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Kvalitet og kundetilfredshet
Hva er kvalitet? Er ikke det åpenbart 
for alle? Ved leveranse av et teknisk 
anlegg fra GK så er vel kvalitets-
begrepet entydig vil de fleste si, 
men borrer man litt i det så blir det 
mer komplisert enn som så. GK har 
fokusert på det faktum at ikke alle er 
tilfreds med leveranser av tekniske an-
legg, som et generelt bransjeproblem, 
og dette har vi satt på agendaen så vel 
i bedriften som i andre bransjefora.

For å definere kvalitet må man stille 
spørsmålet: Kvalitet for hvem? Ved å stille 
dette spørsmålet til alle impliserte i så vel 
prosjekterings- som bygge- og driftsperio-
dene vil man få svært ulike svar fra de 
ulike aktører og i de ulike faser. Det er 
nok her det skorter på innsikt og gjensidig 
forståelse for hvordan vi skal tilfredsstille 
de ulike kundene i de ulike fasene av et 

byggeprosjekt. Med kunde menes den som 
til enhver tid er mottager av en tjeneste 
eller produkt i prosessen. 
Vi ser da fort at kvalitet på tilbudsunder-
lag og forprosjekt er en ganske annen sak 
enn kvalitet på det ferdig prosjekterte 
og produksjonstegninger hvor større 
detaljrikdom fordres, mens kvalitet i 
byggeprosessen er noe annet enn kvalitet 
for byggherren, som igjen kanskje ikke 
har de samme kvalitetsbegreper som 
sluttbrukeren i bygget. Kvalitet i bygge-
prosessen går på fremdrift, samhandling, 
forutsigbarhet i forhold til ressurser og 
kostnader, mens kvalitet for byggherren 
går på livssykluskostnader, driftsstabilitet 
og fornøyde sluttbrukere.

Det må erkjennes at bransjen ser på 
byggeprosessen og driftsfasen med sky-
lapper som begrenser en til å se alt i den 
fasen man er involvert, og selv ikke der 
er man flink nok til å se «kundens» reelle 
kvalitetsopplevelse.

Mitt håp er at vi i GK skal lære å bli 
best på forståelse av kundens behov og 
kvaltetsdefinisjon, innfri eller overgå dette 
og derigjennom skape bransjens beste 
kundetilfredshet. Vi jobber med dette 
kontinuerlig i GK og setter høye mål for, 
og måler årlig, kundetilfredsheten. Dette 
bidrar til å måle totalkvaliteten på våre 
tjenester og leveranser.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS

Med «Ventilasjonsteknikk del 
II» har GKs Sturla Ingebrigtsen 
samlet alt du trenger å vite om 
ventilasjon i to bind.

F
agdirektør for ventilasjon i GK 
Inneklima, Sturla Ingebrigtsen, 
lanserer denne høsten del II av sin 
lærebok «Ventilasjonsteknikk». 

Læreboken er basert på Leif I. Stensaas 
«Ventilasjonsteknikk 1» som ble revidert 
sist i 1999.
- Store endringer i regelverket, ny forsk-

GKs fagdirektør ventilasjon Sturla Ingebrigtsen lanserte læreboken “Ventilasjonsteknikk del II” under årets VVS-Dagene.

ning og ny teknologi har gjort dette til et 
omfattende arbeid. Heldigvis har digitale 
verktøy gjort det enklere enn før å 
sammenholde og kvalitetssikre ny 
kunnskap innenfor faget, sier Ingebrigtsen.

Han håper boka kan føre til en fokus-
endring i ventilasjonsbransjen.
- Et bedre inneklima er bokas røde tråd. 
Jeg mener det er viktigere enn det jeg 
oppfatter som et litt for ensidig fokus på 
energibruken.

I «Ventilasjonsteknikk del II» har 
Ingebrigtsen egne kapitler for:

•  Lyd og lyddemping i ventilasjonsanlegg
• Energibruk til viftedrift, oppvarming og  
 kjøling
• Behovsstyrt ventilasjon
• Kanaler
• Brannsikring av ventilasjonsanlegg
• Innregulering og overlevering av anlegg

Bøkene «Ventilasjonsteknikk del I og II» 
benyttes i dag som pensum for ingeniør-
utdanninger i Trondheim og Oslo, samt 
flere fagskoler over hele landet.

Bøkene gis ut av Skarland Press.
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KVALITETSFORSKNINGTEKST: GEORG MATHISENKVALITETSFORSKNING

B
yggenæringen rører ved livene 
og livskvaliteten til hvert eneste 
menneske. Det fastslår Verdens 
økonomiske forum (WEF). Den 

globale topplederstiftelsen legger ikke 
fingrene mellom når den beskriver hvor 
viktig næringen er.

Fallende effektivitet. Det legges heller ikke 
noe i mellom når WEF i sin siste tilstands-
rapport beskriver tilstanden i næringen:”
– Byggenæringen har vært sen med å 
utvikle seg teknologisk, og den har ikke 

gått gjennom noen store endringer. Den 
har ikke tatt i bruk bedre prosesser, og 
effektiviteten har faktisk falt, konstaterer 
WEF i en 
rapport om fremtidens byggenæring.
Nå, derimot, begynner ting å skje. 
Digitalisering, bedre materialer, og ikke 
minst bedre samarbeid.
- Bransjen har gode muligheter allerede nå 
til å ta i bruk ny teknologi, nye materialer 
og nye verktøy. Det vil ikke bare øke 
produktiviteten og redusere forsinkelsene, 
men også heve kvaliteten på bygningene 
og bedre HMS og arbeidsforhold, fastslår 
rapporten, som WEF har laget sammen 
med Boston Consulting Group.

Redde for papirarbeid. En viktig del av 
forklaringen på hvorfor næringen utvikler 
seg så sakte, kommer fra forskere i India, 

av alle steder.
– De fleste som arbeider i næringen, tror 
at kvalitetsstyring øker papirarbeidet, 
konstaterer Wilfred Sebastian Anup. Han 
er universitetslektor ved Manipal Institute 
of Technology og har forsket på kvalitets-
systemer i byggenæringen.
– Når de tror at resultatet blir mer papir-
arbeid, så er de ikke villige til å ta i bruk 
slike systemer. Derfor må hver enkelt 
organisasjon bygge opp kompetanse, 
opplæring og bevissthet hvis kvalitets-
arbeidet skal lykkes, konstaterer Anup.

Planleggingsfeil. Flere forsker på hvordan 
kvaliteten på verdens bygg kan bedres. I 
Sveits har høyskolen i Luzern bygd opp 
sitt eget kompetansesenter for kvalitet i 
planlegging og bygging.
– Det som er viktig, er at vi har fokus 

Byggenæringen er nærings-
livets sinke. Tregheten med å 
ta i bruk ny teknologi går på 
kvaliteten løs.

på teknikk og tekniske anlegg, sier Reto 
Gadola, som leder gruppen, til Inneklima. 
Nå arbeider han både med videreutdannelse 
om kvalitet og med en egen samling om 
skader på tekniske anlegg.
– De fleste av dagens nye og renoverte 
bygninger skal være energieffektive og 
bærekraftige. Feilene som gjør at næringen 
mislykkes med å nå målene, de oppstår 
ofte allerede i planleggingen, og senest i 
løpet av byggingen, sier Gadola.

– Manglende stolthet. Paul Netscher har 
skrevet om byggeledelse og arbeidet i snart 
30 år med byggeprosjekter i seks land. Han 
henger seg på de indiske forskerne som 
peker på hver enkelt ansatt:
– Jeg blir ofte forbløffet over hvor mange 
byggearbeidere som ikke har noen 
slags stolthet over det arbeidet de gjør. 

Mange hjem, hoteller og kjøpesentre jeg 
har besøkt, viser tydelige tegn på dårlig 
byggekvalitet. Jeg ser jevnlig eksempler 
på dårlig flislegging, vegger som er ute av 
vater og dører som ikke passer, skriver 
Netscher i en artikkel om kvalitet.

