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I Norge går det i disse 
dager en debatt om 
hvorvidt totalentreprisen 
er bidragende til å isolere 
de rådgivende ingeniører 
fra objektiv, god og faglig 

dialog med sluttkunden, og 
dermed bidra til dårligere råd 
for byggherren. Med dårligere, 
og mindre energivennlige, 
bygg som påstått følge.

Årsaken til debatten er at 
totalentreprisen fører til at 
de rådgivende ingeniørene, 
etter eget utsagn, føler seg 
forbigått ved at rådgivende 
tjenester kontraheres direkte 
av totalentreprenøren eller 
av underentreprenørene og 
dermed fører til at rådgiveren, 
med sin kompetanse, som 
oftest kommer for sent inn i 
prosjektene. Da med,  påstås 
det, et dårligere resultat som 
følge. 

Vi er glade for denne debat-
ten, men mener at den bør 
nyanseres. Den røsker opp i 
grensesnittene og peker på et 
kjent begrep, nemlig bransje-
glidning. Hvorfor oppstår 
bransjeglidning og derpå 
følgende rolleendring? Det 
må vel skyldes at verdi-
skapingen i prosjektet flyttes 
når man velger modell.  Det 
er nemlig slik, helt sikkert, 
at ingen kjøper varer eller 
tjenester som ikke skaper 
verdi i deres del av prosessen 
og ansvarsområde. Derfor 
trekker byggherren  til seg 
totalentreprenører som kan 

utvikle prosjekter i direkte 
dialog, entreprenørene går til 
ditto underentreprenører som 
kan prosjektutvikle tekniske 
fag og underentreprenørene 
i sin tur går til leverandører 
med sterk fag- og system-
kompetanse.

I dette bildet kontraheres 
rådgiveren av både total-
entreprenøren og tekniske 
underentreprenører for å 
bistå både i forprosjekt og 
prosjekteringsfasen, enda 
ned til arbeidstegninger. 
Og min antagelse er at de 
rådgivende ingeniørene har 
tilnærmet like mye timeverk 
mot byggprosjekter i dag som 
det de hadde før, men rollen 
er annerledes i totalentre-
prisen, gjennom at kontrakts-
partneren til rådgiveren er 
entreprenørene, både total-
entreprenør og deres under-
entreprenør. 

Her er kjernen til debatten, 
antagelsen er at den som står 
nærmest byggherren tjener 
mest og har mest innflytelse! 
Ergo, alle vil sitte ved bygg-
herrens bord. Problemet er 
bare at byggherren, gjennom 
valget av entrepriseform, også 
har valgt å ha bare èn gjest 
ved bordet, nemlig totalentre-
prenøren. Og slik er det også 
med totalentreprenøren, de 
vil også ha få grensesnitt og 
tydelige ansvarsforhold rundt 
sitt bord, derfor kjøper de 
også tekniske installasjoner i 
totalentrepriseform, av sine 

underentreprenører. Dette 
fører til at både totalentre-
prenør og tekniske under-
entreprenører må bygge sin 
rådgivingskompetanse både 
mot neste ledd i nærings-
kjeden men også som 
kjøpskompetanse vis à vis de 
rådgivende ingeniørene. Altså 
glir noe av kompetansen over 
til entreprenørleddet. 

Blir det dårligere råd eller 
dyrere råd av dette. Nei, 
selvsagt ikke! Det blir like 
gode og kanskje billigere. 
Byggherren har slett ikke 
tenkt å fire på sine krav i 
form av oppfyllelse av 
normer og forskrifter og 
salgbare leietagerkvaliteter. 

Hos  de tekniske entre-
prenørene bygges det stadig 
opp rådgivende ingeniør-
kompetanse i form av 
prosjektutviklere, prosjekter-
ing og prosjekteringsledelse. 
Vi stiller strenge krav til oss 
selv i denne delen av bransjen 
og legger mye stolthet i å 
forstå byggherrens og total-
entreprenørens behov og 
levere gode og energiriktige 
anlegg. Det er stor 
kompetanse på ingeniørfag, 
markedskrav og forskrifter 
og dagsfersk kunnskap om 
systemer og produkter. Det 
er derfor med stor presisjon 
og kompetanse entreprenører 
kan, og må, gi gode råd.

Men det er plass til alle. 
Rådgiving, prosjektering og 

arbeidstegning skal utføres og 
de rådgivende ingeniørene vil 
selvsagt ha en rolle her, både 
vis à vis byggherrer, total-
entreprenører og tekniske 
entreprenører. Men vi må 
jobbe i partnerskap og tåle 
det faktum at roller endres 
over tid og i tråd med 
endrede rammebetingelser.

Og vi må leve med at noen 
rådgivingsmiljøer bygges 
opp hos de tekniske entre-
prenørene for å forestå egen 
prosjektutvikling, prosjekter-
ingsledelse og detaljprosjek-
tering. Dette gjøres ikke for å 
konkurrere med rådgiverne 
på deres arenaer, men for å 
kunne tilby gode prosesser og 
høy kvalitet på utvikling og 
leveranse av tekniske anlegg
i totalentreprise, med 
funksjonsansvar.

Den som tilbyr, best kvalitet, 
mest verdiskaping og til lavest 
mulig pris blir foretrukket, i 
alle ledd. Slik er det heldigvis!

INNHOLD LEDER

INNEKLIMA
Utgiver: GK Konsern AS
Besøksadresse: Miljøhuset GK,
Ryenstubben 12, 0679 Oslo

Ansvarlig redaktør: Erik Haugli Nielsen
Design: Reaction reklamebyrå

Trykk: RK Grafisk
Opplag: 7000

  4  Skreddersøm fra Samsung
  6 DnB-bygget i Alta
  8  Camfils City-Flo filter
10 23 etasjers nybygg i Aarhus
14 Nöten Kvartalet i Stockholm
18 GK nytt
20 Fire inneklima-klasser

21 TEK15 rapporten
22 Rehabilitering: Større press på installasjoner
25 Bygg21
26 Miljøhuset GK 1 år!
28 Boligventilasjon
30 Intervjuet: - Aksel uten filter
31 Hekta på iPad-en

22
Utviklingen mot passiv- og nullenergi vil 
kreve mer av tekniske installasjoner 
– også i rehabiliteringsprosjekter. Der utgjør 
installasjonene det klart største potensialet, 
ifølge ny rapport.

Større press
på installasjoner

Det er bred enighet om at 
inneklimaet påvirker helsen 
vår. Forekomsten av astma og 
allergi har økt kraftig de siste 
30-40 årene, og forskning 
viser at 20% av barna i Norge 
har eller har hatt astma innen 
ti års alder.

28

Regjeringen har varslet 
nye energikrav på 
passivhusnivå i 2015

Gode råd
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gir uttelling! 14
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Jon Valen-Sendstad, 
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TEKST: HILDE KARI NYLUND  INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER PROSJEKTINGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER PROSJEKT

M
arkedspotensialet for Samsungs nordiske 
luft til luft-varmepumpe blir bare en dråpe 
i havet for det sørkoreanske konsernet, selv 
med optimistiske anslag på noen tusen 
solgte enheter årlig. Like fullt har Ingeniør-
firmaet Theodor Qviller fått produsenten 

til å tilpasse en variant for det nordiske markedet; Samsung 
Nordic Smart, hvor hele bunnplateproduksjonen ble lagt om. 
– Vi hadde laget en veldig grundig spesifikasjon på hva vi 
trenger for norske forhold, men bunnplata gjensto, forteller 
administrerende direktør Jens Frydenlund. Konstruksjonen 
gjorde at varmekolben som skulle ligge der ble 10-15 cm for 
kort. 
– Dette var kritisk i forhold til å unngå is. Vi fikk beskjed om 
at det ikke var aktuelt å lage noen spesialutgave av bunnplata, 
men etter ei uke endret Samsung designet på alle bunnplatene 
sine, opplyser Frydenlund fornøyd. Produksjonen utgjør 
titusenvis av enheter årlig, til split- og aircondition-enheter. 
– Samsung er et kjempekonsern, men de er veldig fleksible i 
forhold til å endre slike ting i produksjonen. 

Grundig forarbeid. Det å få en produsent til å spesialtilpasse 
varmepumper for norske forhold har etter hvert blitt vanlig. 
Samsung hadde ikke noen luft til luft-varmepumper fra før, 
fordi de ikke har noe hjemmemarked på grunn av mye 
fjernvarme. 
– At vi har fått til samarbeidet om en nordisk versjon, tror 
jeg skyldes at vi har gjort en veldig grundig jobb i å doku-
mentere produktet og markedet, sier Frydenlund. 
Han tror også at den globale finanskrisen har hjulpet, fordi 
Samsung har fått ledig kapasitet i fabrikken. 

– Da er det lettere å få aksept i produksjonsapparatet for å 
ta opp spesialvolum, mener Frydenlund, som opplever 
sørkoreanerne som veldig dyktige til å gå ut i nye markeder og 
finne ut hva kundene vil ha. 
– Av alle leverandører vi har, må jeg si at de er vanvittig 
”på ballen”. Det er gøy å jobbe sammen med dem, for de er 
konstant opptatt av å gjøre produktene sine mer effektive, med 
lavere vekt og mindre størrelse, poengterer han. 

Lansert i Alta. Den nye varmepumpen ble behørig lansert i Alta 
i april, med blant andre Sør-Koreas ambassadørpar tilstede. 
Fru Kee Young Ryu avduket varmepumpen, mens ambassadør 
Byong Hyum Lee startet pumpen fra en Galaxy tab. Samtidig 
undertegnet Qviller distribusjonsavtale med Samsung. 
– Store selskaper har henvendt seg til Samsung, så vi synes det 
er morsomt at de valgte oss som er et lite selskap. For oss er 
det viktig å ha den avtalen i bunn når vi nå skal dreie deler av 
virksomheten vår inn mot forbrukermarkedet, understreker 
Frydenlund.  Qviller skal fortsatt selge til forhandlere;  hvilket 
er i tråd med hva Samsung ønsker for sine merkevarer. 

Ishotell og scootersafari. Valget av Alta var ikke tilfeldig; blant 
annet fordi et bankbygg der har Samsungs nordligste DVM-
installasjon. Den er en av flere tiltak som har bidratt til å 
redusere energibruken med 72% (se egen sak side 7). 
– Ordfører Laila Davidsen stilte og var kjempeentusiastisk over 
at vi valgte Alta, som viste seg fra sin beste side med både sol 
og snø, forteller Frydenlund. Både snøscootersafari og ishotell 
ble minnerike opplevelser for ambassadørparet og Samsungs 
representanter som kom fra Korea, Storbritannia og Sverige 
for å være med.

Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS trengte ny bunnplate for luft til luft-varmepumper tilpasset 
norske forhold. Da endret Samsung like godt designet på alle sine bunnplater. Skreddersøm fra Samsung

FAKTA: FINTUNING OG WIFI

God ytelse ved lave 
utetemperaturer er et 
opplagt krav for nordiske 
forhold. Samsung Nordic 
Smart holder nominell 
ytelse til -17°C. I tillegg 
kan settpunktet for 
temperaturen reguleres 
gradvis ned til 8°C. 

Denne finjusteringen med 
trinn på 1°C er det ikke 
alle som får til. På denne 
måten kan du for eksempel 
holde temperaturen i hytta 
di på 8°C i stedet for 15 
°C, poengterer Frydenlund. 
Dessuten kan Samsung 
skilte med verdens første 
luft til luft-varmepumpe med 
integrert Wifi-tilslutning. 

