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ved at tage den værste kulde – forkert drift 
af varmepumpen har også ført til reduceret 
effekt og mange driftsstop.
Et andet tiltag, som GK har gennemført i 
bygningen, er at sætte fokus på reduceret 
energiforbrug blandt de ansatte.
- Vi kan allerede i år se en del forandringer 
i energiforbruget, men flere af vores tiltag 
vil vi først kunne se resultaterne af fra 
næste år, siger Bent Kåre Stein.
En af de større udfordringer i de kom-
mende år bliver at udskifte oliefyret, som 
i dag bidrager, når det er allerkoldest. 
Inden 2018 skal al opvarmning med fossile 
brændstoffer være udfaset.

GK’s aftale i Leikanger er indgået med 
bygningsforvalteren Obos Basale, som 
lejer ud til Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane. GK har udelukkende fået posi-
tive tilbagemeldinger.
- Vi er yderst tilfredse med samarbejdet 
med GK. Bent-Kåre og Jan Inge, som er her 
mest, er virkelig servicemindede og følger 
op på de forskellige opgaver, der skal løses. 
De er gode til at lave dokumentation og har 
omfattende viden om mange af de arbejds-
områder, som driftslederen har ansvaret for. 
Derudover er de vigtige for arbejdsmiljøet. 
De bidrager med godt humør og kommer 
med gode forslag til forbedringer, siger 
administrationschef Jorunn Felde fra 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
For Fylkesmannen har serviceaftalen en 
større værdi end de tjenester, der bliver 
udført – de kan også klare sig med mindre 
administration og en lavere stillingsandel.

- Vi var nødt til at ansætte mere end én per-
son til at løse driftsledelsesopgaverne. Hvis 
vi kun havde én tilgængelig person, ville vi 
være sårbare i forhold til afvikling af ferie og 
andet fravær. Det ville også have været en 
udfordring at sikre vedkommende et fagligt 
givende arbejdsmiljø, eftersom der ikke er 
opgaver til mere end en 60 % stilling, siger 
Felde og påpeger, at også kompetenceud-
viklingen ville have været en udfordring.
- Alt i alt er aftalen med GK en glimrende 
løsning for os. De stiller med fire personer, 
som er sikkerhedsgodkendte og oplært i 
opgaverne, og de har til enhver tid styr på, 
hvem der er i bygningen, siger Felde.

S
om udgangspunkt ville de have en 
75 % stilling her i huset, men efter et 
stykke tid kunne vi se, at behovet ikke 
var så stort, så vi foreslog dem at redu-

cere stillingen til 60 %, siger Bent-Kåre Stein.
Stein var den første driftstekniker fra GK, 
der arbejdede i bygningen. I dag er det 
oftest Jan Inge Engebø, der befinder sig i 
bygningen tre dage om ugen.
I løbet af de tre dage skal han sørge for, at 
alle de tekniske installationer i bygningen 
fungerer optimalt. Det indebærer blandt 
andet, at han ser til ventilationsanlægget, som 
GK leverede i 2005, da bygningen blev opført. 
Til dagligt arbejder 137 personer i bygningen, 
som er på 5800 m2. Der er også sørget for en 
vagttjeneste, så akutte situationer uden for 
Engebøs kontortid kan blive løst.
- Varmepumpen kan af og til lave unoder, 
og så må vi rykke ud og få skik på den. 
Der er aftalt separate takster for denne 
type opgaver, forklarer Engebø.

En vigtig del af opgaven i Statens hus er 
at optimere bygningens energiforbrug. 
GK har blandt andet iværksat tiltag, som 
gør, at varmepumpen udnytter søvandet 
bedre. Dårlig udnyttelse af varmepumpen 
har ikke kun ført til et højere forbrug af 
fyringsolie, som egentlig kun skal bidrage 
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I Statens hus i Leikanger har GK 
ansvaret for drift og vedligeholdelse 
af alle tekniske anlæg. Lejerne er så 
tilfredse, at GK’s medarbejdere bliver 
inviteret med til julefrokost.

Som driftstekniker i Statens hus har Engebø 
varierende arbejdsopgaver i løbet af ugen. 
Driftsaftalen mellem husejer og GK omfatter:

•  Tilsyn af byggetekniske og driftstekniske 
 installationer.

• Opfølgning på serviceaftaler og hyret 
 personale.

•  Intern kontrol og dokumentation.

•  Fungere som brandberedskabsleder 
 i bygningen.

•  Agere bindeled mellem ejendomsejer og 
 lejer i den daglige drift af bygningen.

•  Komme med forslag til udbedringer og 
 opgraderinger samt sørge for, at disse  
 bliver gennemført.

•  Bistå lejere i forbindelse med sundhed, 
 sikkerhed og miljø og ved beredskabs-
 gennemgange.

•  Bidrage med indspil til driftsbudgettet for 
 ejendomsejer og lejer.  
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Den tekniske branche vejrer morgenluft
TEK 15 er kommet i høring og 
varsler yderligere stramninger i 
forhold til energiforbrug samt nye 
forslag til regulering af energi fra el 
og fossile brændstoffer. For nye 
boliger foreslås der en skærpning på 
26 %, og for nye erhvervsbygninger 
foreslås der en skærpning på 38 %.

Norge, Sverige og Danmark baserer alle deres 
nationale reglementer på de samme EU-direk-
tiver og ligger dermed meget tæt på hinanden, 
hvad angår krav til energiforbrug i bygninger, 
men nationale hensyn tillader dog lidt forskellige 
udformninger af reglementet. 

Når de norske myndigheder nu sender TEK 15 
i høring, afføder det vidt forskellige reaktioner i 

branchen. Miljøbevægelsen jubler, mens 
visse brancheforeninger sukker dybt og 
mener, at ændringerne bliver svære at 
gennemføre.

Hos GK jubler vi sammen med miljø-
bevægelsen over hver eneste forbedring af 
de tekniske og energimæssige standarder, 
der gælder for såvel boliger som erhvervs-
bygninger. Vores opgave er at skabe et 
godt indeklima, og det kræver opvarm-
ning, køling og ventilation. Alle ved, at det 
kræver energi. Derfor vil skærpede krav til 
energiforbrug også medføre et behov for 
nye løsninger og innovation.

Nu skal vi nærlæse høringsnotatet og 
sammen med brancheorganisationerne 
komme med et høringssvar. Vi vil sikkert 
kommentere på valget af løsninger inden 
for teknik og opvarmning, men i bund og 

grund er vi glade for at være 
en del af en branche, som 
skal bidrage aktivt til at løse 
klodens klimaudfordringer.
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Intelligente net   
i grøn bydel
Bydelen Hyllie i Malmö skal have 100 % vedvarende eller genvundet 
energi inden 2020. Intelligente energinet spiller en central rolle. 

B
lot et enkelt stop med toget fra 
Kastrup i retning mod Malmö 
tager den nye bydel Hyllie nu 
form. Området på 200 hektar skal 

efter planen rumme 9.000 arbejdspladser, 
lige så mange boliger og en række kontorer 
og forretninger. Udbygningen styres af en 
klimakontrakt, som Malmö by, VA Syd 
(affald, vand og afløb) og energiselskabet 
E.ON indgik i 2011. 
– Målet er at vise, hvordan man kan 
arbejde med bæredygtig byudvikling. Et 
af udgangspunkterne er at se, hvordan vi 
kan optimere områdets energiforsyning, 
forklarer projektleder Peder Berne fra 
E.ON. Det karakteristiske for intelligente 
net er, at man betragter energisystemet 
som en helhed – inklusive fjernvarme, 
køling og transport. 
– Her ser vi på hele energisystemet og 
ikke kun på elsystemet. Det giver yder-
ligere muligheder for at opnå energi-

effektivisering- og optimering, uddyber 
Berne. 

Rollebytte. Der er udviklet en helt ny 
energibalancemodel for Hyllies energi-
behov i 2015, 2020 og 2030. For at nå 
2020-målet skal alle energistrømmene 
i området udnyttes. Der skal mere 
vedvarende energi ind i systemet, for 
eksempel vind. Det kan ændre på de 
traditionelle roller, for eksempel ved at 
forbrugerne i perioder bliver nettopro-
ducenter af energi. 
– Hvordan kan forbrugeres og produ-
centers forskellige behov integreres, og 
hvordan kan vi betragte ejendomme 
og forbrugere som ressourcer? Det 
er udgangspunktet for den intelligent 
net-løsning, som vi tester i Hyllie for at 
demonstrere ny teknik og nye forret-
ningsmodeller, som kan opfylde beho-
vene, siger Berne. 

Overordnet energistyring. En del af 
intelligent net-løsningen handler om 
intelligent boligstyring, hvilket er teknik, 
som gør det muligt for forbrugeren at 
optimere energiforbruget i sit eget hjem. 
En anden del er Energy Manager – en 
løsning til kommunikation med auto-
mationssystemerne i de forskellige 
bygninger. Energy Manager gør det 
muligt for bygningsejerne at styre deres 
forbrug ud fra pris eller energiblanding. 
– På den måde kan vi styre behovet med 
demand-response-funktioner og skabe 
incitamenter, som giver gevinst på system-
niveau, siger Berne. Det er frivilligt, om 
man vil koble sig til Energy Manager via 
E.ONs intelligent net-platform. Indtil 
videre har halvdelen af ejendommene 
valgt at gøre det. 

Intelligente termiske net. Pilotprojektet 
handler om mere end at styre forbruget. 

Projektleder Peder Berne lægger ikke skjul på, 
at det at lade flere energiproducenter komme 
til fadet indebærer en udfordring for E.ON som 
energiselskab. 
– Vi er dog overbeviste om, at energinettet har en 
vigtig rolle, for eksempel i forhold til at sammen-
knytte forskellige behov, der kan opstå parallelt, 
og dermed opnå en større effekt og nytte, siger 
han og understreger, at det hele vejen igennem 
forudsætter win-win-situationer for de lokale 
energiproducenter og netejere. 

Udnyttelse af alle energistrømme i området er 
grundlaget for energimodellen. Derfor ønsker E.ON 
at teste et temperaturdynamisk fjernvarmenet. 
– Det indebærer, at vores kunder skal være forberedt 
på lavere udløbstemperatur end normalt – helt ned 
til 65 °C. Vi gør det for at have større mulighed for at 
modtage lavere temperaturer fra forskellige processer 
i bydelen, for eksempel fra køling i fødevarebutik-
ker, forklarer projektleder Peder Berne fra E.ON. Det 
gør det også muligt at optimere udnyttelsen af den 
energi, som produceres af solfangere. 
– Derudover mindsker det behovet for at investere i 
akkumulatortanke i bygninger med solfangere, siger 
Berne. 

Energisystem i omstillingFjernvarme ned til 65 °C
– For køling ser vi et stort potentiale i forhold til 
at styre effektbehov med intelligente net, siger 
projektleder Peder Berne fra E.ON. I Hyllie 
bygges der et fjernkølenet, som skal kobles til 
det smarte energinet. 
– Så kan vi drifte fjernkølingen ud fra energi-
blanding eller pris. Vi vil installere højeffektive 
eldrevne kølemaskiner og bygge et par større 
akkumulatortanke. På den måde kan vi holde 
udgangseffekten nede og optimere driften af 
fjernkølenettet, forklarer Berne.

Fjernkøling
Bæredygtige transportløsninger er en vigtig del 
af helhedsløsningen i Hyllie. Målet er at gøre 
det enkelt at gå, cykle eller benytte offentlig 
transport frem for bil. Dem, der alligevel har brug 
for en bil, har adgang til en miljøvenlig bilpool. 
Der findes også en række ladestandere til elbiler 
i området og en station til påfyldning af biogas. 

KILDE: Klimaintelligente Hyllie – vi tester fremtidens løsninger. 
Brochure udgivet af Malmö by, VA Syd og E.ON.  http://malmo.se

Transport
Intelligente net gør det muligt at lade elbilen op, 
når strømmen er billig takket være enkel 
forprogrammering. Det er allerede blevet testet 
i E.ONs pilotprojekt Hållbarheten i Malmö. 
Forbrugeren kan anvende strømmen selv eller 
sælge den tilbage til nettet. I princippet kan 
elnettet til en vis grad balanceres ved, at elbilens 
batterier på denne måde kommer til at fungere 
som en buffer. E.ON har planer om at udvikle 
prototyper for dette i Hyllie. 

KILDE: Klimaintelligente Hyllie – vi tester fremtidens løsninger. 
Brochure udgivet af Malmö by, VA Syd og E.ON.    

Bilbatterier som buffer

Også lagring af energi er vigtigt. 
– En del ejendomme har solfangere på taget 
og akkumulerer energi i tanke. Vi tester 
en ny form for optimering: Intelligente 
termiske net, hvor akkumulatortankene 
lades med fjernvarme, når prisen er lav, og 
solfangerne ikke producerer varme, oplyser 
Berne. Også termisk lagring i bygningernes 
betonmasse testes, og der er planer om at 
se nærmere på koblingen mellem lokal 
elproduktion og batterilagring. 

Ejendomme som ressource. Berne 
understreger, at Hyllie-udbygningen er 
et demonstrationsprojekt. De svenske 
energimyndigheder bidrager til finansi-
eringen, så både E.ON og bygherrer får 
dækket en del af udviklingsomkostning-
erne. 
– Det sænker tærsklen for gennem-
førelse af de enkelte investeringer og 
test af nye løsninger i arbejdet med at 
udvikle fremtidens energiløsninger, siger 

Berne. Også samarbejde og åbenhed 
mellem aktørerne er vigtigt for, at det 
skal lykkes. 
– At det er gået så godt hænger 
sammen med, at vi har siddet sammen 
med bygherrerne og udviklet tingene 
i fællesskab. Ambitionerne er høje, og 
alle anstrenger sig lidt ekstra. Vores 
mål, er at dette kan kommercialiseres 
og udvides, ikke mindst til eksisterende 
bygninger, siger Berne. 

Intelligente hjem
Løsninger til intelligent boligstyring handler om teknologi og applikationer, som kan gøre det enklere for forbrugerne at spare strøm og varme. 
E.ON har bygget boligblokken Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö. Der tester man nye løsninger, som videreudvikles i Hyllie. Lejlighederne i 
Hållbarheten har blandt andet elbil, elcykler, ladestandere, intelligent styring (som tidsindstilling af temperatur og vaskemaskiner) og detaljeret 
måling af energiproduktion og -forbrug. Lejlighederne har forskellige energikilder til opvarmning (fjernvarme, el og biogas), mens alle har 
solfangere, solcellepanel, batteri og individuel energimåling pr. rum. 