Papirøvelse. – Det handler ikke bare om 
papirarbeidet. Ofte glemmes kvalitets-
kontroll i hastverket for å bli ferdig, og 
noen ganger blir den bare en papirøvelse 
som prosjektlederen overlater til andre, 
påpeker han.
– Men det er prosjektlederens ansvar å sikre 
at kvalitetskontrollen behandles seriøst og 
ikke bare skjer på papiret, og at folk får klart 
ansvar for å levere riktig kvalitet. Dette blir 
mye enklere når hver enkelt håndverker har 
kompetansen og legger prestisje i kvaliteten 
på arbeidet sitt, ifølge Netscher.

Materialjuks. Dessuten handler kvaliteten 
om mer enn bare å gjøre sin egen jobb 
skikkelig. Atle Engebø, Jardar Lohne, Pål 
Egil Rønn og Ola Lædre ved NTNU i 
Trondheim har funnet ut at det jukses mye 
med byggematerialene.
– Bransjen ser på forfalskninger som et 
problem, skriver forskerne. Men da 
snakker hverken de eller bransjefolkene 
om at noen prøver å etterligne selve bygge-
materialene, men at leverandørene mangler 
dokumentasjon eller leverer produkter 
som ikke oppfyller kravene.
– Vanskene med å bedømme om doku-
mentasjonen eller selve produktet er ekte, 
er et stort problem for bransjen, skriver de.
Konsekvensen er at det må brukes enda 
større ressurser på kvalitetsarbeidet. 
Inspeksjoner og testing – eller leveranser 
og arbeid som må gjøres om igjen. Hvor 

Firmaene i bransjen 
har store muligheter 
allerede nå ved å bruke ny 
teknologi, nye materialer 
og nye verktøy. Det vil ikke 
bare øke produktiviteten 
og redusere forsinkelsene,
men også heve kvaliteten 
på bygningene og bedre 
HMS og arbeidsforhold.

(Illustrasjonsfoto: iStock)
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TEKST & FOTO:  HARALD SOLA BERENTSENKVALITETSFORSKNING BIM-TEKNOLOGI

3D-revolusjonen Mange feil kan unngås og tid 
og penger kan spares ved å 
benytte digitale løsninger hele 
veien fra prosjektering til 
montering, drift og vedlikehold.

B
IM –  Bygnings-Informasjons-
Modellering - inneholder langt 
mer enn prosjekttegninger som 
viser bygningens utforming og 

plassering av tekniske installasjoner, 
forteller GK Inneklimas BIM-ansvarlige 
Kjetil Johansen. 
- En slik virtuell modell av en bygning kan 
benyttes til å samle informasjon og 
opplysninger under hele byggeprosessen 
- fra planleggingsstadiet, under bygge-
tiden og gjennom hele byggets livslengde. 
For oss, som leverandør i dette markedet, 
må vi forholde oss til en rekke ulike plan-
tegningsvarianter; både i 2D og 3D. 
BIM kan best beskrives som en produk-
sjonsprosess som er i ferd med å bli 
dominerende for driften av de fagområder 
vi representerer. For en bedrift som GK, 
betyr det at absolutt alle medarbeidere må 
forholde seg til denne nye virkeligheten.

Ikke bare plantegninger. - Detaljert, 
grafisk simulering av våre prosjekter gjør 
det ikke bare enklere å oppnå feilfri og 
rasjonell installasjon, vi vil også ut fra 
denne modellen kunne hente ut omfat-
tende informasjon fra alle relevante 
områder, også når vi er ute på byggeplass, 
understreker Johansen. 
- Vi kan nærmest se BIM som navet i hele 
vår virksomhet; der vi kontinuerlig vil 
kunne hente ut kalkyler, produktinforma-
sjon, ulike leve-ranseavtaler og prosjekt-
logistikk. I tillegg til at vi vil kunne få full 
oversikt over forprosjektering og prosjekt-
enes gjennomføring, kan BIM med fordel 
også benyttes i forbindelse med drift og 
vedlikehold. Konseptet kan også være en 
nyttig informasjonsbank en gang i fram-
tiden om bygget skal rives. GK er en stor 
bedrift, med et stort antall medarbeidere, 
spredt ut over hele landet. Vi jobber nå 
altså for å få en standardisert løsning for 
vår virksomhet innen alle fagområder. 

stort omfanget er, det har ikke de norske 
forskerne greid å sette tall på.

Lean. Verdens økonomiske forum peker 
på Lean – veltrimmet produksjon – som 
en av løsningene. I rapporten om frem-
tidens byggenæring trekkes en ny BMW-
fabrikk i Brasil frem som eksempel: Det 
begynte med et halvt års forsinkelse, men 
endte med bygging for halve prisen på 
halve tiden.
– Suksessen skyldtes først og fremst pinlig 
nøyaktig bruk av Lean-byggemetoder, 
skriver WEF. Prefabrikkerte elementer, tett 

oppfølging på byggeplassen, stående møter 
og utveksling av informasjon hele tiden.
– Lean-prosessene gir forbedringer ikke 
bare i kostnader og byggetid, men også i 
kvalitet og sikkerhet, ifølge WEF.

Bratt læringskurve. I Bergen er Kunst- og 
designhøgskolen norgeshistoriens største 
Lean-byggeprosjekt.
– Læringskurven var bratt, sier prosjekt-
leder Frode Løvneseth i Apply TB, som 
har entreprisene for både elektro, rør og 
ventilasjon.
– Ideologien bak Lean er helt enorm, men 

det er nok lettere å få til i mer repeterende 
bygg. Det er veldig lite repeterende opp-
gaver her, sier Løvneseth.
En annen fremtidsløsning på byggeplassen 
på Kunst- og designhøgskolen er at det er 
modellen som er førende. Alt er modellert 
inn og oppdateres hver uke, og rundt på 
bygget er det plassert flere BIM-kiosker 
der alle kan gå inn og måle i modellen. 
– Hvis vi lurer på noe, er det modellen 
som er førende, ikke tegningen, forklarer 
prosjektlederen.

BIM-kioskene rundt på byggeplassen er det som er førende, og alle kan gå inn 
og måle i modellen, viser Frode Løvneseth. (Foto: Georg Mathisen)

BIM for alle. - Det er viktig at ingen blir 
stående igjen på plattformen når BIM-
toget går, poengterer Johansen. 
– Som sagt vil dette være navet i hele vår 
virksomhet om bare noen få år. Allerede 
i sommer innførte Statsbygg BIM-pros-
jektering som forutsetning for leveranser 
til sine prosjekter og en rekke andre store 
aktører vil følge dette eksempelet i tiden 
som kommer.
Byggherrer og entreprenører har fått 
øynene opp for at en prosjektsimulering 
som ligger så tett opp til virkeligheten er 
den beste løsningen for å unngå feil og 

sikre forventet framdrift og ressursbruk.
Her i GK er vi allerede kommet langt med 
overgangen til BIM. I våre ventilasjons- og 
røroppdrag, prosjekteres mye av våre egne 
fagfolk. I dagens situasjon ser vi imidlertid 
at dette prosjekteringsverktøyet er mindre 
utbredt innen elektrobransjen. Dette er et 
forhold som vil bedre seg ettersom 
prosjekteringsverktøyene nå videreutvikles 
og blir mer tilpasset også denne bransjen, 
og vi vil nå kunne benytte BIM for prosjek-
tering og gjennomføring av prosjekter for 
absolutt all teknikk i morgendagens bygg.

BIM-begrepet er ikke nytt - forteller Kjetil Johansen - som tiltrådte som GK Inneklimas BIM-ansvarlige for ett år siden. Han 
mener at det først er nå, med BIM i full 3D at vi kan snakke om en liten revolusjon. BIM representerer en produksjonsprosess 
som vi dominere driften innen våre virksomheter.
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FOTO: HANS KRISTIAN GRABAU/GK

Digital 
kvalitetskontroll

KVALITETSSIKRING DANMARKKVALITETSSIKRING DANMARK TEKST: HANS KRISTIAN GRABAU/GK OG HARALD SOLA BERENTSEN 

Hans Kristian Grabau er kvalitetssjef i GK Danmark.