Dermed kan du styre den 
fra smarttelefon eller 
lesebrett, og det er jo et 
innsparingselement i seg 
selv, sier Frydenlund. 

Dette bunnplate-designet holdt på 
å velte den nordiske versjonen av luft 
til luft-varmepumpa, men Samsung 
tok grep og endret hele produksjonen.

“

Jens Frydenlund signerer distribusjonsavtale for Samsung Nordic Smart.

Store selskaper 
har henvendt 
seg til Samsung, 
så vi synes det 
er morsomt at 
de valgte oss som 
er et lite selskap. 
Jens Frydenlund

Minnerik snøscootersafari.
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Etter drøyt tre tiår med trøbbel har 
bankbygget i Alta endelig fått godt 
inneklima – og sparer mye energi på 
kjøpet. 

TEKST: HILDE KARI NYLUND

Ny roterende varmegjenvinner, 
Samsungs nordligste 
DVM-installasjon og logisk 
tenking har redusert 
energibruken ved 
DnB-bygget i Alta radikalt.

L
okalt har bankbygget i Alta 
sentrum hatt dårlig rykte i 
årevis på grunn av problematisk 
inneklima og høye driftsutgifter. 
Det sto ferdig på begynnelsen av 
åttitallet med et komplisert 

teknisk anlegg som skulle være en 
nyvinning. 
– Det som skulle bli noe av det bedre, 
ble noe av det verste. Ingenting har 
fungert, og ingen konsulenter ville ta tak 
i det. Men i 2010 fikk vi fullmakt til å 
gjøre hva vi ville fordi energibruket var 
så stort, forteller prosjektleder 
Ivar Pedersen i GK Alta (tidligere Kitek). 
Blant annet skyldtes det store forskjel-
ler i behovet i ulike soner i bygget, og 
enkelte tekniske løsninger som fungerte 
dårlig. 
 – Mange faktorer spilte inn, men det var 
veldig lett å energioptimalisere bygget 
siden utgangspunktet var så dårlig, 
poengterer Pedersen. 

Roterende gjenvinner. Energibruken 
er redusert med ca 72%, og en av de 
viktigste bidragsyterne er ny, roterende 
varmegjenvinner. 
 – Anlegget hadde en gammel kryss-
veksler, men det fungerte dårlig, sier 
Pedersen. Nå sørger varmegjenvinneren 
for at ventilasjonen indirekte forsynes 
av varmepumper via innedelene til to 
DVM-anlegg. Settpunkt for levert luft er 
3-4 °C lavere enn ønsket romtemperatur, 
og resten av varmen forsynes via DVM-
enhetene. 
 – Vi ligger litt over på varmepumpen, 
og får god temperatur i den roterende 
gjenvinneren. Varmebatteriet i ventilas-
jonen ligger litt på etterskudd; vi kjører 
heller varmepumpen slik at vi får god 
virkningsgrad på gjenvinneren, forklarer 
Pedersen. Temperaturen på returlufta 
blir høy nok til å varme opp turlufta. 
Siden varmebatteriet i ventilasjonsanleg-
get forsynes av en el-kjel, er det ønskelig 
å minimalisere bruk av varmebatteriet. 

Komfort viktig. For kunden var bedre 
komfort den viktigste motivasjonen for å 
velge DVM-anlegg. 
 – Innedelene er plassert strategisk, og 
fordeler varmen godt i rommet. Vi har 
valgt takmodeller med fireveis ventiler 
som blåser rett ned og sprer lufta veldig 
godt i lokalet, sier Pedersen. Særlig i 

store kontorlandskap spres varmen 
veldig godt. Til sammen har GK Alta 
hittil installert ca 30 innedeler. 
– Var det krevende å få alt dette til å 
fungere sammen? 
– Det er ikke så vanskelig når man får tid 
og ressurser til å sette seg inn i ting. 
Å se bygget som en helhet er viktig, og 
spesielt passe på at én del ikke jobber 
mot en annen, for det er det som koster 
penger. Derfor bør du enkelte ganger 
kjøre én enhet som master og en annen 
som slave, forklarer Pedersen. Der det er 
fare for at varme og kjøling kan påvirke 
hverandre, er det viktig ikke å tillate dem 
samtidig – for eksempel varme på et celle-
kontor og kjøling i gangen rett utenfor. 

Mange detaljer. Selvsagt krever optima-
lisering av tekniske anlegg også god 
innsikt i bygget. 
 – Du må sette deg inn i mange detaljer 
for finne ut hvordan anleggene er bygget 
opp. Da blir jobben mye enklere etterpå, 
påpeker Pedersen. Han bruker ofte 
noen dager på å sette seg inn i anlegg, 
energibruk, energibehov og annet. For 
byggeier har innsatsen så langt gitt god 
besparelse. 
– Etter fire år begynner byggeier å tjene 
penger på dette. Han sparer ca 650.000 
kWh i året, og det er jo ganske mye, sier 
Pedersen. 

INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER PROSJEKTINGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER PROSJEKT

E
tter å ha overtatt bankbygget høsten 
2009, satte Rødberg straks i gang 
med å utbedre bygget. Han hadde 
brukt ei faggruppe til å gå gjennom 
bygget før budrunden, og hadde 
rimelig grei oversikt over problemene. 

De faktiske problemene med varme og ven-
tilasjon har vært enklere å løse enn Rødberg 
hadde forutsatt. 
– Det handler om flinke folk og gode 
løsninger. Spesielt Svein Arne Sørum som da 
var i GK Tromsø, og Ivar Pedersen i GK Alta 
fortjener honnør. De har vært helt unike til å 
finne problemer og se hvordan vi skal gripe 
det an i rett rekkefølge, understreker Rødberg. 

Inneklima først. Han forteller at da bankbyg-
get ble reist, var det landets nest dyreste bygg 
per kvadratmeter. En del tekniske løsninger 
var avanserte, men ikke alt fungerte etter 
hensikten. Derfor måtte anleggene delvis 
styres manuelt. 
– Når bygget etter hvert fikk eier som ikke 

har lokal tilknytning og som leier inn et 
minimum av vaktmestertjenester, fikk du et 
inneklima som ikke var noe særlig, sier Rød-
berg. Utgangspunktet hans var derfor først og 
fremst å sikre godt inneklima i bygget.
– Hele poenget med DVM-anlegget er å 
differensiere inneklimaet etter ulike behov. Vi 
har langt på vei klart å få det til, og jeg er ikke 
i tvil om at vi kommer i mål, sier Rødberg. 

Enda lavere i 2013. På kjøpet har han altså 
realisert en betydelig energigevinst. 
– Og den blir enda penere i år, ser det ut til. 
Vi jobber med kjøremønsteret på anleggene, 
og tror vi er nær optimal løsning, sier Rødberg 
fornøyd. Foreløpig viser energidata for 2013 
at energibruken går ytterligere ned i år; og 
det etter en fantastisk vår som har medført 
betydelig kjølebehov. 
– Folk har litt vondt for å tro tallene. 
At vi får bra økonomi i tillegg til inneklima-
gevinsten, gjør at dette stort sett bare er en 
solskinnshistorie, fastslår Rødberg fornøyd. 

Fra versting til lokalt forbilde
– Vi har oppnådd et flott renommé for byggets inneklima, og på toppen av det hele fått 
en radikal energisparing, sier byggeier Trygve Rødberg.

72% lavere energibruk

PRAKTISK FOR REHAB

Å montere DVM-anlegg i 
eksisterende bygg fungerer 
greit, ifølge Remi Hansen i 
GK Alta. Utedelen går ned 
med ett rørstrekk og forgrei-
ninger til hver etasje. De går 
ut i nye punkt som kan ta 
4, 8, 12 eller 16 innedeler. 
Rørene tres fra distribusjons-
sentralen som gjerne 
plasseres i kanalsjakter, ut til 
rommene.  Små dimensjoner 
fra 6-8 mm for de minste til 
12-14 for de største betyr at 
plassbehovet er lite. 
    – Rørene legger vi ved å 
rulle dem ut over himling, og 
det går fort og greit å mon-
tere dem ut, forklarer han.

t To DVM-anlegg på taket forsyner 
totalt et tredvetalls innedeler og 
sikrer god komfort i bankbygget.

“Det har vært 
utfordringer med 
inneklimaet i dette 
bygget i 30 år.
Byggeier Trygve Rødberg 
i Trygg Eiendom AS

FAKTA: DRIFTSREGNSKAPET 2010   2012  REDUKSJON

TOTALT STRØMFORBRUK 769.879 kWh  393.957 kWh 59%

 - HERAV ELKJEL  342.138 kWh  160.781 kWh 53%

OLJEFORBRUK  28.179 LTR/CA 240.000 kWh 0

TOTALT TIL OPPVARMING 582.138 kWh  160.781 kWh 72%

t
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TEKST: HILDE KARI NYLUND CAMFILS CITY-FLO FILTERTEMA

Nye forutsetninger i lufta
F7-filtre har vært nordisk standard for godt innemiljø siden 60-tallet. Nå er det på tide å 
ta inn over seg endret utemiljø, ifølge FoU-direktør Anders Sundvik i Camfil AB.

M
engde og type partikler i 
uteluft forandrer seg stadig, 
ikke minst i bynære strøk. 
Særlig andelen små partikler 
har økt de siste årene, ifølge 
tall fra Norsk institutt for 

luftforskning. (Se faktaboks).  
– Mennesker er naturlig utrustet med slim- 
hinner og flimmerhår for til en viss grad å 
takle grove partikler. Problemet er når par-
tiklene blir stadig mindre, sier forsknings- og 
utviklingsdirektør Sundvik. Forbrenningen i 
dieselmotorer gir for eksempel partikler som 
ikke fantes tidligere, og som blir stadig mer 
utbredt (se faktabokser). 

Lever i eksperiment. Sundvik understreker 
at det foreløpig ikke er gjort tilstrekkelige 
studier av molekylær forurensning og direkte 
helseeffekter. Samtidig utsettes vi for en rekke 
typer forurensninger det hittil ikke er gjort 
kliniske studier på, og dermed vet vi ikke 
om eller hvordan de skader helsa vår. Blant 
annet gjelder det en rekke volatile organiske 
forbindelser. 
– Lufta tilføres mange kjemikalier og ulike 
utslipp, så mennesker lever i dag i et stort 
kjemisk eksperiment. Vi i Camfil mener man 
bør følge forsiktighetsprinsippet og unngå 
slike forbindelser i størst mulig grad, både 
partikler og molekyler. Spesielt gjelder det 
forurensninger vi ikke helt kjenner helse-
effekten av, sier Sundvik. 

Tester i Stockholm. Camfils City-Flo-filter ble 
utviklet som et svar på utfordringene med 
molekylær forurensning. Nå tester produsenten 
filteret i urbane omgivelser midt i Stockholm. 
Camfil valgte en av gatene med høyest 
forurensningsnivå, og sammenligner City-Flo 
mot vanlig Hi-Flo og syntetfilter. 
– Målet er å finne ut hvor mye vi kan fjerne av 
kreftfremkallende partikler og molekylær 

forurensning, forteller Sundvik. Camfil 
samarbeider med Stockholms universitet, som 
gjør de biologiske testene. 
– Vi har fått noen indikasjoner, men må gjøre 
flere tester for å bekrefte resultatene, sier 
Sundvik. Han poengterer at målet med testene 
ikke er en fullstendig forskningsrapport, men 
å kartlegge tilstanden og finne ut om det er 
behov for mer forskning på molekylær 
forurensning og helseeffekter. 