Tekniske løsninger, som hjælper beboere med at spare 
energi, er en del af intelligent net-konceptet i Hyllie. 

Der skal mere vedvarende energi som solvarme til, 
hvis man skal nå 2020-målene.
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Klipporna kobler sig på
Skanskas nye regionalkontor i 
Klipporna i Hyllie kobler sig på 
E.ONs intelligent net-platform.  

Klipporna er tre kontorbygninger i 
Hyllie. Skanskas hus er på 6500 m2 
fordelt på syv etager plus kælder. 
Skanska har sat sig høje miljømål i 
form af LEED Platin. En række energi-
sparetiltag betyder ifølge selskabets 
website, at energibehovet kommer ned på 
50 % af myndighedskravene. Klipporna 
skal blandt andet have belysning styret 
af tilstedeværelse og dagslys, naturlig 
solafskærmning via facadens udform-
ning, grønne tage, ladestandere til biler 
og Skanskas patenterede køleløsning 
Deep Green Cooling. 

Vigtigt at være med. Derudover bliver 
bygningerne altså koblet på E.ONs intel-
ligent net-platform. 
– Hos Skanska mener vi, at det er 
utroligt vigtigt at være en del af projektet 
sammen med E.ON og Malmö by, 
udtaler Tomas Roos, som er teknik-

ansvarlig hos Skanska Öresund i en 
pressemeddelelse. Han tilføjer, at 
Skanska vil deltage i udviklingen af 
fremtidens bæredygtige samfund. 
– Eftersom adgangen til energi er begrænset, 
er vi nødt til at forstå, hvordan vi kan ud-
nytte den på en bedre måde, for eksempel 
ved at dele ejendommens energi med 
andre ejendomme, fortsætter Roos.

– Ekstra sjovt. Aftalen er en del af 
projektet ‘Smarta nät för ett hållbart 

energisystem i Hyllie’, som gennemføres 
af E.ON og Malmö by i samarbejde med 
bygherrer og andre aktører. 
– At indgå en aftale med Skanska i dette 
projekt er ekstra sjovt, eftersom Klipporna 
tidligere var del af EU-projektet 
Buildsmart, som lægger vægt på energi-
effektivt nybyggeri, siger Maja Johansson, 
som er projektleder i Malmö by. 

Intelligent net-løsningen 
i Hyllie tester en række 
forskellige koncepter: 

Klipporna får også et grønt tag, som håndterer regnvand, 
og bikuber. (Foto: Hilde Kari Nylund)

Solceller:   
Absolut muligt

– Det er absolut muligt at gøre solenergi til 
virkelighed, også i renoveringsprojekter, fast-
slår teknisk koordinator Flemming Idsøe fra 
Omsorgsbygg. På plejehjemmet i Økern skal 
solcellerne dække 10 % af energibehovet. 

P
lejehjemmets energibehov er 
blevet reduceret med 68 % i et 
omfattende renoveringsprojekt, 
der blandt andet har involveret 

en række bygningstekniske tiltag som 
efterisolering og tætning. 
– Af alle de tiltag, vi har gennemført, 
er solcelleinstallationen noget af det 
allernemmeste. Selve installationen 
er enkel og kræver ingen avanceret 
styring, pointerer Idsøe fra Enhet for 

fag, utvikling og rehabilitering i den 
kommunale virksomhed Omsorgsbygg 
Oslo KF.  

Støtte fra EU-projekt. 
– Hvad med omkostningerne?
– Vi har ikke det komplette projektregn-
skab endnu, men på baggrund af 
tilbuddet ligger vi lige over to kroner pr. 
kWh, siger Idsøe. Solcelleanlægget på 
plejehjemmet i Økern har 130 kW peak 

installeret og har fået støtte gennem 
EU-projektet Nearly Zero Energy 
Neighborhoods.
– Det er helt klart en udløsende faktor 
for, at vi gør det her. Samtidig ser vi, 
at solcellemarkedet i Norge er meget 
umodent. Solcellepanelerne bliver 
hele tiden billigere, men der er kun få 
aktører. Installationsomkostningerne 
udgør over halvdelen af omkostning-
erne, pointerer Idsøe. 

Lene Lad Johansen og Flemming Idsøe med solcellepanelerne, 
som er blevet eftermonteret på taget af plejehjemmet i Økern. 

u

1. Tekniske løsninger, som giver bedre kontrol 
 over strøm- og varmeforbrug ved at måle og 
 visualisere. 

2.  Via intelligent boligstyringsteknologi kan beboerne  
 spille en mere aktiv rolle i Hyllies energisystem. 

3.  Kunder kan blive både producenter og forbrugere 
 af energi. 

4.  Intelligente net giver en mere effektiv 
 energidistribution.   

5.  Bæredygtige transportløsninger giver lavere 
 CO2-udslip

6.  Ressource- og klimaeffektiv energiproduktion med 
 vedvarende energi fra vind, sol og biogas samt affald.  

7.  Energilagring med termisk masse.
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Plejehjem gunstigt 
for solenergi
På plejehjemmet er solcellerne 
monteret på det flade tag lige 
uden for teknikrummet.
– Det er utroligt enkelt og 
desuden meget gunstigt, 
eftersom det er en høj bygning, 
som ligger på en bakke med 
meget lidt skygge fra de 
omkringliggende bygninger, 
pointerer Flemming Idsøe fra 
Omsorgsbygg. Desuden egner 
plejehjemsbygninger sig 
godt til solenergi. De har et 
temmelig højt grundforbrug 
af elektricitet, blandt andet på 
grund af ventilation. 
– Selv på en solrig dag med 
maksimal produktion vil venti-
lationsanlægget her anvende 
al solenergien, fastslår Idsøe.  
Solfangere er også en gun-
stig løsning, men det var ikke 
aktuelt for dette projekt, efter-
som plejehjemmet i Økern er 
koblet til fjernvarmenettet. 
Solcelleanlægget overvåges 
tæt, og ambitionen er at gøre 
dataene frit tilgængelige. 

Forventer lavere pris. En lav volumen 
er en vigtig årsag til dette. 
– I løbet af en uge installerer man i Sverige 
lige så meget, som vi gør på et år. Og det, 
som Sverige installerer på et år, installerer 
Tyskland i løbet af to dage. Det siger en 
hel del om volumenen, mener Idsøe. Nu 
er der flere store solcelleinstallationer 
undervejs i Norge. Både Powerhouse på 
Kjørbo og Askos lagerbygning i Vestby 
har større solcelleanlæg end plejehjem-
met i Økern (med en installeret effekt på 
henholdsvis ca. 300 og ca. 370,5 kW). 
– Så snart vi får flere aktører på banen 
og mere konkurrence, forventer vi, at det 
bliver billigere, siger Idsøe. 

Leverandørprojekteret. Projektet har 
lært Omsorgsbygg, at det for solceller er 

den installerede effekt, der er afgørende. 
– Du får ikke nogen til at garantere en 
vis energiproduktion, eftersom den 
afhænger af naturen. Den installerede 
effekt er det, der er nemmest at forholde 
sig til, og det, som markedet benytter 
sig af, oplyser Idsøe. En anden lærdom 
handler om projektering. 
– Vores erfaring er, at leverandørerne selv er 
de bedste til at projektere deres anlæg, ikke 
mindst fordi projekteringen er afhængig af 
selve produkterne, understreger Idsøe. 

Opbygger kompetence. Satsningen på 
solceller er også strategisk vigtig for 
Omsorgsbygg. 
– Selvom det ikke er lønsomt nu, er der 
nogen, der skal have modet til at gøre 
det, for at det kan blive lønsomt. Om-
sorgsbygg har som mål at blive førende 
inden for energi- og miljøvenlige byg-
ninger. Det er også en af årsagerne til, at 
vi har satset her, siger rådgiver Lene Lad 
Johansen. Det er ikke mindst vigtigt i 
forhold til kompetenceopbygning. 
– Forskningsmiljøerne bistår med 
oplæring, hvilket koster mange penge og 
ressourcer at bygge op selv. Det er vigtigt 
for os at være en attraktiv arbejdsgiver, 
tilføjer hun. Omsorgsbygg har allerede et 
nyt solcelleprojekt undervejs. 
– Der skal vi have et rent bygningsinte-
greret anlæg – en gunstig løsning, hvor 
solcellerne erstatter tagbeklædningen. 
Det er helt nyt i Norge, men vi forventer 
alligevel et andet prisbillede, siger Idsøe. 

videre for at reducere energibehovet 
yderligere, siger miljørådgiver 
Bodil Motzke fra Undervisningbygg. 

Støtte som starthjælp. Enova-støtten på 
4,5 millioner kroner falder på et tørt sted. 
– Vi var godt klar over, at solceller ikke er 
lønsomme, men det koster at gå forrest 
i udviklingen. Vi er meget glade for den 
økonomiske støtte, som vi fik, for den gør 
det nemmere at argumentere for, at man 
skal prøve solceller, mener Motzke. Hun 
pointerer, at støtten ikke kun går til solcelle-
facaden, men til projektet som helhed.  

Bygnings- eller systemniveau? 
Selvom Undervisningsbygg nu kaster 
sig over solceller, er det ikke givet, at det 
bliver den foretrukne løsning fremover. 
– Det handler om lønsomhed, og hvor 
hurtigt markedet finder et gunstigt og 
lønsomt prisleje. Vi er også spændte 
på, hvordan myndighederne betragter 
næsten-nulenerginiveau – om det skal 
løses på bygningsniveau og inden for 
bygningens grænser eller med større 
fleksibilitet i forhold til område og 
infrastruktur, siger Motzke. 

1000 m2 solceller på skole
Brynseng skole i Oslo får en af Norges 
største solcellefacader og ender på 
næsten-nulenerginiveau.  

Den nye folkeskole lever op til passivhus-
standarden og får et samlet areal på cirka 
11.600 m2 fordelt over fem etager. Med 
solcellefacaden går Undervisningsbygg et 
skridt videre. 
– Der kommer nye reglementer i forhold 
til næsten-nulenerginiveau. Vi har 
gennemført mange passivhusprojekter 
på skoler i Oslo og ønsker at gå ét skridt 

En dagligvarebutikk på Auli i Akershus har et av Norges største integrerte solcelle-tak. 
Det kan være fint selv om det ikke er lønnsomt ennå, ifølge Geir Andersen, som også har tatt bildet.

En dagligvarebutik i Auli i Akershus har et af Norges største integrerede solcelletage. 
Selvom det ikke er lønsomt endnu, ser det flot ud, mener Geir Andersen, som også selv har taget billedet. 

vil det give en dårlig økonomi, som 
det ser ud i dag. Vi må også tænke på 
drift og vedligeholdelse, understreger 
teknisk leder Geir Andersen. 
Samtidig siger han, at han som udgangs-
punkt har en positiv indstilling til 
solceller. 
– Men vi må tænke lidt anderledes i 
forhold til omkostninger. Vi skal regne 
på alt, der har at gøre med teknik, men 
har du set nogen sætte spørgsmåls-
tegn ved arkitektens valg i et projekt? 
Hvis bygningsintegrerede solceller slår 

igennem, kan de erstatte facadeplader. 
Tilbagebetalingstiden er stadig lang, 
men det begynder at ligne noget. Det 
kan se rigtig pænt ud og være et lige 
så fornuftigt valg som at flotte sig med 
elegant egetræsparket og dyre design-
møbler, mener Andersen. Han tilføjer, 
at de i dag sandsynligvis ville have valgt 
facadeintegre-rede solceller til dele af 
Frydenhaug skole. 

Foreløbigt 
afhængig af støtte
Drammen kommune fravalgte solceller 
til næsten-nulenergiskolen Frydenhaug 
(Indeklima 4/2014) og satsede i stedet 
på solfangere og varmepumpe. 
– Solceller er afhængige af støtte, for 
at det skal blive lønsomt. Det er godt, 
at nogle får støtte og går forrest. Hvis 
man bare lægger solceller som et 
supplement, for eksempel på et tag, 
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Verdens højeste  
passive kontorbygning
En alsidig energiblanding, 
dobbeltfacade, vandbåret 
køling i betonelementer og 
hybridventilation er centrale 
bestanddele i energikonceptet 
for Raiffeisen-bygningen ved 
Donaukanalens bred. 

W
IEN: Ifølge de allermest 
inkarnerede entusiaster 
er kontorbygningen sågar 
den første skyskraber, som 

opfylder kravene til det energieffektive 
passivhuskoncept. Én ting er i hvert fald 
sikker: Med sine 77 meters højde holder 
højhuset sig lige akkurat under den 
østrigske hovedstads øvre grænse på 
80 meter. Det rækker til 23 etager plus 
seks etager under jorden og giver plads 
til omtrent 900 af Raiffeisen-Holding-
koncernens medarbejdere. 
– Bygningen har særlige tekniske instal-
lationer, som arbejder uhyre effektivt 
sammen, fortæller rådgiver René Toth 

fra Vasko + Partner Ingenieure, som har 
stået for energikonceptet. Han guidede 
en norsk delegation, som var på studie-
tur med Grønn Byggallianse og Østrigs 
handelskammer i det sene efterår 2014. 

Kraft-varme med biogas. – Hjertet i 
vores system er en kraftvarmekedel 
(CHP) fyret med biogas. Den kan dække 
næsten hele elektricitetsbehovet. I 
øjeblikket leverer den 85 % af behovet, 
men når vi får implementeret yderligere 
optimeringstiltag, vil den dække 100 
%, siger Toth. Om vinteren anvendes 
overskudsvarme fra kraftvarmekedlen til 
at opvarme bygningen, og om sommeren 
går overskuddet til køling via absorp-
tionskøling. Vand fra Donaukanalen 
anvendes til nedkøling af kølemaskinerne 
om vinteren (om sommeren er flod-
vandet for varmt til køling). Jordvarme 
tilfører varme om vinteren og køling om 
sommeren. Også varmeoverskud fra data-
centeret i naboblokken bliver udnyttet. 
Som prikken over i’et har man bygget et 
lille solcelleanlæg på taget, som dog kun 
dækker 1 % af elektricitetsbehovet.  