Enten det dreier seg om nybygg eller eksisterende bygg, er det 
ulike forutsetninger som skal oppfylles. Myndighetene har sine 
krav, kundene har krav og leverandøren har krav om en velykket 
gjennomføring og tilfredsstillende økonomi.

K
valitetssikring i Danmark.
Hvordan kan en oppnå at alle disse 
kravene tilfredsstilles? Kvalitetssjef 
i Danmark Hans Kristian Grabau 

forteller om hvordan de ivaretar dette:
– Innenfor alle de fagområdene vi 
engasjerer oss i, følger vi i utgangspunktet 
prinsippene fastlagt i DS 9001:2015. Vi 
fokuserer på å oppfylle kundens ønsker og 
krav, samtidig som vi fortløpende vurderer 
mulige risiki. Målet vårt er selvfølgelig 
at prosjektene skal leveres i henhold til 
kundens spesifikke bestilling, uten feil og 
til avtalt tid. For vår egen del er vi opptatt 
av at leveransen foregår raskt og effektivt, 
uten unødvendig bruk av materialer og 
ressurser.

Strategi. – Det er av avgjørende betydning 
– i tillegg til å tilfredsstille kundene med 
våre leveranser – at det vi leverer også 
tilfredsstiller våre krav til forretningsmessig 
drift og konkurranseevne, presiserer 
Grabau og fortsetter:  
– Dette kan vi blant annet oppnå ved å 
benytte kvalitetssikrede og standardiserte 
løsninger som gir akseptable produks-
jonsomkostninger og vellykkede lever-

anser. Gjennom systematiske og nøye 
planlagte tiltak sørger vi for å unngå 
feil, sikre medarbeidere, miljø og mate-
riell. Et virkemiddel for å oppnå dette 
er fortløpende kompetanseheving og 
holdningsarbeid. Vi i GK Danmark har 
et overordnet mål om å skape verdier for 
egen bedrift, for våre medarbeidere, for 
våre kunder - og for samfunnet generelt.

Prosjektkontroll. Prosess- og sluttkontroll 
er et avgjørende parameter for suksess i et 
byggeprosjekt, poengterer Grabau; - derfor 
vier vi dette området stor oppmerksom-
het. For å sikre feilfri gjennomføring, har 
vi valgt å utvide kvalitetssikringen slik at 
den også omfatter prosjekteringsfasen og 
tidsplanleggingen. I selve gjennomførings-
fasen har vi valgt å innføre noen ekstra 
delleveranser for å få en hyppigere kontroll 
med eventuelle skjulte feil. Før overlev-
ering har vi innført en ”hovedkontroll” 
innen sluttbefaringen utføres.
Alle prosesser som utføres dokumen-
teres i fastlagte plandokumenter, og 
kvalitetssikringen innebærer også at 
vesentlige arbeidsoperasjoner underveis 
dokumenteres med foto.

Ved hjelp av appen iKontroll kan GK Danmark registrere prosesskontroller og utarbeide KS-rapporter 
med angivelse av lokasjon i henhold til plantegning, og deretter printe ut nødvendige rapporter.
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KVALITETSSIKRING DANMARKKVALITETSSIKRING DANMARK

Kvalitetssikring 
       på byggeplassen
På de enkelte byggeplasser benytter GK Danmark en egen app – iKontroll – som er utviklet for å 
registrere prosesskontroller og for å kunne utarbeide KS-rapporter med angivelse av lokasjon i 
henhold til plantegning – og man kan supplere med bildedokumentasjon.

Aabyen i Aarhus er et projekt bestående av 171 leiligheter, en 
dagligvarebutikk og en parkeringskjeller. GKs prosjektleder på 
stedet, Eik Pedersen, har en enkel oppgave med å registrere de 
ulike byggeprosessene ved hjelp av iKontroll og deretter printe ut 
nødvendige rapporter når han er tilbake på kontoret.

Først markeres det på plantegningen, hvor registreringen er foretatt.

Deretter markeres det om oppdraget er korrekt utført. Eik Pedersen kan i tillegg skrive en kommentar og han sørger for fotodokumentasjon.

Når Eik er tilbake på kontoret, kan han printe ut sin rapport ved hjelp av iKontroll. Aabyen i Aarhus er et projekt bestående av 171 leiligheter, en dagligvarebutikk og en parkeringskjeller.

qp
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TEKST: PETER CROZZOLI/GK OG HARALD SOLA BERENTSEN KVALITETSSIKRING SVERIGEKVALITETSSIKRING SVERIGE

Alt kan 
    bli bedre 
Enhver bedrift med respekt for seg selv vet at det alltid finnes et 
forbedringspotensial for virksomheten. I Gunnar Karlsen Sverige AB, 
jobbes det for tiden innen flere områder som skal gjøre hverdagen 
enklere for kundene og for bedriften selv.

S
erviceavtaler.  – Akkurat nå jobber 
vi med mange flere forhold som 
vil tilfredsstille kundenes krav til 
serviceavtalene, forteller Peter 

Crozzoli, kvalitetssjef hos Gunnar Karlsen 
Sverige AB og fortsetter: 
- I forbindelse med de omfattende 
driftsavtalene vi har inngått i løpet av det 
siste året, viser det seg at kundene i stadig 
større grad ønsker seg en mer omfattende 
integrasjon mellom sine egne – og våre 
systemer. Takket være et godt samarbeid 
med kundene, vår IT-avdeling og en glim-
rende innsats av de medarbeiderne som 
skal nyttiggjøre seg integrasjonen, har vi 
funnet nye og effektive samarbeidsformer. 
Dette demonstrerer vår evne til å tilfreds-
stille kundens ønsker på et profesjonelt 
vis – ikke bare internt, men også over 
landegrensene.
Særlig vellykket har det vært at medarbei-
derne jobber med integrasjonen hos 
kundene, og dermed får bedre forståelse 
for hvordan kundens ønsker kan tilfreds-
stilles. Dessuten har vi på denne måten 
sikret framtidige prosjekter av liknende 
art, med en ferdigutviklet løsning som kan 
benyttes igjen, selvfølgelig med mindre 
justeringer om kundene skulle ønske det.

Bedre kommunikasjon. Et annet viktig 
virkemiddel i vårt samvirke med kunden 
er vår nettbaserte kundeportal, påpeker 
Crozzoli, - her skal våre under på et 
enkelt vis kunne kommunisere med oss 

vedrørende serviceoppfølging. Denne 
kundeportalen utvikles fortløpende, blant 
annet i henhold til innspill fra kundene 
selv, slik at denne kommunikasjonen kan 
bli så praktisk som mulig for begge parter. 
Men til tross for at mye av vår kunde-
kontakt i dag kan skje digitalt, er nok 
ikke det tilstrekkelig for en tilfredsstillende 
kundebehandling. Det er vel så viktig at 
vi prater direkte med våre kunder når vi 
er ute på oppdrag. Personlig kontakt er 
avgjørende er avgjørende for relasjons-
bygging. 

Entreprise. - Når det gjelder entrepriser 
jobber vi spesifikt med å videreutvikle 
vår egen prosjektportal for å forenkle 
prosessene for medarbeiderne. Jo mer vi 
forenkler gjennomføringen av et prosjekt 
internt, desto mer kan vi være ute hos 
kundene.
Det er vesentlig at utviklingen skjer med 
utgangspunkt i ønsker vi får fra oppdrags-
giverne, basert på hva de virkelig behøver 
– ikke hva vi tror de måtte ha bruk for.
Akkurat i disse dager jobber vi med å 
tilpasse prosjektportalen til vår rørvirk-
somhet og for byggautomasjon. Dette er et 
arbeid som GK-virksomhetene i alle land 
er involvert i.