Helhet og beskyttelse. Bevisstheten om ren 
luft og helse er høyere i Norden enn i mange 
andre land, ifølge Sundvik, men i forhold til 
molekylær forurensning har også vi litt igjen. 
– Alle som kjøper F7 eller bedre, kjøper  filter 
fordi de vil ha et rent og helsefremmende 
innemiljø. Den som har innsett sammen-
hengen mellom innemiljø og helse,  burde også 
interessere seg for det molekylære miljøet. Tar 
man bare bort partikkelforurensninger, hånd-
terer man bare en del av luftmiljøproblemet i et 
urbant miljø, poengterer Sundvik.

– Når vi velger produkt, må vi se 
på helheten og hva slags beskyttelse 
vi vil ha, mener Anders Sundvik i 
Camfil AB.

I denne gata midt i Stockholm 
tester Camfil ut City-Flo mot andre 
filtre, i samarbeid med Stockholms 
Universitet.q

Kullfilter ved behov i Oslo-skoler
Det kommunale foretaket Undervisningsbygg har ansvar 
for drift og vedlikehold av 177 skoler med totalt 750 
bygg i Oslo. Foretaket har en egen kravspesifikasjon for 
skoleanlegg, med strenge regler for luftkvalitet 
innendørs. Alle anlegg skifter filter minst en gang i året, 
og F7-filtre er standard. – Ved behov – i sterkt trafikkerte 
områder – oppgraderes filteret til kullfilter, opplyser 
kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisnings-
bygg. Foretaket har for øvrig rammeavtale med GK. 

Dieseleksos kreftfremkallende
Avgasser fra dieselmotorer klassifiseres nå som 
kreftfremkallende for mennesker. Det internasjonale 
kreftforskningsinstituttet (IARC) besluttet dette i juni 
i fjor, basert på tilstrekkelig bevis for at eksponering er 
assosiert med økt risiko for lungekreft. 
Kilde: http://www.iarc.fr

For mye NO2
Mens forurensning fra svevestøv har gått ned i Oslo 
etter tiltak som piggdekkavgift og miljøfartsgrense, er 
konsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2) på årsbasis 
for høy. Det fastslår Bymiljøetaten i en rapport fra 2012. 
I Oslo er hovedkilden eksos. Også Bergen sliter med for 
høyt NO2-innhold, ifølge kommunens årsrapport for 
luftkvalitet i 2012. Luftkvaliteten på Danmarksplass 
overskred krav til årsgjennomsnittet for nitrogendioksid, 
ifølge rapporten. Den viser også at antall dieselbiler 
nesten er tredoblet de siste ti årene, og dieselbiler utgjør 
snart halve bilparken. Ifølge www.luftkvalitet.info kan 
innånding av NO2 for sårbare grupper gi økt hoste, 
bronkitt, mindre motstand mot infeksjoner, forsterket 
allergisk respons og økt sykelighet. Og astmatikere får 
nedsatt lungefunksjon selv etter kort tids eksponering.

Mange plages av luftforurensning
I Norge opplever rundt 800 000 mennesker at de plages 
av luftforurensning. Av dem som bor i nærheten av 
veier der det passerer 10 000 biler i døgnet, oppgir fire 
av ti at de er meget plaget av luftforurensning. Selv om 
miljøkrav og tiltak har redusert svevestøvet i lufta 
betydelig de siste ti årene, vil likevel mange områder 
være utsatt i lang tid framover.
Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet

Kommunene bør sikre ren luft
Barnehager, skoler, boliger og parker bør ikke bygges i 
områder med mye luftforurensning, mener norske myn-
digheter. I fjor kom Klima- og forurensningsdirektoratet 
(Klif) med retningslinjer om hvordan kommunene bør 
ta hensyn til luftkvalitet i arealplaner i byer og tettsteder.
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City-Flo: Slik virker det
City-Flo er et kombinasjonsfilter som renser lufta 
både for partikler og molekyler. Det inneholder 
aktivt kull som tar bort lukt og molekylære 
forurensninger vanlige filtre ikke fjerner. Filteret er 
spesialutviklet for bygg i bymiljøer, og er effektivt 
mot avgasser og lukter.

City-Flo XL
•  Kombinert partikkel- og 
 molekylærfilter
•  Filtermedium: Glassfiber  
 og høyaktivt kull
•  Filterklasse F7 i henhold 
 til EN779:2002 
 (pr EN779:2010)
•  Luftfuktighet: 
 70 % RH max
•  Lavt begynnelsestrykkfall 
 (se kurve)
•  Poser i konisk form
•  Helstøpt og aerodynamisk 
 utformet frontramme i 
 plast
•  Renser luft for ozon med 
 i snitt 35% 
 (Ozone Rating 3) 

Filterareal 

m2 

6,1

Nominell luftmengde m3/ h/ trykkfall Pa

3 400/110

3 400/85

Dimensjon 

592 x 592 x 520

592 x 592 x 640

Antall poser

10

10
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A
arhus Domkirke 
får nå selskap i 
øvre del av 
Jyllandsbyens 
skyline. Ikke 
siden kirkens 

96 meter høye spir ble satt 
opp på tredvetallet har det 
blitt bygget noe så høyt som 
det kombinerte hotell- og kon-
torbygget i Værkmestergade. 
23 etasjer og totalt ca 88 
meters høyde krevde endring 
av lokalplanen for Aarhus før 
byggetillatelsen gikk i boks. 
– Nettopp høyden gjør at 
logistikk er den største 
utfordringen for vår leve-
ranse i prosjektet, sier 
avdelingssjef Lars Nørgaard 
hos GK. Han er overordnet 
prosjektansvarlig overfor 
utvikler og entreprenør 
KPC. 
– Transport av materialer 
og mannskap opp i bygget 
krever mye mer planlegging 
og styring enn normale 
prosjekter, utdyper Nørgaard. 
GK står for all teknisk instal-
lasjon unntatt el, og samlet 
kontraktsverdi for dette 
utgjør ca 45 millioner danske 
kr. Om lag 15 montører er 

beskjeftiget på byggeplassen, 
i tillegg til prosjektsjef og 
prosjektledere for hvert fag. 

Framtidige energikrav. Bygget 
er utformet som to slanke skiver 
bygget sammen rundt et lett, 
gjennomsiktig mellombygg. 
– I tillegg til logistikken har 
føringsveier til installasjoner 
vært utfordrende. Dette 
skyldes at bygningen har en 
gjennomgående kjerne som 
ikke må brytes på grunn av 
statikken, forklarer Nørgaard. 
Bygget er designet for å møte 
energikravene som vil gjelde 
fra 2015. 
– For å sikre dette, er det 
prosjektert en lang rekke tiltak 
som er dokumentert med 
beregninger. For ventilasjons-
anlegg betyr det blant annet at 
SFP-faktoren ikke må overstige 
1,8, opplyser Nørgaard. Da 
prosjektet ble utviklet, var disse 
kravene i forkant, mens de i dag 
er på vei til å bli ny standard.

Gjenvinner overskudd. GK 
har dessuten håndtert en 
rekke spesielle løsninger for 
tekniske installasjoner, blant 
annet kjøleanlegg med vann 

som kjølemedium, sekundær 
varmeveksler for fjernvarme, 
avløp med parallelle ledninger 
og utlufting, og tappevann 
med trykkføler. 
– Dette betyr i praksis at vi 
måtte tenke eksisterende 
løsninger sammen på en ny 
måte, forklarer Nørgaard. 
Bygget har også en smart 
bruk av overskuddsenergi: 
Varmeoverskudd fra kjøle-
anlegget gjenbrukes til varmt 
tappevann til hotellrommene. 
– Det gir 160 kW gratis 
varme hver time. Denne 
løsningen var et aktivt tilvalg 
av Cromwell hotell, opplyser 
Nørgaard. 

Teknikk i 7. etasje. Den 
tekniske sentralen er plassert 
i sjuende etasje. 
– På grunn av lokal forurens-
ing er det krav om at luftinn-
taket ikke må være mer enn 33 
meter over bakken, forklarer 
Nørgaard. Nabolaget rommer 
fire miljøgodkjente virksom-
heter, blant annet en olje-
fabrikk, og luftforurensningene 
fra disse bedriftene overstiger 
veiledende grenseverdier for 
den øvre delen av bygget. 

TEKST: HILDE KARI NYLUND  FOTO: ERIK HAUGLI NIELSEN GK DANMARK PROSJEKTGK DANMARK PROSJEKT

Krevende logistikk
Tross strenge energikrav og krevende lokalmiljø er selve høyden 
den største utfordringen for tekniske installasjoner i 23 etasjers 
nybygg i Aarhus.

u
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Tett fasade kombinert med at luftinn-
taket ikke plasseres høyere enn 33 meter, 
sikrer godt inneklima for brukerne. 
– Kravene til luftfiltre er ekstra strenge, 
så vi har brukt Camfils City-Flo, 
opplyser Nørgaard. De 240 hotell-
rommene styrer temperaturen bare 
via kjøle/varmebafler, og ikke som 
normalt med radiatorer eller fancoils. 
– Dette reduserer service- og ved-
likeholdskostnadene. Dette er et av 
de første hotellene i Danmark som 
har installert en slik løsning, opplyser 
administrerende direktør Lone Møller 
Sørensen. I tillegg har det vært stort 
fokus på lydkravene i bygningen. 
Derfor er installasjonene forsynt med 
spesielle oppheng rundt teknikksen-
tralene for å unngå støyspredning til 
hotelletasjene. 

Har preget prosjektet. 
Godt samarbeid internt har vært viktig 
hele tiden underveis i prosjektet. 
– Ikke minst fordi dette både er et stort 
og utpreget tverrfaglig prosjekt. Derfor 
har det også vært helt avgjørende å ha 
én prosjektsjef som samler trådene og 
tar seg av alle møtene på byggeplass. 
For det er dyrere å bygge i høyden, 
understreker Lars Nørgaard. 

GK ble først involvert i prosjektet i 
2009, gjennom dialoger mellom Lars 
Nørgaard og KPC. Den gang var 
prosjektet på 16 etasjer, mot 23 i dag. 
Bygget avviker fra regelverket (Bygn-
ingsreglementet) på en rekke punkter. 
– Det har krevd ekstra innsats med 
prosjektering. Det har vært spennende 
å være med på å prege prosjektet i 
utviklingsfasen, men det krever både 
tålmodighet og stor innsats, poeng-
terer Nørgaard. 

– Vi i GK synes det er spennende å 
bidra med vår faglighet og vår erfaring 
med samlede tekniske installasjoner  for 
sammen med byggherre å skape et spen-
nende bygg som oppfyller byggherrens 
ønsker, supplerer Lone Møller Sørensen.  

GK DANMARK PROSJEKTGK PROSJEKT

FAKTA: HØJHUS VÆRKMESTERGADE, AARHUS

•  Byggherre: Hans Lorenzen
• Arkitekt: Arkitema K/S
• Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
• Utvikler & totalentreprenør: KPC Byg
• Areal: 34.000 m2, fordelt på 23 etasjer. 
• Byggeperiode: 2011-2014

Byggherre Hans Lorenzen er en lokal bygg-
mester som får bolig øverst i huset. Foruten 
240 hotellrom og kontorer, får bygget også 
konferanse-fasiliteter for 1000 mennesker. 
Solceller installeres på hele bygningens 
sydfasade og på taket. Resten av fasaden 
kles med mørkt glass.                     Kilde: KPC 

Arkitekt: Arkitema K/S
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Tillit og samarbeid 
gir uttelling

TEKST: HILDE KARI NYLUND GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB PROSJEKTGUNNAR KARLSEN SVERIGE AB PROSJEKT

– Det er kult å se at prosjektet 
faktisk blir bedre om man 
jobber sammen tidlig og stoler på 
hverandre, sier Simon Jennstål 
i Gunnar Karlsen Sverige AB.