Udluftning med vinduer. God isolering 
(30 cm) og et lavt lækagetal (målt til 0,39) 
er en selvfølge, eftersom bygningen 
opfylder passivhusstandarden. Dobbelt-
facaden giver ekstra fordele for et højhus, 
som desuden ligger i et forblæst område: 
Den muliggør både udvendig sol-
afskærmning og udluftning via vinduer. 
–  Vi har delt bygningen op i indre og 
ydre arealer, hvor vi har naturlig ventila-
tion. Det kunne vi ikke have opnået uden 
at have to zoner, pointerer Toth. Hver 
yderzone har fire vinduer, som af sikker-
hedshensyn kun kan åbnes foroven. 
– Luftmængderne er reduceret til meget 
lave værdier: 1,4 luftskifte. Det er meget 
lavere end i andre kontorbygninger, fastslår 
Toth. Han tilføjer, at det teoretiske energi-
besparelsespotentiale med udluftning er 
cirka 25 %. I praksis afhænger gevinsten 
af brugernes adfærd og ønsker. 
– Erfaringerne indtil videre er, at de 
anvender den naturlige ventilation på 
en intelligent måde. 

Forhøjede gangbroer. Bygningen er 20 
meter dyb, hvilket muliggør en optimal 
udnyttelse af dagslyset. Mekanisk ventila-
tion tilføres via dobbelte gulve (forhøjede 
gangbroer) og blæserkonvektorer under 
riste ud mod ydermurene. 
– Det valgte man hovedsageligt på 
grund af begrænset plads til ventilation. 
For at gøre denne type luftfordeling 
effektiv er det vigtigt at begrænse luft-
trykket i de dobbelte gulve og begrænse 
lækager gennem overgange mellem 
gulv og bygning, understreger Toth. 
Luften forvarmes centralt i ventilations-
aggregaterne. Den eneste varmetilførsel 
sker via blæserkonvektorerne, og ved 

Målet om at halvere energiforbruget i forhold til nabobygningen til venstre er 
nået for passivhøjhuset. Dobbeltfacaden er et af flere vigtige designmæssige tiltag. 

u

Omkostninger
De samlede byggeomkostninger 
var ca. 83 millioner euro. Ekstra-
omkostningerne for energitiltag 
beløb sig til 4 millioner euro med 
en forventet tilbagebetalingstid på 
14 år ifølge rådgiver Rene Toth. 

Energibehov
Energibehov ud fra passivhus-
certificering: 
Samlet primærenergibehov: 
117 kWh/m2aPEF (uden køkken), 
143,9 med køkken
Af dette anvendes 61 kWh/
m2aPEF til bygningsudstyr og 
56 kWh/m2aPEF til dækning af 
brugernes behov (lys, kontor-
udstyr, tekøkken, it). 
Østrigs primærenergifaktor for 
elektricitet er 2,6. Ifølge Günther 
Lang i Østrigs passivhusnetværk 
er Raiffeisen-byningens varme- 
og kølebehov 80 % lavere end for 
konventionelle højhuse. 

Verdens højeste passivhus har en helt speciel udformning, som er 
tilpasset den smalle grund i det centrale Wien.  (Foto: Creative Commons)
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opvarmningsbehov er indblæsnings-
luften mellem 34 og 40 °C. 

Termoaktiv beton. Kølingen sker via 
termoaktive betonelementer i lofterne. Rør 
med en diameter på 20 mm er placeret 
med 15 cm mellemrum, og kølingen fun-
gerer uafhængigt af ventilationssystemet. 
– Fordelen er, at vi ikke har brug for nogen 
blæser, og dermed slipper vi også for træk, 
pointerer Toth. Kølingen er højtempereret 
og ligger på mellem 17 og 20 °C. 
– Er der nogen ulemper ved kølekon-
ceptet?
– Systemet er meget langsomt, hvilket 
vil sige, at det ikke kan lade sig gøre at 
ændre indendørstemperaturen hurtigt. 
I starten skabte det forvirring blandt 
brugere, som er vant til traditionelle 
ventilationskonvektorer. Når beton-
elementerne i bygningen er kolde, varer 
det flere timer, før det bliver “varmt” 
igen. Samlet set er fordelene ved 
systemet dog større end ulemperne – 
ikke mindst fordi dette kølesystem 
giver et langt bedre indeklima end 
ventilationskonvektorer, siger Toth. 

Tusind datapunkter
650 målere og tusind datapunkter samles i én overskuelig, 
visuel og brugervenlig præsentation af energiflowet. 
– Det tog to år at få det på plads, fortæller René Toth.  

Energidataene sammenstilles og visualiseres for besøgende i 
Raiffeisen-bygningens lobby. 
– Vi ville være transparente i forhold til vores energieffektivitet. 
Der er mange bygninger rundt omkring i verden, som hævder 
at være energieffektive, men der findes ingen data for dem, 
siger Toth, som er rådgiver hos Vasko + Partner Ingenieure. 
Skærmen i lobbyen viser, hvor stort behovet for varme, elek-
tricitet og køling er til enhver tid, og hvor meget de forskellige 
kilder bidrager med. Derfra kan man nemt klikke sig videre til 
flere detaljer for de forskellige energikilder og se input, output 
og ydeevne for hver enkelt kilde. 

Raiffeisen-højhuset blev taget i brug i december 
2012. Toth har endnu ikke de endelige tal for det 
samlede energiforbrug, kun for elforbruget. Facit 
ligger på omtrent det dobbelte af tallene fra 
passivhuscertificeringen, som er baseret på 
ideelle brugere og en gennemsnitlig arbejdstid. 
– Differencen skyldes ganske enkelt, at 
bygningen er i brug mere end 10 timer dagligt, 
og at brugerne ønsker en højere kontortempe-
ratur end 20 °C om vinteren. Det faktiske 
energiforbrug er dog omtrent halvdelen af, 
hvad nabobygningen fra 1970’erne bruger, 
og det var et af hovedmålene i designfasen, 
understreger Toth. 

Højere elforbrug
Dobbeltfacader er en ganske almindelig løsning 
i Østrig, også i konventionelle bygninger. Det 
bekræfter Günther Lang fra Østrigs passivhusnet-
værk. Også i Norge overvejes det ofte i forbindelse 
med projekter ifølge Marit Thyholt, som er senior-
rådgiver for energi og miljø hos Skanska. 
– Det giver for eksempel beskyttelse til mekanisk 
solafskærmning, så det kan være en fordel i 
områder med hårdt vejr. Generelt er enkelt-
facader dog billigere, og vi formår at skabe gode 
løsninger, mener Thyholt. Hun pointerer, at 
dobbeltfacader også fylder meget. 
– Min opfattelse er, at dobbeltfacader ofte bliver 
valgt af arkitektoniske årsager – arkitekterne 
synes om dem, mener Thyholt. 

Dobbeltfacader er arkitektvenlige

Rene Toth 
præsenterede 
Raiffeisen-
bygningen for 
en norsk gruppe, 
som var på 
studietur med 
Grønn Bygg-
allianse.  

Energistatus i ét billede. Dataene i Raiffeisen-bygningen anvendes også til at analysere 
energiydeevnen med og finde potentiale for yderligere forbedringer. 

Forsyning af varme [%]  Forsyning af køling [%]  

t

Den 77 meter høje Raiffeisen-bygning i Wien er 
verdens indtil videre højeste certificerede passivhus. 
(Foto: Günther Lang) 
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D
er er ikke blevet begået hærværk 
mod bilen, men nogen havde 
trukket strømledningen ud en 
dag, fortæller Marius Aleksander 

Johnsen. Sammen med Martin Strand 
Ellingsen har han parkeret en Mercedes 
Rimor autocamper lige uden for Parken 
ungdomsskole i Narvik
– Vi kalder den for Rigmor, forklarer 
Johnsen med et grin.

Narvik kommune skal blive næsten 40 pro-
cent mere energieffektiv i løbet af de næste 
ni år. Det har GK Norge garanteret i form af 
en energisparekontrakt. Kontrakten er nu i 
fase 2, som indebærer en implementering 
af 177 tiltag. Når alle tiltag er på plads, vil 
Narvik have reduceret sit samlede energi-
forbrug med 8 GWh om året.

Det er en stor opgave for GK, og den 
kræver, at flere afdelinger samarbejder 
om at få alle de 177 smarte løsninger på 
plads. Derfor skal bygningsautomatik-
afdelingen i Bodø bidrage.

Men i vores langstrakte land er der ofte 
store afstande. Ikke mindst i Nordnorge 
er dette tilfældet – selv inden for kom-
munegrænserne. Den smarte løsning 
var at anskaffe en autocamper, som kan 
parkeres lige uden for arbejdspladsen. 
– Som udgangspunkt var en autocamper 
måske ikke det mest populære alternativ. 
Vi talte om at leje en lejlighed, et hus 
eller værelser og en masse andet. Men 
nu, hvor autocamperen er på plads og 
efter, at stort set hele afdelingen har 
haft en finger med i installationen af 

faciliteterne, virker det, som om folkene 
trives fint i autocamperen, siger GK’s 
projektingeniør, Snorre Kantun.
Da Indeklima besøger Narvik, er det 
efterårsferie, og de to automatikteknikere 
kan arbejde uforstyrret i et af skolens 
teknikrum.
– Det er udfordrende med mange gamle 
automatiktavler, fortæller Marius 
Aleksander Johnsen.
Vi har brugt en stor del af ugen på at om-
bygge et af skolens ældre koblingsskabe.
- En nyere tavle kan bygges om på en dag, 
mens en gammel tavle kan tage op til en 
uge, forklarer Martin Strand Ellingsen.
Normalt ville de have boet på et værelse, 
mens opgaven var i gang, men logistikken 
med så mange forskellige adresser blev en 
udfordring.

TEKST & FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Energieffektiviserer 
Narvik fra autocamper
Energieffektivisering af 37 bygninger i én og samme kommune 
kræver god logistik og fleksibilitet fra entreprenørernes side. 
For bygningsautomatikafdelingen i Bodø blev løsningen at 
parkere hjemmet uden for arbejdet.

EPC-aftalen i Narvik:
•  GK Norge AS og Narvik Kommune 
 har indgået en energisparekontrakt,  
 som strækker sig over ni år.

•  Aftalen forpligter GK Norge til at 
 gennemføre 177 tiltag i 37 bygninger.

•  De 177 tiltag skal spare Narvik 
 kommune for 8 GWh om året, hvilket 
 svarer til en reduktion på omkring 
 40 procent.

•  De økonomiske besparelser skal inden 
 for ni år modsvare udgifterne til 
 tiltagene. Det garanterer GK.

– Vi satte os ned og diskuterede, om vi 
skulle have en lejlighed, men vi kom 
frem til, at det her blev en bedre løsning, 
når vi skulle arbejde så mange steder, 
siger Johansen og påpeger, at nogle af 
de bygninger, de skal arbejde på, ligger i 
Bjerkvik over 30 km fra Narvik centrum.
Opgaverne er spredt ud over en stræk-
ning på 70 kilometer fra Bjerkvik i nord 
til Skjomen i syd, så de sparer nogle 
timers kørsel hver dag.
– Hvis det her viser sig at fungere godt, 
kan vi jo også bruge bilen til andre 
projekter på et senere tidspunkt, påpeger 
Strand Ellingsen.
Autocamperløsningen er indtil videre 
på forsøgsstadiet. Udgangspunktet er 
75 arbejdstimer fordelt over hele ugen, 

inden man har en uges fri. Arbejdet i 
Narvik skal foregå frem til april 2016. De 
to unge automatikteknikere lægger ikke 
skjul på, at denne livsstil harmonerer 
meget godt med, at de endnu ikke har 
etableret sig på hjemmefronten.
- Der er kun en af os, der skal arbejde 
med det her, som har familie, og han er 
ikke den, der har flest timer for at sige 
det ligeud, påpeger Johansen.
Der er ofte trangt i en autocamper, og 
Rigmor er desuden ikke en af de største.  
Det generer ikke Martin og Marius, da de 
tilbringer det meste af tiden med at arbejde.
– Vi er ikke ret meget i autocamperen. Vi 
spiser frokost og middag og går direkte 
i seng efter arbejde, siger Marius og 
tilføjer:

– Der er nok ikke plads til flere herinde, 
det er nok med to.
Når de endelig opholder sig i auto-
camperen, har de adgang til de fleste 
fornødenheder: Bilen er udstyret med 
gaskomfur, digital-tv, trådløst internet 
og en robust kontorprinter.
Inden bilen blev taget i brug, blev den 
tilpasset med elektrisk anlæg, et nyt 
alarmsystem for gas og en special-
konstrueret sengeløsning – og de 
kreative automatikteknikere har flere 
smarte løsninger til bilen.
– Vi skal montere et Eagle-styresystem 
til varmestyring, nattesænkning, kaf-
femaskiner og lys, fortæller Marius.

PROJEKT NORGE

Skistua skole er en af de bygninger, som GK skal energi
effektivisere i henhold til EPC-aftalen med Narvik kommune.

Gamle koblingsskabe er en af de udfordringer, som 
GK er nødt til at tackle for at nå målet om at reducere 
energiforbruget i Narvik med 40 %.

Marius Aleksander Johnsen og Martin Strand Ellingsen 
trives godt i autocamperen, mens de energieffektiviserer Narvik kommune.  
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Stort fokus på miljø  
i Norges tredjehøjeste hus
Scandic Lerkendal har ambitioner om at blive verdens mest 
energieffektive hotel. Decentrale ventilationsanlæg udgør et 
vigtigt bidrag til et lavt energibehov. 

S
candic Lerkendal stod færdigt 
i sommeren 2014, og toppen af 
hotellet knejser 75 meter over 
jorden. I Norge er det kun Oslo 

Plaza og Postbygget i Oslo, der rager 
højere op. På sine 21 etager rummer 
hotellet blandt andet 400 hotelværelser 
med 1243 senge, et 1500 m2 stort 
konferencelokale og en kontorbygning 
i tre etager. Bag projektet står bygherren 
Arthur Buchardt Invest AS. HENT AS 
har været hovedentreprenør, og Voll 
arkitekter har tegnet det, som bogstave-
ligt talt kan kaldes for et miljøfyrtårn.