Hva ønsker kunden? Kvalitetssjef 
Peter Crozzoli mener at både leverandører 
og kunder vil være tjent med at det legges 
mer vekt på grundigere prosjektering og Peter Crozzoli er kvalitetssjef hos Gunnar Karlsen Sverige AB

presiserer: 
- Vi er bra, men vi kan bli enda bedre ved 
at vi i en tidlig fase ikke kun er ensidig 
opptatt av å avdekke kundens ønsker, men 
at vi er like fokuserte på å utvikle de beste 
løsningene for å kunne tilfredsstille disse 
ønskene. Om vi blir dyktigere på å utnytte 
medarbeidernes kompetanse, har vi 
muligheten til å utvikle nye og mer
kostnadseffektive løsninger som i mange 
tilfeller kan bety at vi ikke nødvendigvis 
behøver å montere nye produkter. Dette 
kan dreie seg om riktig bemanning, riktig 
anvendelse av våre systemer, kontroll-
planer og våre kvalitetsplaner. Gjør vi 
dette riktig og har en god kundedialog, 
er jeg overbevist om at kundene blir enda 
mer fornøyde med det vi leverer, avslutter 
kvalitetssjef Peter Crozzoli.

- Vi jobber med å tilpasse prosjektportalen til vår rørvirksomhet 
og for byggautomasjon. Dette er et arbeid som GK-virksomhetene 

i alle land er involvert i, sier Peter Crozzoli.
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FORSKER PÅ BYGGENÆRINGENTEKST: GEORG MATHISENFORSKER PÅ BYGGENÆRINGEN

H
un har nettopp begynt. 
Kvålshaugen er professor i effektive 
byggeprosesser på Handelshøy-
skolen BI. Der arbeider hun i det 

som heter et gaveprofessorat – sponset av 
Multiconsult, Statsbygg, Backegruppen 
og GK.
– Det er veldig nytt. Det som egentlig 
driver meg nå, er først å prøve å forstå de 
store utfordringene, sier hun selv.

Effektivisering. Jobben blir å se på 
effektivisering av byggeprosessen. 
Foreløpig er professoren opptatt med å 
«nappe» intervjuer med forskjellige folk i 
byggenæringen, som hun sier det.
– Giverne ønsker å få frem forsknings-
basert kunnskap. Mer om organisering 
og ledelse på byggeplassen enn å se på 
tekniske løsninger. Tekniske løsninger er 
det sett masse på før – vi skal se mer på 
samhandling og relasjoner, forteller 
Ragnhild Kvålshaugen.

Ny utdanning. – I tillegg har vi en ambi-
sjon om å se på om vi kan lage noen 
utdanningstilbud som kan støtte opp 
under kompetanseutviklingen i næringen 
på organisasjon og ledelse.
Kvålshaugen har bakgrunnen sin fra 
strategi- og ledelsesfag. Det setter giverne 
pris på:
– Mange av byggenæringens utfordringer 
er knyttet til ledelse, organisering, inno-
vasjon og økonomi, konstaterte konsern-
direktør Grethe Bergly i Multiconsult da 
ansettelsen ble kjent.
– Ragnhild kjenner byggenæringen, 
samtidig som hun vil kunne se næringen 
ut fra andre vinklinger enn det næringen 
vanligvis gjør selv.

Høyt konfliktnivå. Intervjuene som 
Kvålshaugen er i gang med nå, er en del av 
arbeidet med å finne ut hva problemene 
egentlig er. Sammen med litteraturstudier 
skal de munne ut i en definisjon av hvilke 

forskningstemaer som det skal arbeides 
med i de tre årene gaveprofessoratet varer.
– Gode praksiser knyttet til effektive 
byggeprosesser finnes allerede i næringen 
både nasjonalt og internasjonalt, peker 
hun på. Å gjøre dem kjent og finne ut hva 
som må løses for at de skal tas i bruk flere 
steder i næringen, blir en viktig oppgave.
Kvålshaugen trekker frem samhandlings-
problemer mellom de forskjellige som er 
inne i byggeprosessen, høyt konfliktnivå, 
uenighet om mål og komplekse regule-
ringer som sentrale utfordringer.

Prispress og tidspress. – Stemningen 
i bransjen nå, som vi hører alle prater 
om, er forholdet mellom det å levere god 
kvalitet på bygget versus prispress og tids-
press. Forholdene står mot hverandre og 
skaper masse dilemmaer i byggeprosessen, 
sier Ragnhild Kvålshaugen.
– Nå blir spørsmålet: Hva skal vi gjøre 
med det?

Ragnhild Kvålshaugen 
skal prøve å finne ut 
hvorfor kvaliteten på 
byggeprosessene ikke er 
bedre. Kvalitet står mot 
prispress og tidspress, 
konstaterer hun.

Ragnhild Kvålshaugen har forsket 
på strategi og ledelse – nå skal hun 
se på byggenæringen.(Foto: BI)

Høyt konfliktnivå skaper vansker på mange byggeplasser. (Foto: iStock)
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POLLUTEC-MESSEN 2016TEKST: GEORG MATHISENPOLLUTEC-MESSEN 2016

N
år myndighetene ikke er der, 
finner folk løsninger selv, sier 
Vitor Pereira. Portugiseren er 
sjefredaktør i Smart City 

Magazine og er kåret til årets personlighet 
i Smart Cities-bevegelsen.

Bom i Barcelona. Han bruker Barcelona 
som eksempel på hvor galt det kan gå når 
myndighetene bare tenker på teknologien, 
og ikke på menneskene:
– Barcelona rullet ut et stort smartbypro-
sjekt. Infrastruktur, energi, wifi, sensorer 
– det ble sett på som noe av det mest 
fantastiske i verden. Men innbyggerne var 
ikke fornøyde. De sparket Xavier Trias, 
borgermesteren som gjorde Barcelona til 
verdens smarteste by!
Nå har Barcelona fått en ny borgermester, 
som ifølge Pereira forstår hva som gikk galt.

Smarte byer begynte med ren 
teknologi. Derfor er det lett for 
planleggerne å glemme 
menneskene. Og derfor kan 
land i Afrika og Asia vise vei for 
byråkratiske Europa.

(Illustrasjonsfoto: iStock)

u
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POLLUTEC-MESSEN 2016POLLUTEC-MESSEN 2016

«What’s in it for me?». – Folk må skjønne 
det grunnleggende: «What’s in it for 
me?». Hvor er det mulig å tjene på dette, 
hvor kan familien min være? Nå har de 
bydelene i Barcelona som har de største 
problemene med kriminalitet, fått myn-
dighet til å gjøre noe, og nå skjønner folk 
hva det handler om, sier han.
Et smartby-eksempel helt i den andre 
enden av skalaen: En flyktningleir. Den 
mangler infrastruktur, den er bygd opp 
uten mange systemer, og de som bor der, 
tar gjerne organiseringen i egne hender.
– De finner løsninger selv når det ikke er 
noen administrasjon som har myndighet 
til å gjøre det, konstaterer Pereira.

I fattige land. Det er den samme 
mekanismen – muligheten for folk flest 
til å ta saken i egne hender – som gjør at 
smarte byer bygges opp i fattige land som 
mangler det meste.
– I Europa snakker alle om prosjekter, 
men det er ikke penger noe sted. Og alt 
som skjer, må testes og kjøres piloter på. 
Innkjøp er komplisert, budsjettene er 
trange og det er ikke mye samarbeid 
mellom offentlig og privat sektor. I Afrika, 
derimot, er det ikke mange ressurser 
uansett, så folk bruker det de har, sier han.
Derfor tar Vitor Pereira til orde for å rive 
ned noen skillevegger:
– Det er umulig å håndtere energieffektiv-
itet når energispørsmål hører hjemme i sju 
forskjellige etater, hver med sin direktør 
og hver med sin politiske utvalgsleder. Riv 
ned veggene! sier smartbyeksperten.

Lovene står i veien. Carl Enckell, fransk 
advokat og ekspert på miljø- og energijuss, 
forteller en lignende historie om lovverk 
som står i veien for fremgang og ressurs-
utnyttelse. Han snakker om resirkulering.
– Lover er i seg selv ganske konservative. 
De har med seg to århundrer med industriell 
og teknologisk praksis. Det betyr at hvis vi 
vil gjøre om avfall til ressurser, for eksempel, 
så må vi endre loven, sier Enckell.
Han snakker ikke bare om «hard lov», 
men også om det han kaller «myk lov» 
– standardisering, tekniske retningslinjer, 
praksis. 
– Vi må stole på at næringslivet klarer å 
finne løsninger, sier Carl Enckell.