R
ehabilitering og modernisering av 
Nöten-kvartalet i Solna rett ved 
Stockholm er snart klar. 
Gunnar Karlsen Sverige har 
hatt ansvar for luftbehandlings-
installasjonene i fem bygg på totalt 

69000 m2, som rehabiliteres etter strenge krav 
til miljø, energi, teknikk og fleksibilitet fra 
den store leietakeren Skattverket. Regionsjef 
Jennstål i Region Øst svarer kontant på 
spørsmål om hva som har preget prosjektet. 
– Forretningsopplegget er veldig spesielt, 
fastslår han. Prosjektet er organisert med 
samspillsentrepriser (samverkansentre-
prenad). Gunnar Karlsen Sverige har hele 
tiden forhandlet med åpne bøker og redegjort 
for kostnader overfor Veidekke, samtidig som 
de selv ikke har noen risiko i prosjektet med 
denne kontraktsformen. Ifølge Jennstål er det 
uvanlig å få så store kontrakter av den typen. 
– Vi har fått veldig stort ansvar og stor tillit, og 
da vokser man enda mer i rollen, mener han. 

Ikke dyrere. Gunnar Karlsen Sverige har 
deltatt i tett samarbeid med byggherre 
Faberge og Veidekke fra starten av. Jennstål 
mener det har vært veldig viktig at Veidekke 
som bestiller har vært villig til å betale for å få 
folk inn til rett tid.  
– De fikk tidlig inn både entreprenør, 
prosjektleder, innkjøper og til og med våre 
montører, forteller Jennstål. Slik kunne 
Gunnar Karlsen Sverige legge rett fokus tidlig 
i prosjektløpet, og på denne måten skape god 
økonomi i prosjektet. 
– Vi har ikke brukt mer ressurser, men har 
satt dem inn til rett tid. Slik har vi kommet 

ned i pris. Det er gjort mye smart planlegging 
som har resultert i at prosjektet ble billigere 
enn et normalt prosjekt, sier Jennstål. 
Samtidig understreker han at de har hatt åpen 
og god dialog med oppdragsgiver Veidekke. 
– De har vært dyktige til å gi oss tilbake-
meldinger, og det inspirerer også. Både 
Veidekke og Faberge har gitt oppmuntringer 
når vi har gjort bra ting i prosjektet. Det 
skaper også veldig godt engasjement hos oss, 
sier Jennstål, og legger til at Gunnar Karlsen 
Sverige har hatt en egen base av montører 
som har gjort en kjempejobb i prosjektet. 
Mellom 25 og 30 GK ansatte har vært 
involvert i prosjektet. 

Teknisk partner. Gjennom det dette samar-
beidet fra starten av har Gunnar Karlsen 
Sverige også i større grad fått delta med sin 
kompetanse inn i prosjektet, og til en viss 
grad selge prosjektledelse. 
– Vi har i stor grad vært rådgivende og 
jobbet tett med konsulentene. Vi har fått 
bidra med kompetanse om tekniske løsninger, 
erfaring med produksjon og innkjøpsveier. I 
dette prosjektet har man sett oss mer som en 
teknisk partner, forklarer Jennstål. Hans mål 
er å utvikle organisasjonen for å kunne jobbe 
med slike prosjekter. 
– Jeg ønsker prosjekter der man velger 
Gunnar Karlsen Sverige fordi vi er en god 
partner. Da må vi kunne vise at vi kan 
jobbe på denne måten og at vi kan holde 
våre budsjetter. Derfor er dette prosjektet et 
utrolig viktig springbrett for oss, understreker 
Jennstål. Det var en av de største entreprise-
jobbene de fikk for to år siden, og derfor 
betydde det mye at Veidekke våget å satse på 
Gunnar Karlsen Sverige. 
– Gjennom dette har vi bygget opp en mye 
større virksomhet og satsing, sier Jennstål. 

Best for prosjektet. På den rent tekniske siden 
har ikke prosjektet vært spesielt utfordrende 
ut over hva det innebærer å installere anlegg u

GKs montører (fra venstre) Benny Rask, Anders Boman, Hans Grönberg og Roger Bäckgren.

Simon Jennstål er regionsjef i 
Gunnar Karlsen Sverige AB
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Våre inneklimaprodukter 
setter farge på tilværelsen.
Byggene blir grønne...
Behovsstyrt ventilasjon sparer store mengder energi. Produktene produseres 
av godkjente miljøvennlige materialer,  holdbart og energieffektivt. Med innovative 
produkter og et kjapt webinterface blir inneklimaet enkelt å kontrollere. 
Så den grønne fargen ikke forsvinner...

EKSPERTER PÅ BEHOVSSTYRT VENTILASJONWWW.LINDINVENT.SE              

GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB PROSJEKT

i eksisterende bygg, selv 
om krav til SFP-faktor og 
energigjenvinning er høye. 
Foreløpig tilsier prognosene 
at prosjektet utgjør 40-45 
millioner SEK for 
Gunnar Karlsen Sverige sin 
del. 
–  Det er basert på at bestiller 
kjøper en del materialer selv, 
for eksempel kjølebafler, i 
stedet for at det ligger under 
oss. Vi gjør det som er best 
for prosjektet, understreker 
Jennstål. Derfor har 
Gunnar Karlsen Sverige vært 
løsningsorientert og opptatt 
av å redusere kostnader hele 
veien. 
– Fordi vi har fått så stor 
tillit, ønsker vi å gi noe 
tilbake. Det har resultert i et 
av våre kanskje fineste 
prosjekter. Alt innblandet 
personal fra Gunnar Karlsen 
Sveriges side har gjort en 
fantastisk jobb i dette 
prosjektet, mener Jennstål.

FAKTA: NÖTEN-KVARTALET

Nöten-kvartalet 4 ligger 
i Solna på grensen til 
Sundbyberg. Forretnings-
byggene består av 
kontorer, en restaurant og 
noen butikklokaler, med 
samlet areal på 70.000 m2. 
Kvartalet rehabiliteres og 
moderniseres for totalt 
ca 500 millioner SEK.  
Skattverket er største 
leietaker. 

Rehabiliteringen tar 
utgangspunkt i framtidige 
krav til tekniske løsninger, 
og det har vært viktig å 
skape fleksible kontor-
lokaler som kan forandres 
etter leietakernes ønsker. 

KILDE: Veidekke og Faberge. 
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Selve revisjonen er en såkalt 
ICSRS audit, og ble gjort av 
DNV på oppdrag av Esso, en 
av GKs riksdekkende kunder. 
– De har kjøreregler vi må 
følge når vi velger å jobbe 
med dem. Også andre kunder 
krever høyt nivå på HMS-
arbeidet, opplyser Stav. Revisjo-
nen har vist at GK er godt 
kvalifisert på systemsiden til 
å kunne jobbe med riksdekk-
ende kunder som har svært 
strenge krav til rutiner for 
HMS-håndtering, poengterer 
Stav. 

Gevinster internt. GKs 
HMS-arbeid ble vurdert på 
en rekke områder, blant annet 

opplæring, krisehåndtering, 
ledelsesopplæring, kommu-
nikasjon, ansettelsesprosesser, 
helse og personlig verneutstyr. 
Revisjonen ga bedre resultat 
enn tilsvarende revisjon i fjor, 
og Stav mener det bekrefter 
at GK har satset riktig i 
HMS-arbeidet. Hun poeng-
terer dessuten at arbeidet gir 
gevinster internt. Det er nyttig 
at vi med jevne mellomrom 
går i dybden på rutinene og 
systemene vi har. Det å lære 
av slike gjennomganger er 
nøkkelen.
– Å få til god kvalitet i 
arbeidsprosessene våre 
reduserer vår egen risiko for 
sykefravær og yrkesskader, 

sier Stav og minner om GKs 
policy om ikke å ha skader 
som fører til sykefravær. 

Opplæring viktig. Siden sist er 
blant annet alle innrapporterte 
HMS-avvik tilbake til 2008 
gjennomgått og systematisert.  
– Slik har vi jobbet aktivt med 
risikoforholdene i bedriften, og 
skreddersy tiltak der behovet 
er størst, sier Stav. En rekke 
konkrete tiltak er gjennom-
ført; blant annet innhold, 
tilgjengelighet og bestillings-
rutiner for førstehjelps-

utstyr, sikkerhetsrutiner for 
bekledning og utstyr knyttet 
til strømgjennomgang, og 
oversikt over hva slags verne-
utstyr som kreves for ulike 
typer oppdrag. Selv om mye 
av formalismen og rutinene 
er på plass, understreker Stav 
at bedriften kontinuerlig må 
sørge for å etterleve rutinene. 
– Vi satser mye på opplæring, 
spesielt på ledersida. For det 
viktigste verktøyet i sikker-
hetsarbeidet er opplæring, 
understreker hun. 

D
a passivhuset ble offisielt 
åpnet 23. august i fjor, var det 
Norges mest energieffektive 
kontorbygg ut fra beregnet 
energibehov.  
– Vi følger selvsagt bygget 

nøye. Etter ett års drift har vi spart en 
drøy million kroner, oppnådd energi-
bruk som beregnet og fått et godt inne-
klima, oppsummerer Valen-Sendstad. 
En egen kalkulator i resepsjonen og på 
nettsidene viser til enhver tid hvor mye 
penger og CO2-utslipp Miljøhuset GK 
sparer sammenlignet med et kontorbygg 
med energimerke C. 

Innsparing i rute. Ifølge beregninger ville 
det ta fire til fem år å spare inn ekstrakost-
naden for å oppnå passivhusstandard. Fasit 
på ettårsdagen er ca 1,1 millioner kr spart, 
og ca 3 år og 9 måneder til ekstrainvester-
ingen er nedbetalt.  
– Erfaringene fra det første året viser at 

dette er lønnsomt, og det krever ikke 
spesiell teknologi, poengterer 
Valen-Sendstad. De tekniske løsningene 
i Miljøhuset GK har mange allerede fått 
sjansen til å gjøre seg kjent med. Folk 
kommer fra fjern og nær for å studere 
bygget; som blant annet har hatt besøk 
av delegasjoner fra Kina og Aserbajdsjan. 
Egne ansatte og kunder er selvsagte gjester.  
– For oss er det både gøy og viktig å vise 
at vi får til dette, og hva det krever. Vi 
har brukt standard teknologi, men det 
krever selvsagt innsikt og innsats for å 
lykkes med det, sier Valen-Sendstad.

Energibruk som forutsatt. Beregnet netto 
energibehov for bygget er 67 kWh/m2år.  
– Vi ser av energioppfølgingssystemet at 
bygget overordnet oppfører seg som forut-
satt, opplyser Espen Aronsen, fagsjef energi.

Inneklima førsteprioritet Forventningene 
til et godt inneklima har vært like viktige 

som lav energibruk.  
– Vi sa fra dag 1 at selv om vi bygger et 
passivhus, har godt inneklima første-
prioritet, understreker Valen-Sendstad. 
Tilbakemeldinger fra brukerne viser 
at GK har lykkes med inneklimaet i 
Miljøhuset GK.  
– Vi har greid å finne et nivå som de 
aller fleste er fornøyde med, opplyser 
Aronsen. Han er tett involvert i å 
optimalisere driften av bygget, og får 
hyppige tilbakemeldinger fra brukere. 