Lavt miljøaftryk. – Scandic Lerkendal har 
miljø højt på dagsordenen, og det har været 
vigtigt for os, at et nyt og moderne hotel 
som dette skal have et så lille miljøaftryk 
som muligt. Derfor har der været meget 
fokus på dette gennem hele projektet, siger 
hoteldirektør Bjørgvin Thorsteinsson. 
Hotellet skal have en udpræget miljøprofil, 
og energibehovet er altså beregnet til blot 
50 kWh pr. m2 pr. år. Sågar elevatoren 
er miljøvenlig, i og med at den har en 
dynamo, der bliver ladet op, når elevatoren 
kører ned. Bygningen er naturligvis meget 
tæt og har et lækagetal på 0,3.

Booker god luft. GK Norge har leveret 
den decentrale og behovsstyrede ventila-
tion. Sammen med Sweco Norge AS har 
GK haft ansvaret for at projektere og 
installere 62 airconditionanlæg med en 
samlet luftmængde på 300.000 kubik-
meter i timen. GK Byggautomasjon har 
stået for projektering, design og test 

af flere automatikfunktioner med ny 
teknologi (se separat rubrik side 17).
Projektet er det største, som GK i Midt-
Norge har gennemført. Hver af de 21 
etager får to balancerede ventilationsanlæg 
med varmegenvinding og en meget lav 
specifik blæsereffekt (SFP). Den gennem-
snitlige SFP er på 1,06, og varmegenvind-
ingsgraden er 86 %. Projektets øvrige 
arealer har også et uhyre lavt gennemsnit. 

– Et godt indeklima. Hotellet åbnede 
den 5. august sidste år, og indtil videre 
har tilbagemeldingerne været yderst 
positive.
– De tiltag, man har udført på hotellet, 
skal både sørge for, at vi kan tilbyde 
vores gæster et godt indeklima og være 
så energibesparende, at vi kan opret-
holde et energiforbrug på kun 50 kWh/
m2/år, og de fungerer rigtig godt, siger 
Roger J. Rønning, som er Director of 
Operations på Scandic Lerkendal. Han 
fremhæver især samarbejdet mellem GK 
og Sintef som vellykket og slår fast, at 
systemerne fungerer godt i praksis. 
– Vi får ingen negative tilbagemeldinger 
vedrørende indeklima, hvilket er meget 
positivt, eftersom vi af erfaring ved, at 
luft og temperatur har stor betydning for 
vores gæster, især på et så stort konfe-
rencehotel som Scandic Lerkendal, siger 
Rønning. Det bliver også GK’s opgave 
at sørge for, at gæsterne har et godt 
indeklima i de kommende år – Scandic 
og GK har indgået en aftale om service 
og driftsstøtte for hotellet og konfe-
rencecenteret.

TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Scandic Lerkendal hotel er det største projekt, 
som GK har gennemført i Midt-Norge.

Krævende for  
bygningsautomatik
Når automatikken skal kommunikere med alt fra 
værelseskontrolenheder til en server i Tyskland og desuden 
sikre et ultralavt energiforbrug, skal der nye løsninger til. 

S
candic Lerkendal hotel er et 
prestigebyggeri i Trondheim – 
meget synligt og med skyhøje 
miljøambitioner. Hoteldelen skal 

opnå et energibehov på 50 kWh/m2/år. 
– Det er en temmelig stor udfordring for 
bygningsautomatik i forhold til klassiske 
løsninger for ventilation og opvarmning. 
Vi var nødt til at finde ud af, nøjagtigt 
hvad energirådgiverne havde forestillet 
sig. For eksempel har bygningen elevatorer, 
som genererer strøm, når de kører ned, 
fortæller produktudvikler Knut Ivar Grue 
fra GK Norges afdeling i Trondheim. 
Derudover er behovsstyringen af de 
tekniske anlæg koblet til Scandics booking-
system, hvis server står i Tyskland. 

Tidlig risikoanalyse. Noget af det første, 
som GK gjorde efter at have fået entre-
prisen for bygningsautomatikken, var at 

PROJEKT NORGE

Serviceingeniør Vidar Karlsen ved en af de mange decentrale 
Covent-enheder på hotellet. 

foretage en grundig risikoanalyse. 
– Vi afdækkede en række kompetence-
huller, som skulle dækkes, og vi kom 
frem til, at vi var nødt til at tage ny 
teknologi i brug. Det stod hurtigt klart, 
at Honeywell havde det, vi skulle bruge, 
siger Grue. Efter lidt intern diskussion fik 
de OK til at gå videre med leverandøren. 
– Vi involverede Honeywell tidligt – 
allerede mens gravemaskinerne var i 
gang. Vi stillede kritiske spørgsmål, 
fandt ud af, hvad vores folk i projektet 
skulle lære om nye produkter og nåede i 
fællesskab frem til det samlede risiko-
billede, fortæller Grue. På baggrund af 
dette udarbejdede projektleder Erling 
Grøtte en konkret eksekveringsplan i 
forhold til en nulrisiko-ambition. Både 
Honeywell i Norge og Tyskland blev 
involveret og udførte tests for GK.
– Da vi nåede frem til idriftsættelsen, u
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oplevede vi ingen større udfordringer i 
forhold til vores valgte løsninger, fastslår 
Grue. 

FAT-tests. Hoteldelen har enheder fra 
Covent, mens kontor- og konference-
delens er fra Systemair. Begge leverandører 
stillede udstyr og plads til rådighed, så 
GK kunne teste enhederne med integre-
rede Eagle-controllere fra Honeywell. 
Disse FAT-tests (Factory Acceptance 
Test) gav værdifulde erfaringer. 
– Når man skal levere 62 enheder til et 
projekt, er det meget vigtigt at minimere 
antallet af fejl og potentielle fejl. Fabriks-
testene var utroligt vigtige, understreger 
Grue. Værelsesstyringen på hotellet 
er knyttet til bookingsystemet. Også i 
forhold til integrationen med booking-
systemet gennemførte GK en FAT-test på 
Scandics pre-office-kontor i Trondheim. 
– Vi havde kun en uge lige inden åbningen 
af hotellet til at etablere koordinationen 
mellem bookingsystemet og automatise-
ringssystemet på hotelværelserne. Men vi 
vidste, at der kom en løsning, som allerede 
var testet, pointerer Grue. It-sikkerhed var 
et vigtigt tema for såvel GK som Scandics 
svenske it-miljø i forbindelse med testene. 
– Hotellet byder på en lang række 
it-mæssige udfordringer. Erik Aune 
er uddannet it-ingeniør og har været 
kraftigt involveret i leverancerne. Det 
var vigtigt, at vi mødte op med de rigtige 

ressourcer og kompetencer, da vi testede 
koordineringen med bookingsystemet, 
så vi kunne skabe den nødvendige 
it-sikkerhed, understreger Grue. 

SD tidligt i gang. Også CD-anlægget 
(topsystemet) er fra Honeywell, 
ArenaAX. Projektingeniør Hege Myrdal 
Eriksen fra GK har produceret grafikken. 
Risikoanalysen havde afdækket, at CD-
anlægget skulle i gang på et tidligt stadie. 
– Vi var nødt til at få hele systemet til at 
spille så tidligt som mulig for at kunne 
identificere eventuelle udfordringer med 
kommunikationen. Derfor var CD-
anlægget i gang, inden de første blæsere og 
pumper i bygningen begyndte at snurre, 
oplyser Grue. På møder med byggeledel-
sen hos hovedentreprenør HENT kunne 
GK dermed enkelt vise status for idrift-
sættelsen af de tekniske anlæg i bygningen. 
– I forbindelse med idriftsættelsen af alle 
de 400 hotelværelser gjorde vi også klar 
til app-løsninger via smartphone eller 
tablet for hurtigt at kunne kontrollere, 
at komponenterne fungerede, fortæller 
Grue. Han er ikke i tvivl om, at projektet 
har sat spor internt i GK. 
– Det har forandret os. I indsalgsfasen 
på andre projekter har vi fået at vide, at 
vi har sat barren meget højt. Så kan vi 
svare, at vi ved, at vi kan overkomme 
det, for vi har allerede gjort det samme 
på Scandic Lerkendal.  

Alt fra topsystemet
Gennemgående BACnet-kommunikation og frit programmerbare controllere gør 
det muligt at kontrollere al automatik direkte fra topsystemet. 

Værelsesreguleringen på Scandic Lerkendal 
Hotel er autonom, og der er frit programmer-
bare værelseskontrolenheder og et busbaseret 
betjeningspanel på hvert værelse. Panelerne 
kommunikerer BACnet til MSTP (Master 
Slave Token Passing) på værelsesniveau og er 
koblet til controllere i ventilationsenhederne. 
Disse controllere er også frit programmerbare 
og blev leveret færdigmonterede af ventila-
tionsleverandøren. Kommunikationen derfra 
og op til topsystemet foregår via BACnet. 
– Selve programmeringen og integrationen af 
kontrolenhederne på værelserne er foretaget 
i topsystemet. BACnet-routingen går via en 
undercentral ned til værelsesniveau. Det er en 
ekstremt fleksibel løsning, mener Dan Frode 
Mortensen fra leverandøren Honeywell. 

Kan fjernstyres. – Projektleder Erling Grøtte 
sad på sin privatadresse 90 km fra Trondheim 
og programmerede det display, som gæsterne 
bruger til at justere temperaturen med, 
forklarer Knut Ivar Grue. Dermed kan GK 
altså nemt omprogrammere komponenter, 
som befinder sig på hotelværelserne. Lynx-
teknologien fra Honeywell benytter åbne 
kommunikationsprotokoller som BACnet. 
– Det giver en langt større fleksibilitet. På 
Lerkendal Hotel ville det ikke have været 
muligt at anvende enheder med præfabrikeret 
automatik, mener Mortensen. Det skyldes 
ikke mindst graden af integration mellem 
systemerne, fx at værelsesstyringen er knyttet 
til bookingsystemet. Og frit programmerbare 
controllere er en god og langsigtet løsning, 
hvis vi skal tro Mortensen. 
– Her er der for eksempel ingen køling. Hvis 
det bliver nødvendigt at tilføje senere, udgør 
de valgte komponenter ikke nogen begræns-
ning, pointerer han. 

Mere effektiv service. Automatikken 
anvendes til at styre og regulere med, men også 
som et informationssystem for de drifts- og 
serviceansvarlige. I stedet for at tage ud til 

kunden, hver gang de får en henvendelse, kan 
serviceteknikerne starte med at logge ind i 
driftskontrolsystemet og analysere situationen. 
– På den måde kan vi afgøre, om vi skal sende 
en servicetekniker med kølekompetence eller 
en, der har styr på ventilation. Takket være 
dette system kan vi håndtere henvendelser 
på en helt anden måde, pointerer Grue. GK 
benytter også eSight EOS-system og Honeywell-
teknologi til kommunikationen mellem 
målerne rundt omkring i bygningen. 

Valgte ikke bare det billigste. Dan Frode 
Mortensen roser projektledelsen og GK’s 
ledelse for, at de satsede på gode tekniske og 
fleksible løsninger. 
– Det ville muligvis have været billigere at 
købe en færdigprogrammeret undercentral og 
en helt enkelt værelseskontrolenhed. Men de 
skal integreres og fungere sammen i ét system, 
og det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre 
med de billigste produkter. Her har vi valgt 
frit programmerbare produkter, som gør den 
samlede løsning langt bedre, mener han.  

– Respekt for teknologi. For Honeywell er det 
positivt at blive involveret i et projekt allerede 
på idéstadiet. Dan Frode Mortensen mener, at 
det har haft stor værdi for alle parter.
– Vi blev involveret så tidligt, at vi kunne 
komme med gode råd undervejs, så de slap for 
problemer senere i processen – de har jo været 
proaktive i forhold til at undgå fejl, siger han og 
tilføjer, at projektet handler om komplekse syste-
mer. Mortensen fortæller også, at GK hele tiden 
har været på forkant og foretaget smarte og gode 
valg som at presse elektrikerne til at få styr på 
infrastrukturen, så CD-anlægget kunne komme 
på plads tidligt. Og så har GK Trondheim ikke 
mindst været optaget af kompetence. 
– De er ekstremt gode til at tage højde for 
og udvise respekt for teknologi. De sendte 
deres folk på kursus med det samme. Så er 
det meget nemmere at gennemføre projektet 
rigtig godt, siger Mortensen. 

Bedre brugergrænseflade

Scandic har planer om at belønne gæster, som 
sparer på energien. Dermed er der lagt op til, at 
man registrerer gæstens adfærd på værelset. 
– Receptionisten kan på sin skærm se en oversigt 
over det nøjagtige værelse, når gæsten tjekker ud 
og kontrollere, om vedkommende har sparet på 
energien eller ej, fortæller Knut Ivar Grue. Hvis 
gæsten for eksempel skruer op for varmen på 
værelset, vanker der ingen bonus. 

Bonus til energibesparende 
gæsterRisikoanalysen konkluderede, at det gav mindst 

risiko at holde sig til så få leverandører som 
muligt. 
– Når vi vælger at købe kernen i automatik-
leverancen hos en og samme leverandør, slipper 
vi hos GK for at blive draget til ansvar for at have 
lavet rodede brugergrænseflader. Vi får rene 
brugergrænseflader, og det bliver enkelt for os at 
forholde os til diverse udfordringer, fordi vi har få 
leverandører og kommunikationsteknologier. Det 
er meget vigtigt, mener Knut Ivar Grue. 

– En speciel placering af enhederne, fastslår 
projektleder Erling Grøtte på en bagtrappe. 

Kontor- og konferencedelen har enheder fra 
Systemair med indbygget Honeywell-automatik, fastslår 

projektingeniør Geir Kroknes. 
It-ingeniør Erik Aune har været ansvarlig 

for at koordinere bookingsystemet og automatikken. 

PROJEKT NORGE PROJEKT NORGE
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TEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  ENERGYBASE I WIEN ENERGYBASE I WIEN 

Målet for EnergyBase i Wien er effektivt energiforbrug med 
maksimal brugerkomfort. Forskningsprojektet er blevet en 
tumleplads for bæredygtige løsninger. 