Muligheten til å ta saken i egne hender i stedet for å vente på tungrodde systemer, det er den som gjør at smarte byer bygges 
opp i fattige land som mangler det meste. Det forklarte Vitor Pereira på miljømessen Pollutec i Lyon. (Foto: Georg Mathisen)

Næringslivet kan finne løsningene når lovverket henger etter, mener Carl Enckell. (Foto: Georg Mathisen) Barcelona trekkes frem som eksempel på hvordan all verdens gode teknologiske løsninger ikke blir gode når menneskene glemmes. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Pollutec er en messe for miljø og teknologi som holdes annethvert år i Lyon i Frankrike.

Barcelona rullet ut et stort 
smartbyprosjekt. Infrastruktur, 
energi, wifi, sensorer – det 
ble sett på som noe av det mest 
fantastiske i verden. Men 
innbyggerne var ikke fornøyde.

“
Vitor Pereira, sjefredaktør i Smart City Magazine
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M
athias Languillat og Catherine Wilhelm er eksperter 
på bygningsoptimering. På Pollutec forklarte de 
tilhørere fra hele verden hvordan det er mulig – eller 
umulig – å finne den riktige balansen. Pollutec er en 

messe for miljø og teknologi som holdes annethvert år i Lyon i 
Frankrike.

Kompromisser. – Vi trenger å vite hvilke punkter som er umulige 
å endre og på hvilke områder det først og fremst handler om å 
prøve å finne de best mulige resultatene uten at de er perfekte, 
forklarer Languillat.
På byggeplassen betyr det at fagfolk fra forskjellige fag må snakke 
sammen. Det er ikke bare sjefene som skal vite hva som skal 
gjøres. Hver enkelt fagarbeider må få forklart målene og hvordan 
bygningen skal fungere.

– På den måten kan du oppdage uoverensstemmelsene og få til 
enighet om den beste metoden, mener han.

Snubler i menneskene. Helt perfekt blir det aldri:
– Du kommer ikke til å nå det perfekte kompromisset. Den menne-
skelige faktoren dukker alltid opp og sørger for at du snubler, sier 
Catherine Wilhelm. Hun peker på en enkelt ting som god lukt: 
Brukerne forbinder det ofte med godt renhold, men i virkelig-
heten er den ofte et signal om dårlig luftkvalitet.
– Konklusjonen er at du må fokusere på enighet. Prioriter de 
viktigste parametrene og velg de riktige byggematerialene og 
møblene som ikke avgir gasser. Det er naturlig at brukerne 
kommer til å åpne vinduene, men luften må også fornyes 
mekanisk. Og du trenger å være i stand til å rengjøre ventilasjons-
anlegget, oppsummerer Mathias Languillat.

TEKNISKE ANLEGGTEKST: HARALD SOLA BERENTSENPOLLUTEC-MESSEN 2016

Det perfekte kompromisset 
i å drifte en bygning, finnes 
ikke. Menneskene kommer 
alltid i veien.

Menneskene 
kommer i veien

Snakk sammen og forklar fagfolkene hva som skal skje, oppfordrer Mathias Languillat i 
Apesbat. (Foto: Georg Mathisen)

Uansett hvor godt kompromisset er, kommer det alltid noen brukere og ødelegger, 
beskriver Catherine Wilhelm i Groupe Carso. (Foto: Georg Mathisen)

«Er tekniske anlegg no’ dritt?»
Denne oppfatningen ble ledelsen 
av GK Inneklima presentert for 
av en av konsernets viktigste 
kunder. Og påstanden kan være 
riktig nok. Tekniske anlegg 
uten en klar, definert nytteverdi 
har absolutt ingen verdi. Kunden 
kjøper ikke teknikk, men funksjon.

M
ange hensyn. Det stilles stadig 
flere krav til moderne bygg, 
blant annet når det gjelder 
inneklima og energibruk. 

Økte krav fører gjerne til at tekniske 
installasjoner blir mer komplekse. Det er 
avgjørende at vi forstår kundens behov og 
ønsker, men det er like viktig at vi forstår 
de omkringliggende forutsetningene. 
Myndighetene fastsetter rammebetingelser 
som seriøse leverandører må forholde seg til. 
- Vi må forholde oss til begge parter – 
både kunden og myndighetene. Myn-
dighetene har satt tydelige mål om at 
energibruken i bygg skal reduseres. Vi må 
altså designe løsninger som er betydelig 
mer energi-gjerrige enn tidligere, poeng-
terer konserndirektør Steinar Holm i GK 
Gruppen.

Elastiske bygg. - Våre kunder er ofte bygg-
herrer som leier lokalene ut til andre 
aktører, forteller Holm, - de opplever at 
leiekontraktene stadig blir kortere og 
kravene til oppgraderte og tidsmessige 
lokaler øker hele tiden; - vi kaller det 
gjerne «nytt-kjøkken-syndromet» - alt skal 
være nytt og fresht. I disse situasjonene 
opplever gjerne byggets eier at de tekniske 
installasjonene ikke har tilstrekkelig fleksi-
bilitet. Resultatet blir at ønskede endringer 
blir uforholdsmessig kostbare, noe som 
oppleves som svært frustrerende. Kort 
sagt; byggene er ikke så «elastiske» som 
man kunne ønske.

Dynamiske bygg. - Et av de problemene vi 
ser i dag er at dagens bygg er så mye mer 
dynamiske, påpeker Holm. 
- Ta for eksempel tre vel fungerende celle-
kontorer; etter et par år ønsker plutselig 
kunden å gjøre dette om til et kontorland-
skap. Etter enda et par år ønskes arealet 
endret til møterom. Dette er alle inngrep 
som stiller krav til justeringer og endringer 
av den tekniske infrastrukturen i denne 
delen av bygningen. Det blir vår oppgave å 
tilfredsstille de endrede rammebetingelsene 
på en måte som gjør at kunden skal få opp-
fylt sine ønsker og bevare sin lojalitet til oss 
som leverandør. Samtidig har vi hele tiden 
våre egne - kundens - og myndighetenes 
mål, om å sørge for maksimal energioptima-
lisering i de aktuelle byggene.

Kommunikasjon. - For bransjen ser vi 
at involverte ingeniører, montører og 
service-teknikere er mer opptatt av å 
formidle informasjon om de ulike 
installasjoners duppeditter, enn anleggets 
faktiske funksjoner. Derfor må vi - og 
andre i bransjen - bli dyktigere på å for-
midle funksjonalitetens «glade budskap» 

med minst mulige tekniske implikasjoner. 
Kort sagt, vi må forenkle informasjonen 
til kunden – uten at effektiviteten blir 
skadelidende.  Samtidig må vi være 
nøkterne når vi utarbeider løsninger for 
ivaretakelse av kundens inneklima. Det er 
alltid et ønske om å «selge mest mulig» - 
men noen ganger er det viktig at kunden 
får presis det han behøver. Det sikrer 
oftest at kunden blir fornøyd – og ikke 
minst – lojal, poengterer Holm, og fortsetter: 
- Når vi er involvert i et nybygg så designer 
vi - og installerer - tekniske løsninger av 
optimal kvalitet i de enkelte tilfellene. Det 
som bekymrer meg er imidlertid at vi ikke 
alltid får ut den ønskede effekten i driften 
av de løsningene vi har installert. I slike 
tilfeller er det lett å konkludere med at det 
tekniske anlegget ikke holder mål! 
Problemet er bare at anlegget kan være 
helt topp, men at driften ikke holder mål. 
Det er det samme med bilen din, påpeker 
Holm, - om den ikke får sine jevnlige 
servicer og oljeskift utført av kompetente 
mekanikere, kan du ikke forvente at bilen 
skal gå problemfritt i tohundre tusen 
kilometer.