Vinkassen er klar. På ettårsdagen er 
Miljøhuset GK fortsatt Norges mest 
energieffektive. Valen-Sendstad lovet ei 
kasse vin til den første som kunne slå 
energibehovet til Miljøhuset GK, etter 
at GK selv fikk ei vinkasse fra Bellona 
for å ha kommet under energimålet til 
Bellona-huset. Ingen har meldt seg ennå!
Vi deltar gjerne i nye og enda bedre 
prosjekter, sier Valen-Sendstad.

GK NYTTTEKST & FOTO: HILDE KARI NYLUNDGK NYTT

Miljøfyrtårn til fulle
Nå har GK utvidet Miljøfyrtårn-sertifiseringen 
til å gjelde på hovedkontornivå. Det betyr i 
praksis at alle GKs kontorsteder i Norge skal 
miljøsertifiseres. 

Selve Miljøfyrtårn-ordningen er gammelt nytt i GK; tidligere 
har enkeltkontorer vært sertifisert. Nå sertifiser vi hele bedriften, 
og det betyr at alle ansatte jobber systematisk med miljøtiltak i 
hverdagen, forklarer HR/HMS-sjef Birgit Stav i GK Norge. 
I praksis vil dette involvere alle kontorsteder i Norge. Hoved-
kontormodellen legger til rette for at alle kontorsteder på en 
enkel måte kan sertifiseres lokalt. Hvert kontorsted kan supplere 
med blant annet miljøregnskap, innkjøpsprosesser, rutiner for 
avfallshåndtering, medarbeideroppfølging og HMS. Miljøfyrtårn-
sertifisering krever årlige miljørapporter fra hvert kontorsted, og 
sertifisering på hovedkontornivå må fornyes hvert tredje år.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen som hovedbedrift er ledet av 
følgende arbeidsgruppe bestående av Lars Kristian Haugen, 
Birgit Stuan og Oddbjørg Bøyum.

Solid HMS-løft i GK
Det Norske Veritas reviderte nylig hele HMS-systemet i GK. – Den viste at vi har løftet oss 
betraktelig på HMS-området det siste året, fastslår HR/HMS-sjef Birgit Helene Stav.

Populære elbiler
Miljøhuset GK har fire elbiler til disposisjon. 
– Dette er et veldig populært tiltak blant våre ansatte! Særlig 
prosjektledere bestiller dem for å kjøre til byggemøter, forteller 
HR/HMS-sjef Birgit Helene Stav. Hun mener det er fint å 
kunne vise GKs miljøforpliktelser i praksis på denne måten. 
– Utslipp fra bilparken er en del av miljøregnskapet vårt, 
poengterer Stav. Det er fint å kunne vise GKs miljøforpliktelser i 
praksis på denne måten.

TEKST: HILDE KARI NYLUND  FOTO: HEIDI ØVERGAARD

Miljøhuset GK fortsatt best i klassen!
På ettårsdagen er Miljøhuset GK fremdeles Norges mest energieffektive kontorbygg. – Vi viser 
at bygg -og eiendomsbransjen har store muligheter til å spare energi og samtidig få bygg med 
bedre kvalitet. Og dette er lønnsomt, understreker konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK.

Jon Valen-Sendstad og John-Erik Karlsen - Miljøhuset GK ett år!
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D
en norske versjonen av inneklimastandarden 
EN 15251 kom i 2007. Nå kommer et norsk tillegg 
som har brukt prinsippene i standarden til å lage et 
verktøy som er praktisk nyttig for norske forhold. 
– Vi foreslår en modell med fire inneklimaklasser, 
hvor den nest dårligste tilsvarer myndighetskravene, 

forteller Eriksson, daglig leder i VKE (Foreningen for Ventilasjon, 
Kulde og Energi) og leder av komiteen SN/K100 som har ansvaret 
for tillegget. Den dårligste kategorien skal kunne brukes mot 
eksisterende bygg, som ofte er laget uten inneklimakrav. Og de to 
beste er altså bedre enn myndighetenes minstekrav. 
– Slik mener vi det er mulig å skape dialog om hva som skal til 
for å høyne et bygg fra klasse III til II eller I, i stedet for å ta 
utgangspunkt i minstekravene slik ventilasjonsbransjen ofte 
har gjort, sier Eriksson, og legger til at denne kulturen har 
preget byggebransjen som helhet. 

Begrense behovet. Dessuten mener komiteen det er realistisk 
med to nivåer bedre enn minstekravene. (Se faktaboks) 
– Grunnprinsippet er at du skal dekke ventilasjonsbehovet ut 
fra belastning fra mennesker, bygninger og prosesser. Ventilas-
jonsbehovet kan reduseres med fornuftige materialvalg  og ved 
å redusere kjølebehovet, forklarer Eriksson. Han mener det er 
et greit prinsipp å begrense behovet i størst mulig grad, spesielt 
ut fra miljøhensyn. 
– Det skal ikke være sånn at du automatisk får bedre inneklima-
klasse ved å gå opp i luftmengder. Vi bør beholde moderate 
luftmengder, og jobbe med andre faktorer. Som bransje blir det mer 
enn nok igjen som vi må løse med ventilasjon, poengterer Eriksson. 

Tydeliggjøre valg. Dagens krav skaper i praksis lett problemer 
for ventilasjonsbransjen: Teknisk forskrift (TEK)s del om luft-
kvalitet gir først generelle krav til ventilasjon som forutsetter 
materialer og produkter som gir lav eller ingen forurensning 
til lufta. Deretter følger noen krav til ventilasjonsluftmengder.
– Forutsetningen er at du har oppfylt det første kravet, poengterer 
Eriksson, som mener bransjens utfordring er at mange får med 
seg tallene, men glemmer forutsetningene. 
– Vi prøver å få litt bedre orden på dette ved spesielt å synliggjøre 
valg på materialsiden, sier han. 

EN 15251 revideres. Nå skal også den europeiske standarden 
EN 15251 revideres, som følge av at EU har vedtatt et revidert 
bygningsenergidirektiv. Foreløpig er Eriksson norsk representant 
i den europeiske arbeidsgruppa. Bruksmønstre i forskjellige type 
bygninger er en av problemstillingene gruppa hittil har diskutert.  
– Hva skal du få lov til å regne med i energiberegninger? Ta et 
typisk kontorbygg: Hvis du sier at folk ikke er på jobb, kan du 
få ned energibruken veldig. Vi vil prøve å beskrive normaliserte 
bruksmønstre for forskjellige typer bygg, forteller Eriksson. 
Med økende grad av behovsstyring og energieffektivisering, blir 
problemstillingen stadig mer relevant. Og den er parallell med 
LENI-beregninger for belysning. 
– Tankegangen finnes, men det er viktig å systematisere og 
strukturere slik at det er klart hvordan man skal forholde seg 
til dette, sier Eriksson. 

TEK15 RAPPORTENTEMA ENERGIBRUK

Fire inneklima-klasser

Når energirammene skal presses ned, kanskje mot halvparten 
av dagens nivå, må ventilasjonsanleggene følge opp uten at 
inneklimaet blir dårligere. Mats Eriksson trekker fram tre faktorer 
bransjen kan gjøre noe med: 

1. Få ned energibehov til oppvarming og kjøling av ventilasjons-
luften, at du er så effektiv som mulig, i praksis gjenvinning.

2. Få ned energibehov for å transportere luft, det vil si SFP-faktoren.

3. Få til behovsstyring som gjør at du bruker luften når det er 
behov for dem. 

Disse tre faktorene avgjør hvor mye energi du bruker på ventilasjon. 

– Ser du på energibruken til de tre punktene, kan du redusere den 
dramatisk og samtidig oppfylle framtidige krav og opprettholde godt 
inneklima.  Bransjen trenger ikke å endre på grunnprinsippene, og 
heller ikke endre luftmengdene dramatisk, understreker Eriksson. 

FAKTA: TRE FAKTORER FOR ENERGIBRUK

Et nytt nasjonalt tillegg til inneklima-
standarden NS-EN 15251 innfører fire 
klasser for inneklima. – Vi ønsker å støtte 
diskusjoner om inneklima og dermed høyne 
kvalitetsnivået, sier Mats Eriksson i VKE.

Ja takk til energimåling
Formålsdelt energimåling bør inn i de nye 
energikravene, mener en rekke aktører i bransjen. 

Det kom fram da Direktoratet for byggkvalitet arrangerte 
møte for å få innspill til rapporten fra Rambøll (se faktaboks). 
Ut fra lønnsomhetsargumenter anbefaler Rambøll ikke å stille 
krav til energimåling. 
– Vi er ganske overrasket over den konklusjonen, sier 
Guro Nereng i Bellona, som oppfordrer myndighetene til å 
innføre et slikt krav. Det samme anbefaler Statsbygg 
(for yrkesbygg sin del). 
– Vi ser at det er en liten kostnad i nybygg, og det gir besparelse 
og enklere drift, sier Ingunn Martonen i Statsbygg. 
– Energioppfølging og energimåling bør absolutt være forskrifts-
krav. Det er enkelt å få til, koster heller ikke mye. Forskriften bør 
stimulere til energieffektiv drift, for det er i driftsfasen vi har de 
store utfordringene, poengterer Katharina Bramslev på vegne av 
Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Eystein C Husebye 
i Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Sylvia Skar i 
Norconsult og Arnkell Petersen i Erichsen & Horgen vil også 
ha krav om måling. 
– Det er ingen grunn til ikke å se på det, supplerer Rolf Hagen i 
Arkitektbedriftene.

Ønsker levert energi
– Tiden er overmoden å gå fra netto energi 
til levert energi som beregningspunkt, mener 
Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk. 

Rambølls forslag om å bruke levert energi som beregnings-
punkt (alternativ B), får støtte fra mange i bransjen. 
– Vi er positive til valg av levert energi som beregningspunkt. 
Det vil gi større fleksibilitet; hvert bygg kan velge de meste 
optimale løsningene, sier Ingun Marton i Statsbygg. 
Også Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom er positive. 
– Levert energi med korreksjonsfaktorer gir utbyggerne 
fleksibilitet, sier Katharina Bramslev. Hun legger til at dette 
ikke straffer fjernvarme og bioenergi slik energimerkeord-
ningen gjør. NBEF, Norconsult, Sweco, Bellona og Norske 
Arkitekters Landsforbund er andre som støtter levert energi 
som beregningspunkt. Norsk Teknologi, Norsk Fjernvarme og 
Norsk Bioenergiforening ønsker å opprettholde netto energi 
som beregningspunkt.

Rambøll foreslår et insentiv til areal effektivitet basert på korreksjon 
i forhold til primærareal. En rekke aktører er enige i et slikt krav, 
men etterlyser bedre utredning.  
– Det er positivt, men vi synes ikke utredningen er helt i mål, sier 
Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. 
– Positivt, men det bør utredes grundigere, mener Berit Time fra 
Sintef Byggforsk.
– Det er bra hvis man klarer å premiere arealeffektivitet, men det 
gjenstår å se hvordan gjennomføre i praksis, mener Sylvia Skar 
fra Norconsult. 
– Det er interessant å jobbe videre med dette, sier Arnkell Petersen 
i Erichsen & Horgen. 