W
IEN: Det kan måske virke 
som en gammel nyhed, nu 
hvor Norge har fået Bellona-
bygningen, men EnergyBase 

var nok først ude med en foldet, syd-
vendt facade dækket af solceller og sol-
fangere. Nøgleordet er intelligent brug 
af solenergi. EnergyBase startede som et 
forskningsprojekt i 2005, og bygningen 
stod færdig i 2008. 
– Facaden er måske den vigtigste nyska-
belse i projektet, siger markedsansvarlig 
Géza Mozsner fra arkitektfirmaet 
pos architekten. 

Godt dagslys. Foldefacaden sikrer både 
aktiv og passiv udnyttelse af solenergi: 
Solafskærmning om sommeren og 

passiv solvarme og dagslys om vinteren. 
400 m2 solcellepaneler udnytter solener-
gien aktivt både sommer vinter. Bygnin-
gen overholder passivhusstandarden, 
er 100 m lang og 17 m bred og har et 
samlet areal på cirka 7500 m2.  
– Designet sikrer et godt dagslys i alle 
åbne arealer. Det er vigtigt, også for 
brugerkomforten, understreger 
Mozsner. 

Termoaktive betonelementer. Termisk 
komfort er også et centralt aspekt. 
Omkring 6000 m2 loftsareal med 
vandbåret distribution i lukkede sløjfer 
sikrer den ønskede indendørstempera-
tur, både sommer og vinter. Udløbs-
temperaturen er cirka 18 °C for køling 

og 23 °C for opvarmning. 
– Der er ikke den store forskel i forhold 
til indendørstemperaturen, så man 
mærker ikke noget træk, siger Mozsner. 
Kølingen sker via frikøling med grund-
vand fra en energibrønd. Varmebehovet 
dækkes af 285 m2 solfangere, som er 
tilkoblet en 15.000 m3 akkumulator-
tank og jordvarme via varmepumpe. 
Derudover anvendes der solenergi til 
at nedkøle indblæsningsluften med om 
sommeren (se separat tekst side 22). 

Træg regulering. Ifølge Mozsner opstår 
de termoaktive betonelementers eneste 
begrænsning i overgangsperioder, for 
eksempel korte og pludselige varme eller 
kolde perioder om foråret eller efteråret. 
– Så kan systemet ikke skabe den 
optimale indendørstemperatur på 
grund af træghed i betonelementerne. 
En stor brugerundersøgelse foretaget i 
2014 viste dog, at disse små afvigelser 

var ubetydelige for brugerne, oplyser 
han. Mozsner tilføjer, at undersøgelsen 
gav overvældende positive resultater for 
bygningen. Brugerne satte blandt andet 
stor pris på de grønne bufferområder, 
hvor der anvendes planter til at befugte 
luften (se underrubrik side 22). 

Lidt bedre end beregnet. Bygningen 
har været i drift i omkring seks år, men 
Mozsner har ikke tallene for de forskel-
lige energiposter. 
– Ifølge den driftsansvarlige bruger 
nogle delsystemer mere energi end 
beregnet, mens andre bruger mindre. 
Samlet set er bygningens ydeevne lidt 
bedre end beregnet, oplyser han. 
– Ville I have valgt andre løsninger i 
dag? 
– Kombinationen af solceller og solfang-
ere var en del af forskningsprojektet, 
for at vi kunne få soldrevet køling med. 
Med den udvikling, der er sket inden for 
solcelleteknologi, siden bygningen stod 
færdig, ville solceller alene have været 
det indlysende valg for en standardbyg-
ning i dag, mener Mozsner. 

Til trods for at facaden er foldet, har bygningen af 
og til brug for solafskærmning. Det foregår automa-
tisk ved måling af den lysmængde, der kommer ind. 
For at sikre brugerkomforten, både i forhold til dags-
lys og udsyn, blev der udviklet specielle persienner 
til EnergyBase. De er placeret uden for glasset 
mellem kontorarealet og den foldede facade. 
– De er gennemhullede, og hullerne udgør 16 % 
af arealet. På den måde har bygningens brugere 
stadig mulighed for at kigge ud, forklarer 
Géza Mozsner fra arkitektfirmaet pos architekten. 

Perforeret persienne
Høj varmegenvinding i ventilationsanlægget er 
obligatorisk for energikrævende bygninger. 
EnergyBase har 85 % varmegenvinding og 
genvinder 22 % af luftfugtigheden. Aftrækket er 
placeret øverst i facadefolden for at få varme-
tilførsel fra solen om vinteren 

Aftræk i folden

Udformning af facade og ventilation sikrer maksimal 
varmetilførsel fra solen om vinteren. 

Jo, persiennerne er nede ... … alle de små huller giver et fint udsyn.

En 100 m lang sydvendt facade giver 
gode muligheder for at udnytte solenergi. 
PV-panelet er vinklet 31,5° i forhold til 
horisontallinjen, glasfacaden 63,4°. 
(Foto: Pos Architekten/Hurnhaus.)

Dagslys er en vigtig del af komforten for brugerne. 
(Foto: Pos Architekten/Hurnhaus.)

Den foldede facade har passivhusvinduer yderst og 
enkle vinduer ind mod kontorarealerne. 
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EnergyBase-bygningen har en relativ 
luftfugtighed på hhv. 40 og 50 % 
indendørs året rundt takket være 
grønne planter, som er integreret i 
ventilationsanlægget. Cyperus al-
ternifolius er fremdyrket specifikt til 
befugtning. Der findes 500 af dem i 
bygningen i grønne bufferzoner, som 
er integreret i kontorlandskaberne. 
De grønne zoner udgør i alt 110 m2 
(2 % af arealet). Planterne fungerer 
som et lukket, fugtproducerende 
system, som kan kontrolleres helt 
nøjagtigt. 
– Erfaringerne har vist, at den grønne 
befugtning kræver mere ventilation og 
dermed mere energi end projekteret. 
Samtidig viser brugerundersøgelsen 
fra 2014, at de grønne bufferzoner 
opleves som en utroligt positiv faktor 
for brugeroplevelsen indendørs, siger 
Géza Mozsner fra arkitektfirmaet pos 
architekten. 

Grønne befugtere

Soldrevet køling
Solenergi anvendes også til at nedkøle EnergyBase 
via en adiabatisk køleproces med adsorpstionsrotor.  

Princippet for denne køleløsning er som følger: Varm og fugtig 
udendørsluft affugtes i en adsorptionsrotor og sendes derefter 
via en varmegenvinder, som sænker temperaturen. I næste trin 
befugtes indblæsningsluften på baggrund af indstillede værdier 
for temperatur og indblæsningsluft, hvilket sænker tempera-
turen via adiabatisk køling (vanddråber fordampes ved hjælp af 
energi fra luften, hvilket sænker temperaturen). 

Mindst 70 °C varmt vand. På aftrækssiden befugtes luften 
til tæt på mætningspunktet for at udnytte kølepotentialet 
maksimalt, så varmegenvindingen bliver effektiv. Til slut i 
processen skal adsorptionsrotoren regenereres ved hjælp af 
varmetilførsel. I EnergyBase-anlægget sker det med varmt 
vand (mindst 70 °C) fra 285 m2 solfangere. Kølekonceptet 
kaldes ‘Desiccative and evaporative cooling’ (DEC) og var det 
første af sin slags i Østrig, da det blev installeret.
 
12 % af kølebehovet. – Enheden håndterer indblæsningsluft 
ved at tilføre kølig, frisk luft. På denne måde dækker den cirka 
12 % af kølebehovet i bygningen. De resterende 88 % dækkes 
af frikøling i termoaktive betonelementer, oplyser Géza 
Mozsner fra arkitektfirmaet pos architekten. Caliqua AT 

havde ansvaret for varme- og kølesystemerne i bygningen, 
herunder også DEC-enheden. 

Køler til indendørstemperatur. Ifølge bygningens driftsansvarlige 
kan DEC-enheden stort set køle luften udefra ned til den ønskede 
indendørstemperatur. Selve enheden er uhyre energieffektiv 
– den bruger omtrent 1/8-1/9 af, hvad konventionelle enheder 
bruger. Driftsdataene er ikke blevet kvalitetssikret og publiceret 
endnu, så vi kan ikke oplyse de eksakte tal, fortsætter Mozsner. 
Køleydeevnen er 98 kWh. Solvarmeanlægget har også en akku-
mulatortank på 15 m3 placeret på taget uden for klimazonen 
for at undgå uønsket varmetilførsel. Solfangerne forsyner også 
bygningen med varmt brugsvand. 

Akustik en udfordring
Strenge krav til akustik er den største udfordring 
ved termoaktiverede betonelementer ifølge 
Kjell Sylvarnes fra Backer AS. 

Forudsætningen for at aktivere betonkernen via vand-
sløjfer i loftet er naturligvis, at betonen er eksponeret. 
– Vi har altid sagt, at akustik er den største udfor-
dring. Støjkravene i Norge er meget strenge. Vi har 
set løsninger mange andre steder, som jeg ikke tror, 
at vi ville have fået lov til at benytte i Norge, mener 
Sylvarnes. Han var en af flere bygherrer, der besøgte 
EnergyBase og Raiffeisen på Grønn Bygg-allianses 
studietur. Begge bygninger har termoaktive beton-
elementer i lofterne. 
– Vi overvejede eksponeret beton til en bygning, som 
vi er i gang med at opføre i Bergen. Der fik vi det 
ikke til at fungere: Vi ville have været nødt til at 
udnytte 100 % af loftsarealet for at nå i mål. Idéen 
med at bruge beton som et aktivt varme- og køle-
medium er dog god, understreget Sylvarnes. 

Udbredt i Østrig. Termoaktive betonelementer i 
lofter er en ganske almindelig løsning i Østrig ifølge 
Günther Lang, som er leder af Østrigs passivhusnet-
værk og selvstændig rådgiver. 
– Flere og flere kontorbygninger vælger denne løs-
ning, men man skal være omhyggelig med at installere 
akustiske elementer i vægge og lofter. Raiffeisen-
højhuset har for eksempel fine, perforerede træpaneler 
på væggene, oplyser han (se side 10-13).

Dyr akustik. Den norske Powerhouse-alliance 
arbejder meget med at udnytte den termiske masse i 
deres plusenergihuse. 
– Det giver en rigtig god effekt i forhold til køling, men 
kræver akustikløsninger, og det kan blive temmelig dyrt, 
fortæller Marit Thyholt, som er seniorrådgiver for energi 
og miljø hos Skanska. Udfordringerne gælder selvsagt, 
uanset om betonelementerne er aktiverede eller ej. 
Thyholt påpeger, at det ikke altid kan lade sig gøre at løse 
den akustiske udfordring i en bygning. For eksempel 
er det vanskeligt at benytte vægge på skoler til akustisk 
dæmpning, eftersom væggene anvendes til andre formål. 
– På dette område er der brug for meget produkt-
udvikling. Kravene til lyd er helt centrale, og dem er 
vi nødt til at holde fast i, mener Thyholt. 

Principtegning for soldrevet køling ved hjælp af en adsorptionsrotor (Illustration: pos architekten)

Planterne findes i grønne bufferzoner, 
som er integreret i kontorlandskabet. 

(Foto: pos architekten/Hurnhaus.)

Sydfacaden består af 60 % vinduer og nordfacaden af 
30 % vinduer, og vindueskarmene er specialdesignede. 
– I normale vinduer udgør rammerne 30 % af totalarealet. 
Her er det specielle vinduer med 10 % rammeareal, forklarer 
Géza Mozsner fra arkitektfirmaet pos architekten til en norsk 
gruppe, som er på studietur med Grønn Byggallianse. 
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3184 linjer på tidsplanen fra 
januar i år til april næste år: 
Logistik og tidsplan er de to 
største udfordringer i forhold 
til GK’s leverance til Danmarks 
nye supersygehus. 

S
KEJBY: Det nye universitets-
hospital i Aarhus (DNU) er et 
enormt byggeprojekt med et 
nordligt og et sydligt byggespor, 

som hver har flere trin. GK Danmark 
leverer ventilation og rør til en behand-
lings- og sengebygning på det sydlige 
trin, som også kaldes S2. Det er det 
største delprojekt i opførelsen og består 
af fem bygninger på fire til otte etager 
med et samlet areal på cirka 39.000 m2. 
Byggeperioden er på 18 måneder. 

– Den tekniske udfordring er ikke så 
stor – her handler det langt mere om 
logistik og tidsplan, siger Jacob Sørensen, 
som er projektleder for VVS. Denne del 
af leverancen beskæftiger 19 ansatte. 
Da Indeklima besøgte byggepladsen 
i slutningen af januar, var der 3184 
punkter på tidsplanen, som løber frem 
til april næste år.

Mange gentagelser. – Teknisk set er 
vores projekt lidt “kedeligt”, fordi der er 
så mange gentagelser. Projektet er stort, 
og de samme processer gentages mange 
gange, uddyber Sørensen. For eksempel 
365 gange for det indbyggede blandings-
batteri i badene og 1500 gange for 
radiatorerne. Alene til radiatorerne skal 
montørerne lægge mere end 5 km pex-
rør i væggene. Samtidig giver de mange 
gentagelser mulighed for at rationalisere. 
– Vores montører vil gerne have gentag-

elser, så de kan udføre arbejdet hurtigere, 
eftersom de er akkordlønnede, siger 
Sørensen. GK Rør står for alle instal-
lationer til køling, opvarmning, teknisk 
vand, brugsvand og varmt brugsvand. 
Sygehuset får sine egne energicentraler 
med fjernvarme og køling. 

200 lastbiler om dagen. DNU er 
Danmarks største byggeplads lige nu 
og beskæftiger op til 1200 personer, når 
der er flest. På rundtur, som omfatter 
en brøkdel af de 36 etager, hvor GK 
arbejder, er det ikke svært at forestille 
sig, at logistikken kan være en udford-
ring: Der er folk overalt, ikke mindst fra 
alle de tekniske fagområder. Det kræver 
naturligvis hyppige leverancer af udstyr. 
Hver dag ankommer 200 lastbiler til 
faste afleveringssteder på byggepladsen, 
og tiderne skal overholdes – der må 
højst være 15 minutters forsinkelse.  