Svake punkter. Holm påpeker en 
viktig forutsetning for en velfungerende 
installasjon:
- Vi snakker om et todelt ansvar: GKs 
driftskompetanse og byggeierens drifts-
kompetansen. I dette samspillet kan vi se 
flere svake ledd. Det avgjørende her er å 
løfte kompetanse i bransjen generelt, hos 
oss selv – og samtidig øke bevisstheten 
hos kunden. En viktig vei til forbedring 
på dette området begynner med den 
offentlige utdanningen innen de aktuelle 
fagområdene. Dette er en myndighetsopp-
gave som det er på tide at blir tatt på alvor, 
vi kan ikke løse alle behov gjennom våre 
bedriftsinterne opplæringsordninger. Det 
offentlige kan ikke ensidig styre bransjen 
med reguleringer og offentlige direktiver. 
Utøverne må samtidig løftes til et faglig 
nivå som kan ivareta myndighetenes 
intensjoner.

Konserndirektør Steinar Holm i GK Gruppen.

u
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TEKNISKE ANLEGG TEKNISKE ANLEGG

Forskerens syn på 
tekniske anlegg
Jeg leser med interesse Jon Valen-Sendstad sin leder 
i forrige nummer av “Inneklima”, der han blant annet 
henviser til at en kunde har uttalt at “tekniske anlegg er 
noe dritt”.

TEKST:  MADS MYSEN, SENIORFORSKER SINTEF/PROF II HIOA

Et av de problemene vi 
ser i dag er at dagens 
bygg er så mye mer dyna-
miske, påpeker Holm.
- Ta for eksempel tre vel 
fungerende cellekontorer; 
etter et par år ønsker 
plutselig kunden å gjøre 
dette om til et kontor-
landskap. 

“

Steinar Holm, konserndirektør i GK Gruppen

Offentlig innsats. - Vi i GK er sterkt engasjert 
i Bransjeforeningen for Ventilasjon, Kulde og 
Energi i Norge (VKE), presiserer Steinar Holm, 
som også er styreleder i denne foreningen. 
- Noe av det vi jobber mest med, er å 
påvirke myndighetene til å sørge for at det 
tilbys relevant utdanning innen aktuelle 
fag slik at bransjen får den rekrutteringen 
vi har behov for. Vårt krav er at fagut-
dannet personell skal kunne opparbeide 
fagbrev innen sitt yrke. Det er et offentlig 
anliggende å se til at det finnes tilstrek-
kelig med tekniske skoler og tilbud om 
teknisk utdannelse som hever bransjens 
kompetanse. I tillegg må de ulike ak-
tørene, som GK, sørge for å tilby faglig 
påfyll, i form av spisskompetanse innen 
sine særskilte behov, avslutter Holm.

Dette stemmer med vår oppfatning. 
Vi ser mange eksempler på gode 
bygg med velfungerende tekniske 
installasjoner, men altfor ofte 
investeres det store summer i dårlig 
funksjon. Dårlig funksjon kan man 
også kjøpe billig, og da er det lett 
å forstå at enklere og rimeligere 
løsninger blir etterspurt. Behovsstyrt 
ventilasjon er eksempel på en stor 
investering i komponenter som hver 
for seg har høy kvalitet. 

Bedre funksjon. God funksjon 
forutsetter derimot mye mer. 
Komponentene skal brukes 
riktig i et helthetlig system. De skal 
ha riktig dimensjon, være riktig 
koblet og gunstig plassert. Når 
komponenter svikter, og det er bare 
et tidsspørsmål før det skjer, må 
systemet gjøre det enkelt å påvise 
og utbedre feil i driftsfasen. Dette 
krever mer enn økt kompetanse i 
alle ledd fra rådgiver til utførende. 
Dette krever et dedikert ønske om å 
levere kvalitet for brukeren gjennom 
hele anleggets livsløp.

Behovsstyring. Behovsstyrte energi-
løsninger i bygg kan være nøkkelen 
for å komme ned til bærekraftig 
energibruk. Markedspotensialet 
for slike løsninger er enormt hvis 
man tar med ROT-markedet. Dette 
markedspotensialet holdes antage-
lige tilbake av dårlig erfaring og 
dårlig rykte. Et bransjeløft kan bety 
mer arbeid, mer fornøyde kunder, 
og fremfor alt økt selvrespekt og 
bransjestolthet.

(Illustrasjonsfoto: iStock)
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TEKST: GEORG MATHISEN STATOILAVTALESTATOILAVTALE

Leverer 
på alle fag 
samtidig

Strenge krav og mye lærdom. GK har 
det forebyggende vedlikeholdet på 
VVS-anleggene på alle kontorbyggene 
som Statoil eier. – Det spesielle er at 
vi leverer på alle fag samtidig, sier 
kundeansvarlig Bjørn Rune Hansson.

Hovedkontoret på Forus i Stavanger er blant 
Statoil-byggene som har faste folk fra GK på plass. 
(Foto: Ivar Langvik, Statoil)
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D
et er Coor Service Management som 
er kunden hans. Coor tar seg av alle 
drifts- og servicetjenestene på 
kontorbyggene som Statoil eier selv.

– De har post, vektere, kantine, drift og 
rengjøring. Vi har alt det forebyggende 
vedlikeholdet, sier Bjørn Rune Hansson.

Hele landet. Fra kontoret i Bergen har han 
ansvaret for GKs folk på Statoil-byggene 
over hele landet. Fra Melkøya i nord, via 
Trondheim, Mongstad, Kolsnes, Bergen 
og Kårstø til de fem byggene i Stavanger 
lengst i sør.
– Vi leverer både på ventilasjon, kulde, 
rør og automasjon. Det har vi gjort siden 
2014, forklarer Hansson.
Det er altså der noe av det spesielle med 
Statoil-jobben ligger. Alle fag samtidig.

Rask respons. – Det krever endel 
samarbeid både fra vår side og inn mot 
Coor. Både forebyggende vedlikehold og 
prosjekter krever mye planlegging. Så har 
vi ganske rask responstid på avtalen. Saker 
som dukker opp har vi fire dager på oss for 

å løse og bli ferdig med. På enkelte bygg 
har vi vaktordning, med vakt hele døgnet, 
sier han.
Det varierer også fra lokasjon til lokasjon 
hvor mange fra GK som arbeider for Coor 
og Statoil. I Bergen og Stavanger går flere 
fast hele tiden. Andre går fra og til etter 
behov.

Travle rørleggere. – Det er rørleggerne 
våre som har desidert mest å gjøre, og alle 
de som går fast, er rørleggere, forteller 
Bjørn Rune Hansson.
De tar seg av det som dukker opp – for 
eksempel lekkasjer og småreparasjoner, 
eller å legge opp nye punkter for en 
kaffebar, for den saks skyld, så lenge 
jobben ikke er stor nok til at den må 
konkurranseutsettes. Samtidig har GK 
ansvaret for servicen på ventilasjon og 
automasjon og en avtale om forebyggende 
vedlikehold.

Lærer mye. Avtalen går over fem år, med 
opsjon på opptil fem til. På en så omfat-
tende avtale er det mye å lære som 

Hansson og folkene hans kan ta med seg 
over i andre jobber:
– HMS-kravene på Statoil krever en del, 
men er også lærerike for oss. Det er veldig 
sterkt fokus på HMS-arbeid og å melde 
inn ting som skjer, sikker jobb-analyser og 
sånne ting, sier han.
– Det vi har lært veldig mye av, er å 
standardisere ting. Servicer, rapporter, 
avviksbehandling, og det at det gjøres likt 
over hele linjen. Samspillet som vi har i 
denne avtalen, det har vært nyttig, mener 
Hansson.

Systemforståelse. Faglig sett er det flere 
anlegg som er kompliserte. Laboratorier 
som det må tas hensyn til. Varmepumper, 
kjølepumper og mye annet som skal 
spille sammen. 
– Det krever totalteknisk kompetanse og 
systemforståelse, konstaterer han.
I kjølvannet av Statoil-avtalen har GK fått 
andre jobber for Coor – blant annet med 
Aibel-byggene – og regner på flere. 
– Vi ønsker å videreføre dette samarbeidet 
på andre bygg, sier Bjørn Rune Hansson.