Arealeffektivitet bør premieres

• Å bruke levert energi som 
 beregningspunkt, korrigert 
 for energivare

• Maksimal ramme for 
 varmetapstall (transmisjon 
 og infiltrasjon)

• Å fjerne hele tiltaksmetoden  
 i dagens forskrift

• Å innføre krav til SFP-faktor 
 som minstekrav

• Å skjerp minstekrav til 
 lekkasjetall (til 1,0)

• Å skjerpe minstekrav til 
 vinduer (til 1,2)

• Å innføre et insentiv til 
 arealeffektivitet

FAKTA: TEK15 RAPPORTEN

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Rambøll utredet 
alternativer til nye energikrav i teknisk forskrift. Rambøll anbefaler 
blant annet:

Direktoratet for byggkvalitet takket for en enorm interesse da de arrangerte 
innspillsmøte, hvor 35 aktører fikk kommentere Rambølls rapport.
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GK HER KOMMER DET TEKST TEMA: REHABILITERINGSPROSJEKTER

M
instekravene til bygg 
øker i hele Norden, 
blant annet som en 
følge av EUs bygnings-
energidirektiv. Også for 
eksisterende bygg vil 

ambisjoner og krav bli skjerpet. 
– Når vi skal optimalisere eksisterende 
bygg, ligger det store sparepotensialet 
i de tekniske systemene, sier 
Arne Førland-Larsen i Asplan Viak. Han 
er seniorrådgiver tidligfase energi i bygg, 
og  ingeniørdocent ved Ingeniørhøjskolen, 
Aarhus Universitet. Førland-Larsen har 
beregnet gevinsten av økende isolasjons-
tykkelse for et typisk treetasjes kontor-
bygg fra åttitallet, og sammenlignet med 
en varmepumpeløsning. Besparelsen ved 
å gå fra et bygg hvor veggens U-verdi er 
0,27 ned til passivhusnivå er ca 9 kWh/
m2år. (Samlet energibehov går fra 106,7 
til 97,6 kWh/m2år). 
– Da må du bytte hele ytterveggen, og 
det er ganske kostnadskrevende, poeng-
terer Førland Larsen.

Varmepumpe framfor isolasjon. Et 
alternativ til å utbedre klimaskallet er å 
installere varmepumpe. Førland-Larsen 
har sett på gevinsten av en pumpe med 
systemeffektfaktor på 4. Da blir energi-
behovet for åttitallsbygget i utgangs-
punktet 77 kWh/m2år, med frikjøling 
fra grunn som forutsetning. Å øke 
isolasjonstykkelsen ned til passivhusnivå vil 
senke samlet energibehov til 75 kWh/m2år. 
– Da har jeg spart 2 kWh. Så kanskje er 
løsningen å sette inn en varmepumpe, 
i stedet for en relativt kostnadskrevende 
rehabilitering av en yttervegg, sier 
Førland-Larsen.  Han presiserer at dette 
ikke alltid er optimalt; for eksempel kan 

det hende fasaden har så lite vindusareal 
eller så mange kuldebroer at den bør 
utbedres. 
– Men hvis vi har en bra fasade, skal vi 
kanskje heller velge en teknisk løsning.

Tekniske tiltak størst uttelling. For 
typiske åttitallsbygg viser beregningene 
at tiltak på tekniske anlegg gir størst 
uttelling. 
– I litt runde tall vil tiltak på bygnings-
kropp som resulterer i passivhusnivå, 
redusere energibehovet med ca 20%. 
Tiltak på tekniske systemer og anlegg gir 
50%. Det store potensialet ligger på 
de tekniske systemene, fastslår 
Førland-Larsen. Dette krever fokus på 
de tekniske systemene inne i byggene. 
Da er det viktig å vurdere behovet;  
hvor store ventilasjonssystemer kunden 
trenger, hva som kan forenkles eller 
effektiviseres. 
   – Vi trenger den delikate menyen som 
gir best uttelling i forhold til kravene 
kunden har, sier Førland-Larsen. 

SFP mot 0,5. En del av denne menyen 
er god utnyttelse av dagslys, en annen 
er å senke skjult energiforbruk (para-
sittstrøm). For ventilasjonen sin del 
poengterer Førland-Larsen at teknisk 
forskrift forutsetter bruk av lavemitter-
ende materialer. 
– Vi må tilpasse tekniske systemer til 
dette. For et cellekontor på 10 m2 vil 
rundt 5 m3 i timen dekke belastning både 
fra personer og materialer, mener han. 
Energibruk til ventilasjon blir viktig; SFP-
faktor vil bevege seg ned mot 0,5. 
– Det er viktig å sette lista høyt. Vi klarer 
det ikke i ett steg, men vi klarer det i 
flere steg, mener Førland-Larsen. 

Større press 
på installasjoner

Utviklingen mot passiv- og nullenergi vil kreve mer 
av tekniske installasjoner – også i rehabiliterings-
prosjekter. Der utgjør installasjonene det klart største 
potensialet, ifølge ny rapport.
TEKST & FOTO: HILDE KARI NYLUND

FAKTA: FREDRIK SELMERSVEI 4

•  Beregnet levert energi er 
 68,7 kWh/m2år, energimerke A. 
 Medregnet overskudd fra datahall 
 blir beregnet levert energi 
 57,7 kWh/m2år.
• Behovsstyrt ventilasjon 
 (temperatur og CO2-nivå) med 
 varmegjenvinner som har 85% 
 virkningsgrad (årsmiddel). 
• Komfortkjøling fra returvann fra 
 kjøling av datahall dekker kjøle-
 behovet opp til 25 °C. 
• Energieffektiv belysning som 
 styres av bevegelse og dagslys. 
• Oppvarmingsbehovet dekkes med 
 fjernvarme (ca 30%) samt 
 utnyttelse av overskuddsvarme fra 
 datahall via varmepumpe 
 (ca 70%) med systemeffektfaktor 
 på 3,4. 
 KILDE: Future Built

u
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10-15% av dagens behov. Andre viktige faktorer for å redusere 
energibruk til ventilasjon er effektive varmegjenvinnere, 
kjøling med vannbåren kjøling via tabs, design for korte 
kanaler, komponenter med lavt trykktap, bruke bygget som 
kanal og vurdere hybride løsninger. 
– Alt dette gjør at vi kan redusere energibruk til ventilasjons-
varme fra TEK10-nivået på 24 kWh/m2år ned til 
2 – 5 kWh/m2år, det vil si 10-15 % av dagens behov, sier 
Førland-Larsen. Tilsvarende mener han energibruk til vifter skal 
senkes fra 20 kWh/m2år til  2 – 5 kWh/m2år. Førland-Larsen 
har vært involvert i to av de mest kjente norske rehabiliterings-
prosjektene som pågår nå: Future Built-prosjektet 
Fredrik Selmersvei 4 (passivhus) og Powerhouse-alliansens pros-
jekt på Kjørbo i Sandvika. Det siste skal rehabilitere to åttitalls-
kontorbygg til plusshus. Løsningene ligger an til SFP-faktor på 1,0 
for samlet system. 
– Vi har sentral tilluft med fortrengningsventilasjon, og 
avtrekk fra tre plan hvor bygget er kanal. Vi kjører ganske snill 
hastighet på luftinntaket, forklarer Førland-Larsen.

Har nødvendig kompetanse. I Fredrik Selmersvei 4 valgte bygg-
herre Entra eiendom å rehabilitere fasaden, blant annet fordi 
målet var passivhusstandard og Breeam Excellentklassifisering. 
– Det er ikke noe avansert med de tekniske løsningene, påpeker 
Førland-Larsen. Han mener bransjens viktigste utfordring er å 
jobbe for å gjøre løsningene enklest mulig.
– Jeg tror vi har all den kompetansen som trengs, men vi må 
være litt innovative og se hvordan vi skal utvikle framtidens 
løsninger mot nær nullenergi. Vi må se alternativer og prøve å 
flytte oss – uten å kompromisse med vår tekniske ekspertise. 

BYGG21

Kulturelle barrierer størst
Utfordringene for byggebransjen framover handler mer om kultur 
enn teknikk, mener styreleder Petter Eiken i Bygg21.

M
ålet med den 
nasjonale 
satsingen 
Bygg21 
er å skape 
omstilling 

i byggenæringen og øke 
kompetanse og gjennom-
føringsevne i alle ledd. Dette 
skal skje i tett samarbeid med 
næringen, og Bygg21 har 
hatt sju arbeidsmøter innen 
næringen landet over. Om lag 
300 representanter har deltatt 
på møtene og i spørreunder-
søkelser i forkant.
– Det viser seg ganske lett å bli 
enige om hvor skoen trykker, 
sier Eiken. En av de klare ut-
fordringene er prosjektering. 
– Vi spurte om vi bør prosjek-
tere ferdig før vi begynner 
å bygge. 93% av næringen 
mener vi burde gjøre det, og 
at effektiviteten ville gått mye 
opp, opplyser Eiken, og legger 
til at han ikke hadde ventet så 
høye tall. 

Finne barrierer. Dette er 
viktige resultater for Bygg21; 
Eiken mener det viser at vi 
ikke trenger å forske på om 
bransjen bør prosjektere 
ferdig før byggestart.  
– Vi bør heller forske på 
hvordan vi blir kvitt de 
barrierene som gjør at vi 
ikke gjør det vi alle vet at vi 
burde ha gjort. Dette er mer 
kultur enn teknikk, sier han. 
Et annet eksempel på det er 
planlegging. Bransjen fikk 
spørsmålet: Planlegger vi 
godt nok? 

– Omtrent halvparten svarer 
at de er veldig misfornøyde 
med planleggingskulturen, 
resten er fornøyde, opplyser 
Eiken. 

Proaktive mest effektive. 
Dette reflekterer erfaringene 
hans som sjef for Skanska i 
Norge i en årrekke. 
– Der målte vi atferden til 
flere hundre prosjektledere 
over flere år. 26% av 
prosjektlederne sto for 80% 
av resultatet, forteller Eiken. 
Disse 26% hadde en proaktiv 
holdning til planlegging ved 
å løse problemer før de opp-
stod. Resterende 74% trivdes 
med å løse problemer når de 
oppstod.
– Og de ble til en viss grad 
heltene. Vi møtte en ukultur 
vi selv hadde skapt ved å 
dyrke de handlingsorienterte, 
i stedet for de som skapte 
resultatene, poengterer Eiken. 

Samarbeid sentralt. Bran-
sjen er også samstemt i 
forhold til samarbeid; nesten 
alle svarer ja på spørsmål om 
samarbeidet i et prosjekt er 
vesentlig for utfallet. 
– Hvordan får man til det, 
for eksempel i totalentrepriser 
hvor alt stykkes opp?
– Jeg tror det går an å gjøre 
store endringer uten å endre 
standardkontraktene. Selv 
med dagens totalentrepriser 
kan man prosjektere ferdig 
før byggestart, poengterer 
Eiken. Og få inn leveran-
dører et par måneder før 
totalprosjektering er ferdig, 
slik at de kan bli kjent med 
hverandre, delta med sine 
ideer og - ikke minst-  lage 
en plan før oppstart. 
– Du trenger ikke en ny 
kontraktsform for å klare 
det, poengterer Eiken. 
Likevel tror han det vil bli 
naturlig å tilpasse kontrakter 
i forhold til hva man lærer 
underveis i Bygg21. 

Etterlyser mot. I 2014 skal 
Bygg21 sette i gang 
demonstrasjonsprosjekter. 
Nå ønsker Eiken seg flere 
ledere som viser større 
personlig mot og ansvar. 
– Vi kommer til å lete etter 
miljøer med mot, som kan 
gå foran og vise hva vi kan få 
til når vi gjør det vi alle vet 
at vi egentlig burde ha gjort. 
Det er ikke nødvendigvis 
de store, etablerte miljøene, 
understreker han.  

– Hvorfor gjør vi ikke det alle 
egentlig vet at vi burde ha 
gjort? Deler av Bygg21 vil 
preges av dette, sier styreleder 
Petter Eiken.