For GK’s vedkommende er det første 
gang, at projekteringen er udført i 
3D-programmet Revit. 
– Det er gået rigtig godt, selvom 
det har krævet nogle investeringer 
i kurser og andet, siger Eriksen. 
Modellen gør det for eksempel 
nemt at fjerne materialer og lave 
beregninger med det samme. Det 
er også nemt at se det faktiske 
materialeforbrug og sammenligne 
det med kalkulerne. 
– Det gør det nemmere at dokumen-
tere ekstraarbejde, siger Eriksen. 
Han understreger, at GK har 
rekrutteret flere dygtige BIM’er. 
– Jeg tror, at vi laver alt i Revit 
fremover. Vi ser det også i små 
projekter nu, fortæller Eriksen. 
Derfor mener han, at det var på 
tide for GK at tage BIM i brug. 

På tide med BIM

– Der er meget distribution og meget, 
der skal fungere, fastslår Sørensen. 

Et års BIM-arbejde. Bygherren krævede 
fuld modellering i BIM (bygningsin-
formationsmodel). GK er underentre-
prenør for Lindpro, og det er ventilation, 
der står for projekteringen. 
– Vi arbejdede næsten et år på det, før vi 
gik i gang på byggepladsen. Det er derfor, 
at det kan lade sig gøre at bygge det her 
på så kort tid, mener Henrik Erikson, 
projektleder for ventilation. Når man går 
rundt i bygningen, er det enkelt at tage 
modellen frem og se, hvad der skal gøres 
med de tekniske installationer. 
– Vi refererer til modellen, når vi 
kommunikerer med rådgivere, byg-
herre og andre, og når vi foretager 
kvalitetssikring, uddyber Sørensen. Han 
tager sin iPad frem og klikker sig lyn-
hurtigt frem til en etage og ind i et rum, 
hvor han fjerner isolering og kanaler. 
– På den måde kan man se, lige hvad 
man vil i projektet. Vi kan gå rundt 
herinde og se, hvordan det kommer til at 
se ud, forklarer han. To af VVS-montør-

erne har iPads med ude på byggepladsen, 
så de kan hente modellen frem. 
– Og så har vi det selvfølgelig her 
på kontoret, så vi kan registrere og 
kvalitetssikre, siger Sørensen. 

Mange ens etager. Også på ventilations-
området er der mange gentagelser på 
sygehuset, som har mange ens etager. 
– Vi er også heldige med, at teknik-
rummene er meget store. Al kanalføring 
skal ligge øverst over riste, som skiller 
tekniketagerne. Det tekniske anlæg 
skal ligge nederst, hvilket gør det meget 
nemmere at udføre service, pointerer 
projektleder Kim Lauritsen. Han er også 
godt tilfreds med indsugningen, som rent 
byggeteknisk er baseret på maskinrums-
elementer. Når der er mest tryk på, har 
GK 32 ventilationsmontører i arbejde 
samtidig. Ligesom med rørleverancen er 
der én ting, der er ekstra vigtigt: 
– Tidsplan, tidsplan, tidsplan – det er 
den største udfordring, fastslår Eriksen. 
– Her er der ikke meget, der bliver over-
ladt til tilfældigheder. Vi er pressede, 
men vi når det, siger Lauritsen. 

Jacob Sørensen tjekker BIM-modellen for at finde 
interessante etager at vise frem.  

TEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

– Den stramme tidsplan er den største udfordring, også 
for ventilation, fastslår projektleder Henrik Eriksen. 

– Sygehuset kommer til at dække et område på størrelse 
med en mellemstor dansk by som Ribe eller Skagen, fortæller 

Jacob Sørensen, projektleder for VVS hos GK. 
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Fremragende 
projektering
Godt samarbejde og god projektering, 
siger Lindpro om GK. 

Et godt samarbejde mellem de tekniske 
fag er en forudsætning for, at koordine-
ring og fremdrift skal fungere. 
– Samarbejdet med GK har fungeret 
virkelig godt. Vi har nogle udfordringer, 
som GK meget velvilligt kaster sig over, 
og vi er meget tilfredse med, at aftalen 
fungerer så godt, fastslår seniorprojekt-
chef Henrik Vestergaard. 

– Meget ros. Han fremhæver især den 
del af projekteringen, som GK Ventila-
tion har stået for. 
– Den får de meget ros for af DNU – det 
er noget af det bedste, de har set herude 
indtil nu. Kim og Henrik kører projek-
teringsplanen meget stringent og gør et 
meget professionelt stykke arbejde. Vi 
har selvfølgelig nogle daglige udfordringer, 
men det løser vi på en fornuftig måde, så 
vi er meget tilfredse med samarbejdet. 
GK gør alt i alt en god figur i projektet, 
opsummerer Vestergaard. Han ønsker at 
fortsætte samarbejdet med GK i et nyt 
delprojekt, som Lindpro giver tilbud på. 

Flad organisation. I kontorskuret sidder 
alle de tekniske fag side om side.  

Teknikrummene er samlet på to etager fordelt i 
tre af bygningerne. Rummene er store, men der 
skal også være plads til meget. 
– Der skal virkelig meget teknik herind. Det 
kræver en meget, meget stram koordinering, 
fastslår seniorprojektchef Henrik Vestergaard fra 
den tekniske entreprenørvirksomhed Lindpro. 
Også han fremhæver den stramme tidsplan som 
den største udfordring. 
– Vi er rigtig mange på etagerne samtidig, så 
det kræver tålmodighed og en stringent styring. 
Selve installationerne er helt almindelige, så 
arbejdet er ikke noget særligt, som vi ser det, 
siger han. 

Meget stram koordinering
GK Rør har deres egen certificering for deres 
svejsevirksomhed – en såkaldt Welding Procedure 
Qualification Record – som er udstedt af Nordisk 
Svejse Kontrol. Det er dokumentation af en udført 
og testet svejsning, som skal sikre, at proceduren 
giver en god svejsning. Testen er gennemført i 
henhold til dansk/europæisk teststandard. 
– Ved at have en WPQR kan vi dokumentere, at 
vi ikke skader materialet, når det bliver svejset 
sammen. Det bliver et krav for flere og flere 
opgaver, fortæller projektleder Erik Post. WPQR 
er knyttet til firmaet, og svejserne kan tage et 
svejsecertifikat ud fra GK Rørs WPQR. 
– Nu har vi tre WPQR’er, som kører efter 
dimension og svejsetype, alt efter om det fx er en 
filletweld eller en buttweld, fortæller Post. 

Egen svejsecertificering

– I det daglige samarbejde betragter vi 
ikke GK som en underentreprenør. Vi 
fungerer som en flad organisation og 
ser GK som en del af Lindpro, pointerer 
Vestergaard.
– Lindpro styrer projektet på en måde, 
som gør, at vi får implementeret et 
samarbejde – vi har mere samarbejde 
end modarbejde. Vi har en rigtig god 
dialog og løser diskussioner om, hvem af 
de tekniske fag der for eksempel skal ind 
først, siger Henrik Eriksen.

Ventilationsmontør Bo Nørregaard Nielsen skruer 
kanalophæng fast oppe under loftet.

Der er mange meter rør at holde styr på for Steffen Jespersen og hans 
kolleger. Jespersen er den første voksenlærling hos GK Rør. 

1) Alle badeværelser skal have indbygget blandingsbatteri af hygiejnehensyn. 2) Lars Jacobsen tager sig af rørene. 3) Henrik Grumstrup skal montere et indbygget blandingsbatteri 365 
gange. 4) Mads Sonne kobler pex-rør til drikkevand og teknisk vand.    

Kanalerne nede i teknikrummet skal lægges 
i etageadskillelsen over ristene. 

1 4

2

3

•  4 hospitalsmatrikler samles og 
 fusioneres i Det Nye Universitetshospital  

• Ca. 250.000 m2 nybyggeri  

• 160.000 m2 eksisterende sygehus 
 integreres 

• Samlet grundareal ca. 1,0 million m2  

• Samlet budget på 6,4 milliarder kroner

Det Nye Universitetshospital 
i Aarhus (DNU)

PROJEKT DANMARK
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Det nye togdepot bliver bygget for 
Storstockholms Lokaltrafik (SL) 
og deres servicevogne til vedlige-
holdelse af tunnelbanenettet i 

Stockholm. Hallen bliver på 17.000 m2 og 
kommer til at bestå af lagerdel, plads til 
rangering og vognværksted i en separat 
bygning over jorden. Gunnar Karlsen 
Sverige AB (GK Sverige) skal levere 
ventilation, styring og overvågning. 

Opgavestiller er totalentreprenøren NCC 
Construction. 
– Først og fremmest er det her en meget 
avanceret automatikentreprise, fastslår 
Simon Jennstål, som er regionschef for 
Region Øst. Afdelingsleder Peter Skogberg 
pointerer, at GK bygger anlæg, der er 
tilpasset fremtidens tog, som bliver 
ubemandede. 
– Vi bygger til noget, som vi ved vil 

TEKST:  HILDE KARI NYLUND  FOTO: NCC

Ubemandede tog ind og ud, døgnet rundt, året rundt, i enorme 
haller sprængt ind i bjerget. Det kræver en del af både ventilation og 
automatik at sikre gode arbejdsforhold for servicemedarbejderne. 

komme – ikke til noget, der allerede 
findes, siger han. 

Samme volumen som Globen. Selvom 
togene bliver ubemandede, skal der være 
personale under jorden til at udføre 
service på togene. Det betyder, at 
kravene til indeklima er de samme som 
for en hvilken som helst anden bygning.  
– Der skal meget, meget store luftmængder 
derned, uden at det giver problemer med 
træk eller støj. Den volumen, som vi ven-
tilerer, svarer til hele Globen i Stockholm, 
oplyser Skogberg. Bygningen over jorden 
rummer et værksted til rengøring af vogne, 
der er blevet udsat for graffiti. Den får en 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Avanceret automatik under jorden

Teknisk rådgivning er ekstremt 
vigtigt her, og en opgave som denne 
kræver stor kompetence.  
                                                                Regionschef Simon Jennstål“NCC har et fælles projekt med SL om togdepotet og 

arbejder tæt sammen med SL for i fællesskab at finde nye 
løsninger. 
– Eftersom installationsdelen er så stor, indså vi hurtigt, at 
vi var nødt til at have den samme type oplæg med vores 
installatører, hvis det skulle gå godt. Hvis man går ind 
for samarbejde, er man nødt til at gå hele vejen, mener 
projektchef Björn Lindqvist fra NCC. NCC bad om et fælles 
tilbud fra det konsortium, som GK indgik i. 
– Vi havde gode referencer fra Torsplan – der var et godt 
samarbejde internt mellem disse installatør og med NCC, 
fastslår Lindqvist. Han understreger, at samarbejde kræver 
nye vaner, blandt andet transparens. Det forudsætter, at 
man stoler på hinanden, og så er det en fordel at have 
erfaring fra tidligere projekter.
– For hvert projekt bliver man bedre til at finde frem til, 
hvordan vi i fællesskab kan arbejde smartere og tjene lidt 
flere penge – frem for alt ved at finde produktionsvenlige 
løsninger, siger Lindqvist. 

Gode referencer

luftmængde på næsten 25 m3/sek. til et 
areal på 700 m2. 
– Det svarer til 25.000 m2 kontorareal. 
Dimensioneringen er krævende og skal hele 
tiden sikres i drift, understreger Skogberg. 

Store udsving. Det er også en udfordring 
at opfylde temperaturkravene. Tempera-
turudsvingene i hallerne kan blive store 
– ikke mindst om vinteren, når store, 
tunge tog kommer ind fra kulden fyldt 
med sne. 
– Den type situationer får konsekvenser 
for helheden. Når der ligger sne udenfor, 
er vi for eksempel nødt til at sænke 
fugtigheden ved hjælp af affugtere. Vi har 
også dugpunktsstyring på enhederne, og 
det er specialløsninger, som vi normalt 
ikke behøver at tage med i beregningen, 
forklarer Skogberg. GK Sverige skal levere 
automatik til hele anlægget. 
– Ventilation, rør, belysning og port-
styring er vores område. Det eneste, vi 
ikke leverer, er signalsystemet til togene, 
oplyser Skogberg. 

Forpligtelser på tværs. Også hvad angår 
kontrakten er projektet anderledes. 
– Vi har slået os sammen med et VVS-firma, 
et elektrikerfirma og et sprinklerfirma 
og dannet et konsortium. Vi leverer hele 
installationspakken til NCC i fællesskab, 
forklarer Skogberg (se faktaboks). GK 
Sverige har arbejdet sammen med disse 
firmaer tidligere på store projekter i 

Depotet kommer til at bestå af tre ranger-
ingstunneler, hvor T-banetogene skal vaskes 
om natten. De kører gennem en 320 m lang 
betontunnel fra Norsborg station og ind i 
bjerget. Dér passerer de en togvask i fuld 
skala, der fungerer nøjagtigt som bilvasken 
på benzintanken. Derefter kører de videre til 
rangeringstunneler eller op til værkstedet, 
som skal bygges over betontunnelen. Der skal 
sprænges tre tunneler: To med en bredde på 
24 meter og en med en bredde på 19 meter. 
I alt skal der sprænges 2.700 meter tunnel. 
Alle tunneler har en loftshøjde på 8 meter. De 
ligger mellem 6 og 20 meter under jorden. 

Kilde: Stockholms läns landsting. 

GK Sverige leverer installationspakken sammen 
med el-entreprenøren Midroc Electro, VVS-entre-
prenøren Rörgruppen og sprinklerentreprenøren 
Maxcon. Det er første gang, at GK Sverige indgår 
i et forpligtende samarbejde af denne type. 
– Vi har arbejdet under lignende former, men uden 
en kontrakt. Her er vi forpligtet i forhold til hinanden 
og tager ansvar for hinanden. Vi er også forpligtede 
over for NCC, som har den samlede entreprise over 
for SL, oplyser Simon Jennstål, som er regionschef 
for Region Øst. Hele kontrakten for installationspak-
ken beløber sig til 134 millioner. GK’s andel er på 40 
millioner. Parterne har en fælles forpligtelse – hvis 
en af dem begår en fejl, hæfter alle solidarisk. 
Samtidig har de mulighed for at vinde på at levere 
de rigtige funktioner på en enklere måde. 
– Jo mere teknisk dygtige og kreative vi er, desto 
flere penge tjener vi. Det er jo også motiverende, 
siger projektleder Peter Skogberg. 