STATOILAVTALESTATOILAVTALE

Noen er hos Statoil på heltid – andre kombinerer med andre arbeidssteder. Her er Frode Dahl (fra venstre), Tracy Conway 
og Øyvind Norum på jobb hos Statoil i Bergen.

Coor Service Management har ansvaret for alt fra vektere og kantine til drift og rengjøring for Statoil. Securitas – her representert ved vekter Mohamed Adili i vakta ved innkjøringen til 
anlegget på Melkøya – er blant dem som arbeider på samme måte som GK: For Coor, og ikke direkte for Statoil. (Arkivfoto)

Fra GK er det rørleggerne som har desidert mest å gjøre, 
og alle de som går fast, er rørleggere.

Sandsliveien 90 i Bergen er det desidert største – Bjørn Rune Hansson er kundeansvarlig for Statoil-byggene over hele landet.
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H
R- og HMS-sjefen i GK Inneklima 
er opptatt av å lære og å lære bort 
nye og bedre måter å jobbe på.
– Kompetanseutvikling er helt 

avgjørende for at vi alle skal jobbe på 
måter som gir best mulig kvalitet i 
arbeidsutførelse og kundekommunikasjon, 
sier hun. 
– Dette er noe vi bruker mange krefter på 
i bedriften.

To kursdager per ansatt. – Opplæring er 
viktig for å kunne dokumentere at bedriften 
følger lover og forskrifter, i tillegg til at vi 
lærer hverandre «beste praksis» i arbeidet 
som skal utføres, sier hun. Sentralt har GK 
nesten to kursdager per ansatt i året.
Mye av kompetanseutviklingen foregår 
med interne lærerkrefter, forklarer Stav: 
– Vi mener at vi har de beste i staben til 
å finne de beste løsningene og den beste 
måten å jobbe på – den måten som gir best 
mulig kvalitet og kundetilfredshet.
Men konsernet er avhengig av at de ansatte 
bidrar. Alle må lære å bruke kvalitetssystemet, 
og alle må være med og gi innspill på hva 
som fungerer og hva som ikke går like bra.

Helt til topps. I GK-Skolen er kvalitet både 
i gjennomføringen av prosjektene 
og i fagopplæringen sentralt. Og kvalitets-
opplæringen går hele veien fra den sist 
ansatte og opp til ledelsen, forklarer 
Birgit Helene Stav.
– «Sånn gjør vi det i GK» er et bærende 
element i ulike opplæringsløp for de 
viktigste stillingsgruppene våre, sier hun.
– Kvalitetssystemet er tema på nyansatt-
samlinger. Da lærer nye medarbeidere seg 
hvordan de skal finne det de trenger av 
rutinebeskrivelser eller HMS-instrukser. 
Kvalitet inngår også i lederopplæringen 
– faktisk så tar vi alltid utgangspunkt i 
kvalitetssystemet vårt når vi lager kurs.

Viktig å gi mulighet. Det er viktig å 
standardisere løsningene og arbeidsproses-
sene der det er mulig.
– I tillegg er det områder vi ser at vi 
kan styrke oss på, sier Stav. Hun nevner 
kundeutvikling, prosjektering og prosjekt-
utvikling, og at flere skal få lov til å utvikle 
seg i prosjektlederrollen.
– Alle våre medarbeidere skal ha mulighet 
til faglig og personlig utvikling. Det er en 

viktig del i personalpolitikken, sier HR- og 
HMS-sjefen.
Hver enkelt stillingsgruppe i bedriften 
har spesifikke opplæringsplaner. Noen av 
kursene er nye medarbeidere pålagt å gjen-
nomføre når de begynner; andre kurs blir 
de kalt inn til etterhvert.

Beholder de beste. – Vi setter tidsfrister 
for når vi mener at de skal gjennomføre en 
opplæringspakke, forteller hun.
Og det er viktig, både for å rekruttere de 
beste og for å beholde dem når de først er 
ansatt.
– Vi mener vi har de beste fagfolkene 
her hos oss. For at de skal bli værende i 
bedriften, må de få mulighet til å utvikle 
seg, understreker hun.
– Vi baserer fremtiden vår på økt kom-
petanse i alle ledd. GK-Skolen er derfor 
helt avgjørende. Opplæring er et satsings-
område for bedriften, og i en stor bedrift 
i vekst som GK, vil det være gode mulig-
heter til å utvikle seg faglig innad i bedrif-
ten for den som vil videre, sier 
Birgit Helene Stav.

TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

Kurser
i kvalitet

Skal GK holde på fagfolkene, må de få 
mulighet til å utvikle seg. – Når vi lager 
kurs, er det kvalitetssystemet vårt vi tar 
utgangspunkt i, sier Birgit Helene Stav.

KOMPETANSEUTVIKLINGKOMPETANSEUTVIKLING

Opplæring er et satsingsområde i bedriften, konstaterer Birgit Helene Stav.
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SAUEULL SOM ISOLASJON TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN SAUEULL SOM ISOLASJON 

Thomsen leverer slike domer – her kulturhuset til den 
grønlandske foreningen på Færøyene, med tydelig iglo-inspirasjon.

Det som er godt nok for sauen, 
er godt nok for huset. 
Saueull som isolasjon trekkes 
frem som bra for både miljø og 
inneklima.

I stedet for stenull eller glassull er det bedre 
å bruke naturlige isolasjonsmaterialer som 
treull, papirull eller saueull.
“

Kári Thomsen, arkitekt.
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SAUEULL SOM ISOLASJON SAUEULL SOM ISOLASJON 

A
lt godt er ikke høyteknologi. Tre 
er ikke det eneste byggematerialet 
som beviser at naturens egne 
oppfinnelser også er ganske gode.

– I gulv og etasjeskillere kan vi vaske, 
tørke og isolere med saueull direkte. 
Når den skal brukes i veggene, må den 
innom fabrikken og gjøres om til matter 
som ikke synker sammen, forklarer 
Kári Thomsen.

Domer. Han bygger i det små. Fra arkitekt-
kontoret i Tórshavn på Færøyene leve-
rer han domer – halvkuleformede, små 
bygninger. Eller, for å være helt eksakt: 
Avstumpede ikosaedere. Det vil si at en hel 
«kule» ville vært bygd opp av 12 femkanter 
og 20 sekskanter, omtrent som en fotball, 
mens domene består av halvparten av en 
slik «kule».
Domene fra Thomsen er fra 25 til 75 
kvadratmeter store. Foreløpig står de på 
Færøyene, i Danmark og i Abu Dhabi. 
Miljøvennlige byggematerialer er blant 
salgsargumentene.

Vind og fukt. Klimaet på Færøyene stiller 
krav til byggebransjen. Det blåser, det 
er fuktig, og det går med store mengder 
energi til å varme opp de mange gamle 
husene.
– Halvparten av boligene på Færøyene er 
bygd før 1960. Færøyske hus er gjennom-
blåste, utette og bruker masse energi, sier 
Kári Thomsen.

Naturmaterialer. Han er skeptisk til den 
moderne standardløsningen med tykk 
isolasjon, damptette membraner og kraftig 
ventilasjonsanlegg:
– Når husene blir så tette, bygger vi med 
damptette membraner innvendig som 
påvirker inneklimaet svært kraftig. I stedet 
for stenull eller glassull er det bedre å 
bruke naturlige isolasjonsmaterialer: treull, 
papirull eller saueull, mener han.
– De kunstige isolasjonsmaterialene 
holder ikke på fukt. Kommer det fukt inn 
i isolasjonen, setter den seg på den kalde 
siden, mot ytterveggen, og kondenserer, 
sier Thomsen.