FAKTA: BYGG21
Satsingen ble varslet i Stortings-
meldingen for bygningspolitikk i 
2012. Bygg21 skal utarbeide 
strategier på tre områder: 

• FoU og innovasjon

• Utdanning og kompetanse-  
   utvikling

• Formidling av kunnskap og 
   erfaringer

Inneklima løftes
Regjeringen har slått 
fast at den vil vurdere 
behovet for et utviklings-
program for inneklima 
som et samarbeid mellom 
byggenæringen og forsk-
ningsinstitusjonene. 
– Det må helt åpenbart være 
en del av Bygg21. Det vik-
tigste for oss vil antakeligvis 
være å beskrive inneklima-
utfordringene i strategien, og 
håpe at vi får gode søknader 
om hvordan vi skal utvikle 
kunnskapen videre, sier 
styreleder Petter Eiken. 

Stort effektiviseringspotensial
Hva ville skjedd med 
effektiviteten i norsk 
byggenæring hvis vi i 
morgen tidlig bestemte oss 
for å levere det vi skulle i 
det prosjektet når vi kunne, 
og ikke når vi måtte, det vil 
si så fort vi kan i stedet for 
når vi må? Dette spørsmålet 
har Petter Eiken stilt til flere 
hundre ledere han har møtt 
de siste månedene. 
– Det er stor spredning på 
svarene, men ingen har vært 
lavere enn 30% effektivitets-
gevinst. Det er nok til å revo-
lusjonere hele byggenæringa 
i Norge. Da trengte vi ikke 
bekymre oss for om norske 
lønninger er litt høyere, 
poengterer Eiken. 

“
Energibruk til ventilasjons-
varme og vifteenergi må 
reduseres drastisk - ned 
mot 10-15% av dagens nivå.
Seniorrådgiver Arne Førland-Larsen i Asplan Viak

• To kontorbygg på ca 2600 
 kvadratmeter oppført i 1980. 
 Dagens energiforbruk 
 ca 250 kWh/m2år.

• Planlagt med solcelle- 
 paneler som kan levere 
 41 kWh/m2år.

• Energibrønner boret i fjell 
 forsyner byggene med 
 varme, tappevann og 
 frikjøling. 

• Klimaskall med svært god 
 tetthet og isolasjonsevne. 
 Utvendig solavskjerming og 
 innvendige løsninger som 
 eksponert betong reduserer 
 kjølebehovet sommerstid.

• Ventilasjonsløsninger med 
 høyeffektiv varmegjen- 
 vinning, veldig lavt trykkfall  
 og effektiv, behovsstyrt  
 ventilasjon. 

• Effektiv utnyttelse av 
 dagslys, energieffektive  
 belysningssystemer og  
 behovsstyring. 

• Beregnet energibehov 
 eksklusiv brukerutstyr blir 
 ca 20 kWh/m2.
 

 

 Kilde: Powerhouse-alliansen. 

FAKTA: POWERHOUSE KJØRBO
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MILJØHUSET GK 1 ÅR!

Det gjelder å stille noen spørsmål
– Vi tenkte at vi måtte nattesenke temperaturen i bygget, men det fungerte ikke 
optimalt, sier Espen Aronsen etter første driftsår i Miljøhuset GK. Så langt er både 
inneklima og energibruk som forventet.

I sitt første driftsår har Miljøhuset GK vært gjennom en 
vinter kald nok til å teste bygget og løsningene, selv om 
temperaturene ikke nådde helt ned til dimensjonerende 
utetemperatur. 
– Bygget holdes varmt selv ved kalde vintertemperaturer, 
fastslår Aronsen, fagsjef energi i GK Norge. Han under-

streker at godt inneklima alltid har høyest prioritet. Intern-
lastene klarer å dekke varmebehovet etter bare et par timer ut i 
arbeidsdagen også på kalde dager. Men små rom uten gren-
staver med 200 W varmeelement kan bli litt for kalde når de 
står ubrukt. Det er derfor installert takvarmekassetter i enkelte 
rom som et alternativ til grenstavene. 

Droppet nattsenking. Driftsmønster er en annen viktig lærdom 
fra det første året. 
– Noen ting tenker vi ikke over fordi vi alltid har gjort det sånn. 
Så vi skulle ha nattsenking, men det fungerte ikke spesielt 
godt, fastslår Aronsen. Når utetemperaturen sank under 
-10 °C, ble bygget for kaldt når folk kom på jobb. Derfor styres 
bygget slik at det aldri blir kaldere enn 22,5 °C inne.
– Det vi taper på ikke å nattsenke, får vi igjen ved at bygget 
har rett temperatur når folk kommer på jobb, sier Aronsen. 
Dessuten vil dette gi et lavere effektuttak til luft til vann-
varmepumpene. På natta resirkuleres lufta, og temperaturen 
utjevnes i bygget ved å utnytte termisk masse. 
– Det er heller ikke noe nytt, understreker Aronsen. 

Dører «feil vei». I noen avlange møterom med store vindus-
flater er internlasten fra opp til 20-25 personer nok når 
rommene er i bruk. Står de ubrukt ved lave utetemperaturer, 
trenger de varmetilskudd utover det klimaanlegget tilfører. 
– Hadde vi visst det vi vet nå, ville vi latt dørene til rommene 
gått innover i stedet for utover som nå. Da kunne dørene stått 
åpne for å få temperaturutjevning, sier Aronsen. Han ser ikke 
bort fra at noen av dørene vil bli snudd. Lys er et annet område 
han tror kunne vært optimalisert. 
– Vi kunne nok vært mer kritiske til lysbruk, og kanskje 
dimensjonert litt annerledes, sier Aronsen. Krav til LENI-
beregninger kom først inn med standarden NS3701, etter at 
mye av prosjekteringen var ferdig. 

Halve spisslasten. Foreløpig har ikke GK detaljert oversikt 
over hvor mye varmetilskudd bygget har brukt via de elek-
triske grenstavene. Men de store tallene ser bra ut. 
– Vi har brukt godt under halvparten av spisslasten vi hadde 
beregnet, så det gir noen indikasjoner på at dette fungerer, sier 
Aronsen, men legger til at tallene ikke er temperaturkorrigert. 
Bygget skal nå testes grundig gjennom forskningsprosjektet 
Forklima som Sintef Byggforsk skal lede. 
– Da får vi data fra objektive personer, understreker Aronsen. 
Så langt mener han de ikke har gjort erfaringer som taler mot 
å droppe vannbåren varme og bruke ventilasjon i stedet. 
– Vi kan ikke fortsette å levere løsninger som denne type bygg 
ikke trenger. Da kan vi heller bruke mer på prosjektering og 
planlegging for å få teknisk og økonomisk mer optimale lever-
anser, sier Aronsen. 

KAN DOKUMENTERE. Det å kunne dokumentere temperaturer og inneklima 
overfor brukerne har også vært nyttig. – Det hjelper ikke å si til en som fryser 
at de bare innbiller seg ting. Vi kan ta ut kurver og vise faktisk temperatur. Det 
har vært verdifullt, mener Aronsen.
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O
verordnet kan vi si at vi 
ventilerer boliger for å fjerne 
forurenset luft fra bygget 
og erstatte den med frisk 
luft. Typiske forurensninger 
vi ønsker å unngå er støv-

partikler, fuktighet og avgassinger som 
f.eks. Radon. Ved hjelp av balansert 
ventilasjon og riktige filter kan vi hindre 
forurenset luft i å komme inn i boligen 
i utgangspunktet. Videre kan vi varme 
opp tilluften så den ikke oppleves som 
kald trekk. Ren luft og behagelig 
temperatur er sentrale momenter i 
forhold til innvendig miljø og opplev-
else av et godt inneklima. Med varme-
gjenvinner i aggregatet bidrar balansert 
ventilasjon også til det ytre miljøet ved 
at varme overføres fra avtrekksluft til 
tilluft, og energibehovet for oppvarming 
reduseres. 

Vanskelig å selge. Til tross for åpenbare 
fordeler for både helse, komfort, 
inneklima og ytre miljø har boligmarke-
det historisk sett ikke vært villig til å 
investere i balansert ventilasjon. Hva 
kommer det av? Det er nærliggende å 
tro at det skyldes produktets usynlighet. 
Oppfattelsen av et velfungerende 
ventilasjonsanlegg bør være at man ikke 
oppfatter noe som helst. Opplevelsen 
av «ingenting» er vanskelig å selge, og 
som en konsekvens prioriterer ikke 
utbygger å investere mer enn nødvendig 
på ventilasjonen. 

Avtrekksventilasjon. Ventilasjon av 
boliger har i flere tiår vært utført ved 
hjelp av avtrekksventilasjon. Prinsippet 
er at forurenset luft føres ut av bygget 
fra bad og kjøkken, mens «frisk luft» 

blir tilført huset via ventiler i vinduer 
og yttervegg, og gjennomstrømning 
mellom rommene. Avtrekket oppstår 
enten på grunn av termiske krefter, altså 
oppdriftskrefter, eller ved hjelp av vifter 
som mekanisk trekker luften ut. 

Løsningen fungerer når det er tilrette-
lagt for det, men har i praksis en stor 
svakhet: Systemets krav til bruker. En 
stor forskjell mellom bolig- og nærings-
bygg er jo nettopp sluttbruker. Der det i 
næringsbygg blir ansatt teknisk  per-
sonell til å drifte bygget, er en bolig 

TEMA

En viktig investering
Det er bred enighet om at inneklimaet påvirker helsen vår. 
Forekomsten av astma og allergi har økt kraftig de siste 30-40 
årene, og forskning viser at 20% av barna i Norge har eller har 
hatt astma innen ti års alder.

Boliger og bygg med dårlig 
ventilasjon kan gi helse-
plager som trøtthet, hode-
pine, nedsatt konsentrasjon, 
økt irritasjon i slimhinner og 
økt hyppighet av luftveis-
infeksjoner. I tillegg påvirker 
ventilasjon og luftskifte vår 
yteevne og produktivitet. 
Spesielt sårbare er personer 
med astma- og allergi-
sykdommer, men også 
personer som ikke har disse 
plagene vil kunne få helse-
plager ved for lav ventilasjon.

(Norges Astma- og Allergiforbund)

prisgitt personen som flytter inn og den 
tekniske kompetanse og interesse han 
eller hun har. 

Når norsk vinterluft trekkes rett inn i 
huset uten oppvarming, oppleves det 
som trekk. For å unngå trekken blir 
gjerne spalteventiler i vinduene stengt, 
og mengden frisk luft blir for lav. Uten 
tilstrekkelig tilgang på luft er det heller 
ikke mulig å trekke forurenset luft ut av 
huset, og resultatet blir et tett boligbygg 
uten ventilering. Konsekvenser ved å 
ikke ventilere er beskrevet av Norges 
Astma- og Allergiforbund i sitatet til 
venstre. Noen av disse er ikke så lett å 
registrere, og kan utvikle seg over tid. Det 
beboer i første omgang vil merke er at 
avtrekk fra kjøkken og bad ikke fungerer 
som det bør. I noen tilfeller ser en også at 
Heksesot oppstår.

Avtrekksventilasjon i boliger har vært 
frustrerende for mange aktører i ventila-
sjonsbransjen, og ventilasjon opparbeidet 
seg et dårlig rykte i boligprosjekter. GK Oslo, 
som eksempel, tok en strategisk beslutning 
om ikke å delta i boligprosjekter, fordi 
kvaliteten på produktet kunden var villig 
til å betale for ikke var tilstrekkelig i 
forhold til GKs krav til standard. Kunden 
ville sjelden legge mer ventilasjon i pro-
sjektet enn myndighetenes minimum-
skrav. Sluttbrukers forventninger, på den 
andre siden, oversteg myndighetskravene 
– og det oppstod konflikt.