NorsborgsdepotetKoordineret samarbejde 

Stockholm. Skogberg er ikke i tvivl om, at 
kontraktformen giver et bedre samarbejde 
på tværs af faggrænserne. 
– Helt afgjort. Vi har en fælles interesse i 
at hjælpe hinanden i stedet for at modar-
bejde hinanden, siger han. Parterne stiller 
op for hinanden på møder, udarbejder 
tidsplanen sammen, og én person fra hele 
gruppen holder møder med NCC. 
– Vi sparer meget ved først at overveje, 
hvad vi kan gøre i fællesskab, mener 
Skogberg. 

Tæt på første spadestik. Projekterings-
fasen har varet i omkring et år, og de 
tekniske udfordringer er nu løst. Arbejdet 

starter i slutningen af februar/starten af 
marts. Skogberg håber, at de kan fortsætte 
det gode samarbejde på tværs. 
– Det har fungeret rigtig godt i de 
tidligere projekter, hvor vi har samar-
bejdet, og hvor alle faggrupper har haft 
et fælles incitament, pointerer han. I 
forbindelse med arbejdet er det vigtigt 
at få alle montørerne på byggepladsen 
til at forstå, at de tekniske fag arbejder 
sammen. 
– Det er for eksempel lige meget, hvem 
der sørger for at fjerne en stige – det 
koster lige meget, uanset hvem der gør 
det. Det er vigtigt, at man forstår den 
slags, understreger Skogberg. 
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“Du vinder ikke gehør              
i første forsøg”

Derfor er det vigtigt at have 
strategier og ambitioner, der 
er langtidsholdbare, mener 
Mats Eriksson. I sine 14 år 
som VKE-leder har han opnået 
en række gennembrud, som 
har gjort branchen bedre. 

Det er ikke en god ide 
at komme anstigende 
med kæpheste, som du 
ikke kan få gennemført. 
Mats Eriksson

“

N
oget af det første, som Eriksson 
gjorde, da han tiltrådte som 
ny leder for det daværende 
NVEF (Norsk Ventilasjon og 

Energiteknisk Forening) i november 
2000, var at skrive et ændringsforslag 
til bygningsenergidirektivet. Nøjagtigt 
14 år senere takkede han af som leder af 
VKE (Forening for Ventilasjon, Kulde 
og Energi). 
– I Norge forholder vi os stadig til det 
samme direktiv som dengang, kommen-
terer Eriksson tørt. Disse langsomme, 
omstændelige og til tider seje processer 
med forskrifter, standarder og direktiver 
har spillet en central rolle i hans arbejde 
som leder. 
– Ikke mindst fordi kun ganske få ude 
i virksomhederne har mulighed for at 
arbejde strategisk, tænke langsigtet og 
positionere branchen, pointerer Eriksson. 

TEK en succes. Da vi beder ham om 
at nævne nogle gennembrud fra sin 
tid som VKE-leder, fremhæver han 
teknisk forskrift (TEK) som en succes 
for branchens rammebetingelser. 
– TEK er ekstremt vigtigt, fordi man 
meget ofte må referere til den, når 

man skal levere. Det, som vores virk-
somheder er optagede af i dag, er 
blevet inkluderet: Både SFP-faktor og 
virkningsgrad er med, understreger 
Eriksson. Samtidig er det vigtigt med 
opfølgning og videreudvikling af krav, 
så de bliver specifikke og kan dokumen-
teres. VKE og aggregatleverandørerne 
finansierede et tillæg (H) til energibereg-
ningsstandarden NS3031 om tempera-
turvirkningsgrad og SFP.
– Vi fik det ind på det rigtige tidspunkt, 
fastslår Eriksson. Det samme gælder 
projektet ReDuCeVentilation, som VKE 
tog initiativ til, fordi energikravene 
skal reduceres til omtrent det halve. 
Hvad angår SFP og virkningsgrad er 
vi næsten nået i mål, og så er der kun 
luftmængderne tilbage – altså behovs-
styring. 
– Det indså vi på et tidligt tidspunkt, 
siger Eriksson. 

Ændret EU-direktiv. Fremsynethed har 
også udmøntet sig i konkrete resul-
tater for Økodesign-direktivet. VKE og 
tilsvarende nordiske organisationer var 
så tidligt ude, at de formåede at ændre 
hele forordningen. Økodesign-direktivet 
stiller nu krav til det, som kaldes intern 
SFP. Det næste nordiske initiativ var 
en prøvestandard for test af intern SFP. 
Efter fem år blev det første formelle 
arbejdsmøde afholdt. 
– Jeg havde gerne set, at en hel del ting gik 
langt hurtigere. Det er stort set umuligt at 
forklare en aktør i erhvervslivet, at det 
tager så lang tid. Vi har dog ikke haft 
nogen problemer med at få gehør hos 
bestyrelsen i VKE, understreger Eriksson.  

Boliger er et interessant marked. 
Han mener, at boligmarkedet er et andet 
gennembrud for branchen. 
– Hvad angår indeklima og energi-
forbrug, udgør boliger i hvert fald 
halvdelen af problemstillingen. Så kan 
vi ikke som branche sige, at “det 
beskæftiger vi os ikke med”. Da jeg kom 
til, ønskede den professionelle branche 
ikke at forholde sig til boligmarkedet. 
I dag har alle indset, at det er interes-
sant – selv GK, siger Eriksson med et 
smil. Samtidig er han ikke tilfreds med 
de gældende krav til boliger: Minimum-
kravene er for lave. VKE har gentagne 
gange foreslået at hæve minimumkravet 
for luftskifte til 0,6. 

KEM-succes. Når det gælder rekruttering, 
er fagskolernes KEM-uddannelser 
(Klima, Energi og Miljø) en ubetinget 
succes, hvilket VKE har været kraftigt 
medvirkende til. VKE har også 
arbejdet på at få etableret energi og 
miljø på byggeuddannelserne på 
Høgskolen i Oslo, hvor Eriksson sad i 
bestyrelsen i 8 år. 
– Vi har skabt uddannelser, som er 
vigtige for branchen, fordi vi har set, at 
energikravene er på vej, siger han. På 
kølesiden mener han, at den største 
succes er, at Norge har fået F-gas-
direktivet til at fungere. 
Tillid er et af nøgleordene for meget af det 
arbejde, som Eriksson har udført – ikke 
mindst i forhold til myndighederne. 
– Efter min mening har VKE formået at 
bringe sig i en position, hvor vi har gjort 
os fortjent til tillid. Det handler om at 
opføre sig ordentligt og lære at se, hvad 

– De produkter og tjenester, som branchen leverer, er 
blevet ekstremt meget bedre i de seneste år, siger Mats Eriksson. 

der er realistisk. Det er ikke en god ide 
at komme anstigende med kæpheste, 
som du ikke kan få gennemført, mener 
Eriksson. 

Skaber sig en ny tilværelse. Han 
fortsætter som branchechef for ventila-
tion på nedsat tid (20 %), men han skal 
primært vænne sig til en ny virkelighed. 

– Tilværelsen som pensionist ... den 
er jeg i færd med at skabe nu, siger 
Eriksson og røber, at han allerede er 
blevet stiv i kroppen af seniortræningen. 
Også hans kone Frøydis er gået på 
pension for nylig, og de tager deres 
rolle som bedsteforældre alvorligt. Der 
skal rejses noget mere, blandt andet et 
længere ophold i Inden til efteråret. Og 

så fornægter hans tid som fagmand sig 
ikke på hjemmebanen. 
– Jeg er nødt til snart at gennemgå 
gulvvarmesystemet og sandsynligvis 
skifte varmepumpe, følge op på to 16 år 
gamle ventilationsanlæg, centralstøv-
suger og køl/frys … Jeg kommer nok 
ikke til at kede mig, fastslår Eriksson 
med et smil. 

VKE’s bestyrelsesformand, Harald Skulstad 
fra Kulde & Elektro AS i Ålesund, mener, at 
VKE har meget at takke Mats Eriksson for. 
– Medlemsvirksomhederne har nydt godt af 
hans høje kompetenceniveau og evne til at se 
fremad, sagde Skulstad, da VKE holdt afskedsfest 
for Eriksson. Den siddende rektor på Fagskolen 
Oslo Akershus Magne Amundsen fremhævede 
Erikssons store indsats for at få KEM-linjen på 
plads. – Fagskolen vil især takke dig for det 
samarbejde mellem skole og erhvervsliv, som 
du har banet vejen for, sagde Amundsen. 

KILDE: VKE

Mats Eriksson har været leder af flere standardi-
seringskomitéer, og projektleder Thor E. Lexow 
fra Standard Norge har arbejdet tæt sammen med 
Eriksson om flere vigtige standarder.
– Mats har en forsigtig og klog måde at håndtere 
komitéarbejdet på. Men selvom han er forsigtig, er 
han meget tydelig og har en helt klar strategi. 
Han formår at lirke forsigtigt for at opnå sine 
langsigtede mål og er meget målrettet, fastslår 
Lexow. Han beskriver Eriksson som utroligt 
vidende – uden at tromle hen over andre – og god 
til at lytte. 
– Både fagligt og medmenneskeligt er han en 
smadderhyggelig person at arbejde sammen 
med, fastslår Lexow. 

Ros fra bestyrelsesformandHelt klar strategi 

Uddannet civilingeniør ved Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm inden 
for opvarmning og ventilationsteknik.  

Arbejdede hos Fläkt i Jönköping i 
1974-1978.

Flyttede til Norge og begyndte hos 
Norsk Viftefabrikk i 1978-88.   

1988-2000 OPAK (oprindeligt Inkon).

Fra år 2000 leder af NVEF, som i 2008 
blev til VKE.

Mats Eriksson (67)
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TEKST: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Under tæt bevågenhed fra GK er Anders Reinertsen Liaøy godt 
på vej mod en strålende karriere inden for VVS-faget.

A
t GK er villige til at investere i mig 
og give mig en god læringskurve 
opfatter jeg som meget positivt, 
siger Anders Reinertsen Liaøy.

Den 24-årige studerende fra Byåsen i 
Trondheim er i fuld gang med sin master-
grad i “Energibruk og energiplanlegging” 
ved NTNU med speciale i energiforbrug 
i bygninger. Inden da har han i flere år 
arbejdet tæt sammen med fagfolk fra GK 
– et samarbejde, som begge parter har haft 
utroligt stor nytte af.
Han kontaktede GK første gang, mens 
han tog en bachelorgrad i VVS-teknik 
ved Høyskolen i Sør-Trøndelag.
– I 2012 ringede jeg rundt til en række 
entreprenører og rådgivere for at høre, 
om det var muligt at få et sommer-
job. Dengang havde jeg et år tilbage 
af mine bachelorstudier og var meget 

interesseret i at få lidt praktisk erfaring 
og lære branchen at kende, fortæller 
Anders.

Hos GK i Trondheim fandt Anders et 
godt match. – GK tog imod mig med 
stor interesse og stort engagement. Jeg 
blev hurtigt inviteret på rundvisning og 
samtale med afdelingsleder for entreprise, 
Knut Ivar Klefsås, samt en behagelig 
jobsamtale med distriktschef Torgeir 
Spets. Deres engagement og interesse var 
afgørende for, at jeg startede hos GK.
– Han efterlod et CV og et godt person-
ligt indtryk. Det krævede ikke ret lang 
betænkningstid, før vi tilbød Anders et 
sommerjob, bekræfter Knut Ivar Klefsås.
Anders har i de seneste tre år haft 
sommerjob hos GK i Trondheim, og ved 
siden af studierne har han arbejdet på 

deltid på flere af GK’s projekter.
– De arbejdsopgaver, jeg har haft hos GK, 
har været varierede, og det giver mig en 
bred forståelse for faget og gør opgaverne 
spændende. Rigtig mange af de opgaver, 
jeg har fået, har været interessante og 
været af en sådan karakter, at jeg nok 
lærer mere, end jeg producerer for 
virksomheden, siger Anders.
– Han blev involveret i projekterings-
møder, byggemøder og anlægsinspek-
tioner. Jeg har haft stor nytte af Anders 
og hans ungdommelige gåpåmod, siger 
Klefsås.

Arbejdstiden tilpasses efter hverdagens 
studier, som prioriteres højt af både 
arbejdstager og arbejdsgiver.
– Til at begynde med arbejdede jeg en 
fast dag om ugen. Det udviklede sig til, 
at jeg måned for måned aftalte, hvilke 
dage jeg ønskede at arbejde i den kom-
mende måned. Det seneste år har jeg 
kunnet komme og gå, mere eller mindre 
som jeg vil, fortæller Anders og tilføjer, 
at han sætter stor pris på den gensidige 
tillid, som han oplever hos GK.
Arbejdsopgaverne er vokset i takt med 
erfaringen. Han har arbejdet meget med 
FDV-manualer (Forvaltning, Drift og 
Ventilation) og regulering.
– Regulering giver mig et værdifuldt 
indblik i, hvordan anlæggene faktisk ser 
ud og en forståelse af, hvordan luften 
opfører sig, og hvordan ting fungerer i 
praksis. Efter et stykke tid fik jeg faktisk 
lov til at regulere et helt anlæg på egen 
hånd, hvilket var rigtig sjovt og spænd-
ende for mig.
GK har heller ikke været bange for at 
lægge et større ansvar på Anders’ skuldre. 
I 2012 fik han tildelt hovedansvaret for 
at producere FDV-manualen til prestige-
projektet Scandic Lerkendal.
– Med blandt andet 61 ventilations-
enheder, 13 aftrækssystemer, 3 røg-
blæsere og 8 kølemaskiner siger det sig 
selv, at arbejdet var meget omfattende. 
Som noget særligt ved dette projekt 
skulle FDV-dokumentationen lægges 
ind i sit helt eget system, Direkteinn.
no, hvilket var både udfordrende og 

lærerigt, siger Anders og tilføjer, at han 
synes, at det var sjovt at få så meget 
ansvar og tillid i et så stort projekt.

Han peger på flere aspekter, som gør 
GK til en attraktiv arbejdsgiver.
– For mig har GK været en meget flek-
sibel arbejdsgiver, som ser muligheder 
og tilrettelægger en god læringskurve. 
Ofte er der flere faggrupper, der arbejder 
sammen på projekterne, og det er med 
til at gøre GK til en interessant virksom-
hed, mener Anders.
– I en tid hvor mange i VVS-branchen 
har svært ved at finde arbejde, har GK 
en god og stabil økonomi og tør godt at 
ansætte og satse på nye unge begavelser.