Dampbrems. – Vi bygger på en annen 
måte. Vi har ikke en 100 prosent damp-

tett membran. I stedet for dampsperre 
bruker vi en dampbrems. Bremsen setter 
ned hastigheten på fukten slik at det 
naturlige isolasjonsmaterialet er i stand til 
å absorbere den. Når den når ytterveggen, 
fortsetter den videre gjennom den, 
forklarer han.
Ull som ikke er god nok til klær, kan 
utmerket godt brukes til isolasjon. Selv om 
Færøyene har flere sauer enn mennesker, 
er øygruppen for liten til at Kári Thomsen 
tror det kommer til å være marked for 
noen isolasjonsfabrikk der. Han håper det 
kan komme på plass en ordning slik at 
sauebøndene kan levere ull til fabrikker i 
andre land.
Men det er gode muligheter til å lage 
isolasjon selv, også, så lenge den skal ligge 
vannrett. Den må vaskes for å få ut skitt og 
lanolin, og gjerne behandles mot insekter 
og kardes. Isolasjon i veggene må det lages 
matter av, ellers vil ullen synke sammen i 
løpet av et par års bruk.

Luftlommer. Et av de europeiske selska-
pene som leverer isolasjon av saueull, 
er Sheep Wool Insulation. Den irske 
produsenten argumenterer med hvordan 
ull har beskyttet sauene gjennom tusenvis 
av år.
– Det at ull er så krusete, gjør at når den 
pakkes sammen, lager den millioner 
av små luftlommer som fanger luft og 
hjelper til med å holde varmen inne 
om sommeren og ute om vinteren, 
forklarer administrerende direktør 
Vincent E. Pearce.

Mindre energi. Både Thomsen og Pearce 
trekker frem pustingen som den store 
fordelen med ull. Det betyr at den kan ta 
opp og slippe ut fuktighet uten at det går 
ut over isolasjonsevnen.
Når ullfibrene tar opp fuktighet, genererer 
det litt varme, nok til å holde tempera-
turen for høy til at fukten kondenserer.
De krusete fibrene gir også de ferdige 
mattene evnen til å holde på tykkelsen.
Sheep Wool Insulation hevder at ullmat-
tene deres trenger mindre enn 15 prosent 
av energien som skal til for å produsere 
glassvatt.

Det at ull er så krusete, gjør at når den pakkes sammen, lager 
den millioner av små luftlommer som fanger luft og hjelper til 
med å holde varmen inne om sommeren og ute om vinteren. 

Briter og irer prøver ut ull i liten skala 
mange steder. (Foto: Black Mountain Sheep’s 
Wool Insulation/Nevill Long)

Slik ser saueull ut som 
isolasjonsmatte, viser Kári Thomsen.

Halvparten av boligene på Færøyene er bygd 
før 1960 og bruker mye energi. Arkitekt 
Kári Thomsen er i gang med å pusse opp sitt 
eget hus og hjemmekontor i Tórshavn.
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organisasjonen med betydelige økono-
miske midler årlig frem til 2018.

Libanon Røde Kors (LRC) leverer vann- 
og sanitærtjenester til syriske flyktninger 
og sårbare lokalsamfunn med hoved-
formål å oppfylle fundamentale behov, 
bevare verdighet og forhindre helserisiko. 
LRC har jobbet med vann- og sanitær-
prosjekter siden 2014, og dekker i 
hovedsak behov i områder der andre 
organisasjoner ikke er til stede eller ikke 
har tilgang.

Norges Røde Kors støtter LRC gjennom 
bevilgninger fra UD i et større vann- og 
sanitærprosjekt i Hermel og Mashari al 
Qaa ved grensen mellom Libanon og 
Syria. På grunn av sikkerhetssituasjonen 
er området avstengt, og de libanesiske 
og syriske flyktningene der mangler alle 
typer tjenester. LRC begynte å jobbe i dette 
området i 2015, og er den eneste organi-
sasjonen som har nok tillit i de libanesiske 
lokalsamfunnene til å kunne jobbe i de 
sensitive grenseområdene.

Med støtte fra Norges Røde Kors og UD 
kan LRC gi adgang til rent vann, bedrede 
sanitærforhold og opplæring i god hygiene 
til flyktningene. Så langt i 2016 har mer 
enn 2.500 mennesker fått tilgang til rent 
vann og bedrede sanitærforhold. Rundt 
2.000 syriske flyktninger i måneden får 
dessuten tilgang til hygieneartikler og 
opplæring knyttet til disse. Økt bevissthet 
om hygiene blant flyktningene har ført 
til en klar endring mot bedre hygieniske 
forhold.

TEKST: MAGNUS BRATTSET DRABLØSNYTT NYTT

•  Folketall: ca. 5 millioner
•  Antall flyktninger: ca. 1.5 millioner fra Syria, 
 ca. 400.000 palestinere og 30 - 50.000 
 flyktninger fra Irak
•  Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 
 67. plass (av 188)
•  Spedbarnsdødelighet: 7.8 per 1.000 
 levendefødte
•  Forventet levealder: 79 år
Kilde: FN

Fakta om Libanon

Fra og med 1. januar 2017 
støtter GK «Vann- og sanitær-
tjenester i Libanon» i regi av 
Røde Kors.

G
K har i en årrekke vært en 
samarbeids-partner i vann- og 
sanitærprosjektet «Vann for livet» i 
Røde Kors-regi i Lesotho. Nå trek-

ker imidlertid det norske Røde Kors seg 
ut av «Vann for Livet». Det internasjonale 
Røde Kors vil fortsatt ha en tilstedeværelse 
i Lesotho og følge opp de tiltakene som har 
vært gjennomført så langt.

Det nye prosjektet «Vann- og sanitær-
tjenester i Libanon» vil være GKs hoved-
prosjekt i årene som kommer. Prosjektet 
fokuserer på de enorme utfordringene 
krigen i Syria og flyktningkrisen medfører, 
både for flyktningene og lokalbefolkningen.

GK fornyet i 2015 samarbeidsavtalen med 
Røde Kors, og har forpliktet seg til å støtte 

Foto: Røde Kors

og overgangen til bærekraftige alternativer.

Gert Nielsen, Seniornerd og Fagansvarlig 
Kulde for Naturlige Kuldemedier ved GK 
Kulde, har i ca. 3 år vært tilknyttet dette 
nettverket som en ekstern ressursperson, 
med den oppgave å hjelpe disse landene til 
å gå direkte fra bruk av ozonnedbrytende 
stoffer til naturlige kuldemedier.

- Poenget med å søke en slik løsning, er at i 
dag strever hele EØS-området med å fjerne 
de kuldemediene som ble introdusert da de 
ozonnedbrytende stoffene ble faset ut i 
begynnelsen av 2000-tallet. Artikkel 
5-landene har nettopp begynt på utfasingen 
og det er ingen grunn til at de skal skifte 
teknologi nå, for så å gjøre det igjen om en 
10 – 15 år når de må følge opp tilføyelsene 
til Montrealprotokollen som ble vedtatt i 
Kigali tidligere i år, forklarer Nielsen.

Oppgaven til Gert Nielsen er i den 
forbindelse å gi råd om teknologivalg og 
spesielt håndteringen av sikkerhet om-
kring dette skiftet.

GKs fagansvarlig Kulde, Gert 
Nielsen, er bedt om å bidra 
med sin kompetanse på 
ozonnedbrytende stoffer under 
en klimakonferanse i Beograd.

Foto: Magnus Brattset Drabløs

Albania
Armenia
Aserbajdsjan
Bosnia Herzegovina
Georgia
Hviterussland
Kasakhstan
Kirgisistan
Makedonia
Moldova
Montenegro
Russland
Serbia
Tadsjikistan
Tyrkia
Turkmenistan
Ukraina
Usbekistan

Det regionale nettverket 
som møtes i Beograd er 
for Europa og Sentral-Asia 
og omfatter:

I forbindelse med den årlige VVS     
messen og konferansen i for bransjen 
på Balkan i Beograd 29. november til 
1. desember, holder FNs miljøbeskyt-

telsesprogram (UNEP) og FNs organisa-
sjon for industriell utvikling (UNIDO) 
en konferanse for det som i Montrealpro-
tokollen kalles «Artikkel 5 land». Dette er 
nasjoner som grunnet sitt utviklingstrinn/
økonomiske tilstand følger en annen av-
viklingstakt av ozonnedbrytende stoffer 
enn den som gjelder for resten av verden.

For disse landene er det etablert ulike 
regionale nettverk som holder jevnlige 
møter for å hjelpe hverandre med ideer og 
metoder for å fremme denne avviklingen 