TEK 10 har vært en viktig drahjelp for in-
neklima og ventilasjon i boliger. Forskrif-
ten sier at en bygning skal ha ventilasjon 
slik at «tilfredsstillende luftkvalitet sikres». 
Det stilles altså ikke et direkte krav til

BOLIGVENTILASJON
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balansert ventilasjon, men hvis annen 
løsning velges må luftkvalitet og utskifting 
dokumenteres. Dette er omfattende og så 
godt som alle velger i dag balansert ventila-
sjon. TEK 10 har altså utvidet ventilasjons-
markedet betydelig. I 2012 ble det bygget 
rundt 30.000 boliger i Norge, og tallene ser 
tilsvarende ut for 2013. Vi vet at de fleste 
boligene skal bygges med balansert venti-
lasjon og som et grovt overslag kan vi si at 
det tilsvarer nærmere 2 milliarder NOK i 
oppstartede ventilasjonsprosjekter per år. 

Miljøet i hjemmet. Det er bred enighet 
om at inneklimaet påvirker helsen vår. 
Forekomsten av astma og allergi har økt 
kraftig de siste 30-40 årene, og forskning 
viser at 20% av barna i Norge har eller 
har hatt astma innen ti års alder. Det er 
usikkerhet rundt årsaken til økningen, 

men det er åpenbart at den er knyttet til 
høy levestandard. I Norge oppholder vi oss 
innendørs 90% av tiden og majoriteten av 
disse timene tilbringes i hjemmet. Det er 
derfor naturlig og utforske miljøet i 
hjemmet for å se etter årsaker der.

Folkehelseinstituttet slår fast at det er en 
sikker sammenheng mellom ekspone-
ring for fukt og muggsopp i forhold til 
betennelser i øyne, nese og svelg, høysnue, 
infeksjoner i luftveiene og astmasykdom. 
Det er en sikker sammenheng i forhold til 
både forverring av eksisterende astma og 
nyoppstått astma. Astma og allergi er en 
folkesykdom, og videre en samfunns-
messig kostnad. I Norge hvor folk opp-
holder seg mye i eget hjem vil ventilering 
av boliger være en investering i bedre helse 
til felles glede for alle. 

TEK 10 har blitt kritisert for å være 
begrensende og for detaljstyrende. I 
andre Europeiske land er hovedfokuset 
lagt på å redusere energibruket, uten 
å beskrive i detalj hvordan dette skal 
oppnås. Det er mulig at TEK 15 også vil 
gå i den retningen. Varmegjenvinner i 
aggregatene er en viktig bidragsyter for 
å redusere boligens totale energibruk, og 
balansert ventilasjon vil kunne fortsette 
med både å tilfredsstille myndighets-
kravene, samt bidra positivt til både 
innvendig og ytre miljø.

Regjeringen har varslet 
nye energikrav på 
passivhusnivå i 2015Karoline Hauge Olsen er ansatt som 

gruppeleder boligventilasjon i GK
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M
obile IT-verktøy er slett ikke noe nytt i GK; 
de første integrerte PDA-løsningene ble tatt 
i bruk fra 2005. Fra i år er det iPad mini som 
gjelder, og Nordhelle mener pad-en har klare 
fordeler. 
– Dette er mye mer brukervennlig, og sparer 

meg for en del plunder og heft. Derfor blir hverdagen min 
mer effektiv, fastslår han. Og bare så det er sagt: Nordhelle var 
verken Apple-fan eller smarttelefon-bruker før han fikk iPad 
på jobben; han holdt seg til gammeldags tastetelefon. 

Rundt køer. Nå er det mye lettere å veksle mellom flere app-er 
(applikasjoner). 
– Hvis jeg står ute på et anlegg og lurer på noe, kan jeg enkelt 
gå inn og sjekke det på nettet. Og noen komponenter er så 
gamle at jeg lurer på hva jeg skal bytte dem med. Da kan jeg ta 
bilde og sende til leverandør, forklarer han. Og i arbeidsverk-
tøyet ligger beskrivelsen av hvert enkelt oppdrag. 
– Med ett trykk i den vet jeg også hvor jeg skal, og jeg kan få opp 
kartet. Der ligger det også en funksjon som viser trafikk. Jeg har 
kjørt rundt mange køer takket være den, forteller Nordhelle. 

Dokumentasjon viktig. Og ikke minst er det enkelt å samle 
dokumentasjon med de nye verktøyene. 
– Et anlegg har kanskje ti-femten komponenter med tre 

målepunkter hver. Nå har vi fått et verktøy som er så enkelt 
at vi rekker å registrere alt. En egen side i programmet viser 
alle målepunktene, forklarer Nordhelle. GKs egen app er en 
videreutvikling av Mobile Edge for Siebel slik at den kan dekke 
salg, kundebehandling og feltservice. 
– Det er viktig å utvikle løsningene sammen med våre teknikere, 
som trenger gode verktøy, understreker Øyvind Monrad-Krohn, 
konserndirektør IT.  

Brukere eksperter. Teknikerne får bruke iPad  praktisk talt fritt 
både på jobb og i fritida, og prøve ut app-er. 
– Som teknikere er vi jo klåfingra, så vi tenkte med en gang 
nytt leketøy! Det har hjulpet oss mye at vi får lov til bruke det 
nesten uten begrensninger, mener Nordhelle.
– Vi på IT kan ikke ha oversikt over alle muligheter i dag. 
Da må vi ha i gang miljøet ute for å finne ut hva som fungerer 
best, understreker Monrad-Krohn. Til nå er over 430 iPad-er 
tatt i bruk i organisasjonen, og det har vært få brekkasjer. 
Da Nordhelle skulle fotograferes med iPad, fikk han også 
demonstrert hvor nyttig tekniker-klåfingre kan være: Til 
IT-direktørens store overraskelse smekket han pad-en rett opp 
på aggregatveggen. 
– Jeg oppdaga det tilfeldig; jeg måtte jo bare prøve. Det er mye 
enklere å henge den på veggen enn å holde den i hånda når jeg 
holder på med måleinstrumenter. 

GK NYTT

Hekta på iPad-en
Nå er iPad rullet ut som arbeidsverktøyet for teknikerne i GK. – Jeg har blitt helt hekta, 
sier senior servicetekniker Øistein Nordhelle begeistret. 

– Nå får jeg inn både sms og epost på iPad-en, og kan enkelt sjekke ting og 
svare på e-post når jeg er ute, sier Øistein Nordhelle.

iPad-en henger godt på både tavler og aggregater takket være magneten i 
futteralet. – Det er fryktelig praktisk, fastslår Øistein Nordhelle.

INTERVJUET

E
gentlig var det meningen at 
Smith skulle trappe ned litt 
gradvis og venne seg til tanken 
på en hverdag uten filtre etter 
39 yrkesaktive år i bransjen. I 
april flyttet selskapet inn i nye 

lokaler, og Jan Erik Kleven tok over som 
administrerende direktør. 
– Jeg trodde jeg skulle være her mye 
mindre etter det, men slik har det ikke 
blitt, oppsummerer Smith. Kanskje ikke 
så rart; Smiths hjerte har banket for filtre 
siden han begynte i Kaare A Rustad i 
1974. 
– Jeg fikk veldig tidlig stor interesse for 
filtre, forteller Smith. God mottakelse 
hos leverandør og senere eier Camfil AB 
i Trosa bidro til begeistringen. Smith er  
for øvrig utdannet ingeniør fra Gøteborg 
(GTI), og økonomiutdannelse fra BI. 
Året etter Smith begynte Thomas Rud 
som tekniker, og et radarpar var etablert. 
– Vi var et godt team. Vi jobbet veldig 
målbevisst med det tekniske, og målrettet 
mot ventilasjonsbransjen, forteller Smith. 

Fra F7 til City-Flo. De ti første årene var 
omsetningen av filtre ganske liten, men 

Smith mener de lykkes i å legge grunn-
laget for god kvalitet. 
– Jeg føler vi i Kaare A. Rustad/Camfil 
medvirket sterkt til at kvaliteten tidlig 
ble oppgradert til F7, sier Smith. Som 
det heter i veiledningen til teknisk 
forskrifts § 13-1: ”For ventilering av 
oppholdsrom bør det ikke benyttes 
dårligere filter enn F7.” På tampen av 
karrieren har  Smith jobbet for en ny 
milepæl. 
– Målet mitt var at City Flo skulle bli 
en selvfølge i alle bynære strøk før 
jeg sluttet, men det har jeg ikke klart, 
medgir Smith. Volumet har ikke nådd 
nivåene de trodde ennå, men Smith 
mener bransjen nå må ta dette på alvor. 
– Det er helt meningsløst å bearbeide 
luft uten å vurdere se kvaliteten på den!

Konferansebusser. Foruten sterkt faglig 
engasjement er Smith kjent som en 
sosial person - helt fra han i starten 
kjørte rundt på kundebesøk med filtre 
bak i sin 2CV. 
– Det å være ute blant kunder er aller 
viktigst; å bygge relasjoner, yte service 
og egentlig være litt rause, mener Smith. 

Han har i alle år delt både landstedet 
på Tjøme og hytta på Beitostølen med 
bransjekolleger og venner. Dessuten ble 
det mange konferanseturer i minibuss til 
Trosa - alltid med faglig påfyll, men også 
mye hygge. Trivsel har det også vært i 
firmaet. 
– Jeg ble veldig godt ivaretatt av Kaare 
Rustad som sjef. Det er viktig at man ikke 
kveler personligheten til folk, og jeg har 
fått lov til å være meg selv hele tida. Det gir 
selvtillit og trygghet, understreker Smith. 

Ikke doven! Slik har han fått et stort 
nettverk gjennom jobben, og en del vil 
bestå også etter september. 
– Jeg har mange bransjevenner, og de 
skal fortsatt komme til meg, sier Smith. 
Og så får han endelig tid til å ta opp 
kontakten med barndomsvenner, og 
bruke mer tid med sine tre sønner og 
hittil to barnebarn. I sommer har han 
kjøpt pc og smarttelefon og rigget 
kontor hjemme. 
– Dessuten liker jeg å sykle og gå på ski, 
og har noen kolleger jeg skal trene med. 
Jeg skal i hvert fall ikke sove lenge om 
morgenen og være doven!

Aksel uten filter

FAKTA: SMITH & CAMFIL NORGE AS

Kaare A Rustad ble stiftet i 1963. 
Smith begynte i 1974, og overtok formelt 
som administrerende direktør i 1987. 
Lars Rustad kom inn fra eiersiden i 1980. 
Trondheimskontoret ble etablert i 1988, 
og Bergenskontoret i 1998. 

I 2007 ble firmaet kjøpt av Camfil AB, og 
skiftet i 2010 navn til Camfil Norge. 

I april flyttet bedriften til nye lokaler ved 
Alnabru etter 30 år på Tveita. 

– Jeg gruer meg til å bli pensjonist. Jeg er ikke forberedt på det, men gidder ikke ta det 
før jeg er der, sier Aksel Smith i Camfil Norge AS.

PÅ TIDE: – Mange har spurt meg 
om hvorfor jeg pensjonerer meg 
nå. Jeg fyller jo 67, og trodde det 
var da man sluttet, sier Smith med 
et smil, og legger til at det sikkert er 
sunt for Camfil å få en ny sjef. 
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