Hos GK i Trondheim betragter de Anders 
som en vigtig ressource for fremtiden.
– Anders har efter min mening fået en god 
teoretisk faglig platform fra skolen. Via 
sommerarbejde og praktiske skoleopgaver 
i samarbejde med os som entreprenør har 
han desuden fået en god praktisk plat-
form. Dette samarbejde har skabt et godt 
netværk, som først og fremmest er nyttigt 
for Anders, men også for GK, hvis du 
spørger mig, siger Knut Ivar Klefsås.
Ifølge afdelingslederen bidrager Anders 
med mere end bare sin faglige kompetence.
– Ud over sine faglige og praktiske egen-
skaber besidder Anders også en social 
kompetence, som passer godt ind i vores 
hektiske, men skønne sociale miljø. 

Skriver masteropgave 
om behovsstyret ventilation
Anders Reinertsen Liaøys masteropgave 
ser nærmere på byggebranchens 
erfaringer med energieffektive løsninger.

Den fordybelsesopgave, som Anders 
arbejdede med, mens han var på udveks-
lingsophold i Lissabon i efteråret 2014, 
handlede om optimeret energiforbrug i 
forbindelse med blæserdrevet ventilation.
 – I projektet sammenlignede jeg 
løsninger på markedet for behovs-

styret ventilation, som var optimeret 
til blæserdrift med lavt energiforbrug, 
fortæller Anders.
– Jeg så på løsningerne Lindinvent, 
Swegon Wise, Trox VIP X, Lindab 
Pascal, Fläktwoods Ipsum og Systemair 
AIAS. Jeg så også på udfordringer ved 
at få disse løsninger til at fungere efter 
hensigten og alternative løsninger som 
dem i Powerhouse Kjørbo og brug af 
decentrale blæsere, forklarer Anders.

I sin masteropgave skal 
han i endnu højere grad 
fokusere på processen med 
at implementere energi-
effektive ventilationsløs-
ninger i byggeprojekter.
– Den masteropgave, som 
jeg snart går i gang med, 
skal omhandle de forskel-
lige roller i byggeprojek-
ter, deres erfaringer med 
problemstillinger i forhold 
til at få energieffektive 
ventilationsløsninger til 
at fungere, og hvad deres 
holdning er til brug af 
denne type løsninger.

Vigtigt med 
dugfrisk faglig 
viden

En ressource   
       for fremtiden

TEMA TEMA

Opfølgning og vejledning af studerende 
som Anders Reinertsen Liaøy er en 
vigtig del af GK’s rekrutteringsstrategi 
og samfundsansvar.
– GK er en virksomhed i vækst, og 
rekruttering af unge medarbejdere 
er vigtigt for, at vi kan fylde på med 
dugfrisk faglig viden, tilegne os nye 
kompetencer og sikre rekruttering, 
siger HR-konsulent Caroline Kindle 
fra GK Norge.

Hun fortæller, at de arbejder målrettet 
på at finde de bedste talenter.
– Profilering på relevante uddannelses-
institutioner, sommerjob til stude-
rende, samarbejde med studerende om 
bachelor-, master- og projektopgaver og 
uddeling af Miljøstipendiet er blot nogle 
af GK Norges studenteraktiviteter.
Anders Reinertsen Liaøy er ikke den 
eneste studerende, som bliver vejledt af 
rutinerede og fagligt stærke GK-ansatte.
– GK vejleder til enhver tid flere stu-
derende i hele landet. Lige pt. har vi ti 
studerende eller studiegrupper, som vi 
vejleder, fortæller Kindle.

Det er ikke af ren velgørenhed, at GK 
bruger tid og ressourcer på at vejlede og 
udvikle studerende.
– Det er naturligvis et rekrutterings-
tiltag for GK at arbejde med studerende. 
Flere af de studerende, som har skrevet 
opgave for GK, er efterfølgende blevet 
ansat hos GK. Vi ser det også som et 
samfundsansvar for os som en stor 
aktør i vores branche. Arbejdet med 
de studerende bringer også ny og frisk 
viden til GK, eftersom mange af 
opgaverne giver os nyttig information, 
mener Kindle.
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V
arm, fugtig og ubehagelig luft mødte 
Jesper Agerholm, da han stak hovedet 
ind i datterens klasseværelse for at 
aflevere en glemt madpakke. Det blev 

startskuddet til Inklimeter – et instrument, 
som måler CO2, støj, temperatur og fugtighed 
og præsenterer dataene visuelt. 
– Jeg kunne jo lugte, at de burde åbne vindu-
erne i klasseværelset, men det gjorde de ikke. 
Senere læste jeg om den dårlige indvirkning, 
som et sådant indeklima har på elevernes 
præstationer. Derfor udviklede jeg den første 
prototype, fortæller grundlægger Agerholm. 
Som udgangspunkt var hans idé at måle CO2 
og støj. Eftersom det var ganske enkelt også at 
måle fugtighed og temperatur, valgte han at 
tilføje transducere for dette. 
– Smileyerne viser kun CO2- og støjniveau, 
pointerer Agerholm. Det er de to vigtigste måle-
værdier, og det er ikke lige så enkelt at udtrykke 
temperatur og fugtighed ved hjælp af smileys. 

Optaget af støj. Smileyerne ændres på 
baggrund af indeklima og støj for at gøre 
det nemt for lærere og elever at se, hvornår 
det er tid til at lufte ud eller at dæmpe sig. 
Inddelingerne er baseret på Arbejdstilsynets 
retningslinjer for godt indeklima. 
– Skolerne er meget interesserede i at måle 
støj. Inklimeter kan anvendes som et pædago-
gisk værktøj, og det bliver snart muligt at ar-
rangere konkurrencer, hvor man måler, hvilke 
klasser der larmer mindst, fortæller Agerholm. 
Hver fjerde uge modtager kunderne rapporter, 
som viser forskellige tendenser, og de kan 
anvende disse data til oplæring. Skolerne er 
også interesserede i undervisningsmateriale, 
og Agerholm udvikler både dette og en portal, 
som skal støtte brugerne. 
– Hardwaredelen af produktet er færdig og sat 
i serieproduktion, så nu arbejder vi med inno-
vation på softwaresiden, pointerer Agerholm. 

Prisgunstigt alternativ. Inklimeter markeds-
føres som et billigt, enkelt og effektivt alternativ 

til ventilationsanlæg. 
– Mener du som far selv, at Inklimeter er et 
fuldgyldigt alternativ til ventilation?
– Et velfungerende ventilationsanlæg er nok 
det bedste, når man kun tænker på luftskifte. 
Men på mange skoler og i mange lokaler er 
der ikke penge til ventilationsanlæg, og det 
kommer der heller ikke. Så er Inklimeter et 
godt alternativ, mener Agerholm. Han tilføjer, 
at instrumentet også kan anvendes til at 
monitorere ventilation. 
– En kommune har installeret Inklimeter i ti 
børnehaver for at overvåge ventilationen. På 
den måde har de både fundet anlæg, der kører 
for lidt og for meget, fortæller Agerholm. 

 Måleområde Nøjagtighed

Lyd 50-90 dB(A) ± 3 dB

CO2 350-2000 ppm ± 50 ppm

Temperatur 15-35 °C ± 1°C

Relativ fugtighed 
(ikke kondenserende) 10-90 %RF ± 5 %

Indbygget WiFi-modul. Effektforbrug 3 W. 
Størrelse 18 cm x 12 cm x 3,5 cm

Inklimeter

E
ntras kontorbygning på Helsfyr i 
Oslo er blevet kraftigt renoveret 
med blandt andet ny facade, nye 
betonelementer mellem fem blokke 

og en varmepumpe til genvinding af over-
skudsvarme. Lys og ventilation er behovs-
styret, og bygningen opfylder kravene til 
energiklasse A og passivhusstandarden. 
Før havde det centrale distributionsanlæg 
(CD-anlægget) 2500 komponenter – efter 
renoveringen har det over 8000. Det om-
fatter for eksempel over 700 spjældmotorer.
– Her er der flere systemer, der skal 

spille sammen. Man skal have et vist 
kompetenceniveau for at stå for driften 
af sådan en bygning, siger Aarebrot. 
Bygningen er i dag udbygget til 38.200 
m2, og projektet er med i FutureBuilt. 
Det fik tildelt en pris som foregangspro-
jekt på Futurebuilt-konferencen 2014.

Bedre kendskab til bygningen.
Driftsansvarlig Tom Ivar Riseth blev 
inddraget i projektet, cirka 9 måneder før 
lejerne flyttede ind, og han deltog blandt 
andet i en række projekteringsmøder. Han 

TEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  INDEKLIMA PÅ SKOLEREFFEKTIV DRIFT

Drift skal involveres tidligt
Høje energiambitioner kræver driftspersonale med større kompetencer, 
og det er en fordel, at de kommer tidligt ind i projekter, mener regions-
direktør Mona Aarebrot fra ejendomsselskabet Entra. 

Smileys for bedre indeklima
Enkle smileys minder elever og lærere om at lufte ud i klasseværelserne, når 
indeklimaet bliver for dårligt – og at dæmpe sig, når støjniveauet bliver for højt. 

Selve instrumentet sidder i en stålkasse med kraftigt plexiglas 
foran, så der skal meget til, før det går i stykker. 

Bygningen blev taget i brug i november 
2013, og energiforbruget i 2014 ender på 
ca. 85 kWh/m2/år. Velisolerede og tætte vægge 
giver mærkbare udslag i energibehovet. De 
foreløbige erfaringer viser, at når temperaturen 
udenfor er over 9 °C, har bygningen ikke behov 
for at få tilført varme. Samtidig er det vigtigt at 
følge op på brugerne – energiforbruget må aldrig 
gå ud over lejernes komfort. Entra har faste 
ugentlige driftsmøder med lejerne. 

Skal følge op på brugerne
Entra ejendom har sit eget kundecenter, som 
håndterer alle henvendelser fra lejere og sorterer 
og prioriterer dem, inden de ryger videre til den 
lokale driftsansvarlige. 
– Det har været en kæmpe succes i denne 
bygning, ifølge Aarebrot. Det har ikke mindst 
givet en mere effektiv hverdag for den drift-
sansvarlige. Efter et års drift var der kun 35 
henvendelser tilbage. Disse er blevet optrappet 
til reklamationer. Lejerne har adgang til deres 
egen version af loggen. 

Eget kundecenter

Tackler sommer-
drift glimrende
Kontorbygningen på Fredrik 
Selmersvei mangler stadig at 
vise, hvad den kan præstere 
ved streng frost, men den 
har allerede bestået prøven i 
kølesæsonen i den rekord-
varme sommer, som vi havde 
i 2014: Bygningen klarede sig 
rigtig godt. Det er enkelt at 
dokumentere takket være 
CD-anlægget: I den varmeste 
uge i slutningen af juli lå 
gennemsnitstemperaturen i 
kondensatoranlægget på 24 °C. 
Selv med udendørstempera-
turer på op til 34 °C målte 
anlægget ikke mere end 40 °C 
i vandet op til tørkølerne på 
taget. Dermed har kølingen 
bestået sin lakmusprøve. Nu 
håber Entra på 20 kuldegrader 
et par uger i vinter, så de også 
kan få testet varmeanlægget. 

lejerne bliver mere og mere 
bevidste. Lejerne har adgang 
til bygningens energiopfølg-
ningssystem (Optima). Efter 
renoveringen var antallet af 
energimålere steget fra 10 til 
170. Målerne har vist sig at 
være særdeles nyttige som 
fejlsøgningsværktøjer, og 
indtil videre har den drifts-
ansvarlige ikke identificeret 
nogen unødvendige målere. 
Samtidig skal målerne 
præsenteres på en smart 
måde i Optima-systemet. Det 
har man løst ved at gruppere 
målerne i forskellige blokke, 
for eksempel for ventila-
tion. Disse energiblokke blev 
oprettet i samarbejde med 
Entro og Evotek. Dette tiltag 
blev en gevinst for Entra, 
da energimålerne kunne 
kombineres og bygges op i 
blokke. Selskabet har allerede 
oprettet noget tilsvarende i 
en anden bygning. 

Alle komponenter har en QR-kode, hvilket gør det enkelt at 
tilføje afvigelser, som automatisk registreres i vores FDV-
system. Koderne aflæses med en app på smartphonen, 
som Helge Stugård demonstrerer på billedet. 

Hybrid-pc eller tablet med adgang til 
CD-anlæg overalt i bygningen er et 
effektivt værktøj. På billedet ses 
Tom Ivar Riseth, som er driftsansvarlig. 

og den tekniske chef, Helge Stugård, har 
opsummeret en række vigtige erfaringer, 
blandt andet på konferencen Drift 2014: 
•	 Ved	at	komme	ind	i	projektet	tidligere	
 får man mulighed for at danne sig en 
 dybere forståelse af, hvordan bygningen 
 er tænkt. 
•	 I	den	tidlige	fase	kan	man	også	
 bevæge sig rundt og se de forskellige 
 komponenter, inden lofter og vægge 
 lukkes til. Så bliver det nemmere at 
 lokalisere dem igen senere. 
•	 Den	driftsansvarlige	har	også	været	
 med til at udforme løsninger og 
 træffe valg undervejs. På den måde 
 har Entra fået en masse gode tiltag 
 med undervejs. 

Kræver genuin interesse. Især i forhold 
til opbygningen af CD-anlægget har den 
driftsansvarlige spillet en vigtig rolle. Et 
konkret ønske er skærmbilleder med 
så få farver og bevægelige elementer 
som muligt. Mange farver gør det svært 
at identificere alarmer. I anlægget på 
Fredrik Selmersvei 4 bliver komponen-
terne røde, hvis der udløses en alarm. 
Bygningen har tre CD-anlæg, som 
vises på hver sin skærm i driftsrummet: 
Tekniske anlæg, nødbelysning og brand. 
Aflæsningen af anlæggene kræver en 
vis systemforståelse – og en genuin 
interesse. Især i bygninger med mange 
komponenter kræver det særlige 
kompetencer at forstå CD-anlæggene. 

170 energimålere. Energiforbrug 
står naturligvis højt på dagsordenen i 
forhold til driften – ikke mindst fordi 
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