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Det offentlige må vise vei..

Jon Valen-Sendstad, 
Konsernsjef GK Konsern

D
et bygges i dag passivhus, og snart 0- og 
pluss-hus, i raskere takt enn myndig-
hetene i Norge forutså når TEK 10, med 
sine krav til energibruk, ble lansert. 

Dette er takket være ambisiøse utbyggere, 
byggherrer og entreprenører som går opp veien 
og viser at det er mulig å bygge gode bygg med 
bare en beskjeden kostnadsøkning. Riktignok 
en kostnadsøkning byggherren og utvikleren 
må ta selv, da støtten fra Enova snart blir borte 
og de offentlige leietagerne overhodet ikke 
prioriterer å leie de gode og bærekraftige byggene.

Tekniske entreprenører, med utstyrsfabri-
kanter i ryggen, har for lenge siden mestret 
utfordringene ved å bygge energiriktige 
anlegg som også oppfyller kravene til godt 
og produktivt innemiljø. Nå er løsningene på 
plass, bygningsmessig og teknisk.

Vi har hørt masse svada fra politikerne 
gjennom årene med vakre løfter om at stat og 
kommune skal prioritere de gode byggene.

Det bare skjer ikke. Det stilles ikke krav 
innad i det offentlige systemet og så lenge 
stat og kommune er en av de toneangivende 
leietagerne så vil de bidra til å formulere 
hvordan utleiemarkedet fungerer, og dermed 
hvordan det bygges.

Oppfordringen til myndighetene er å stille 
krav til at offentlige leietagere bare skal leie i 
bygg med en standard tilsvarende passivhus 
eller bedre. Hvis så skjer vil det bygges flere 
bærekraftige bygninger og myndighetene vil 
lettere nå sine klimamål.

Riksdekkende kunder løfter GK
– GK møter mange ulike kundekrav. Spesielt på HMS-
siden er dette tydelig, sier Charlotte Müller, en av GKs 
ansvarlige for riksdekkende kunder.

Müller mener det er inspirerende å se at GK lykkes i å løfte seg for 
å møte selv de aller strengeste kundekravene i bransjen på HMS.
– Evnen til å tilpasse oss og mobilisere raskt i forhold til 
kundekrav vil vi også få god bruk for i fremtiden, for kravene 
til HMS er i kontinuerlig endring, fortsetter Müller.

Samarbeid med de beste.
– Strenge kundekrav både utfordrer og styrker oss, sier 
Birgit Helene Stav, HR/HMS-sjef i GK Norge. GKs målsetning 
er å bli bransjens beste på HMS. 
– Da trenger vi å samarbeide med de beste også her, fortsetter 
hun. Stav mener GKs satsing på HMS er synlig på mange 
fronter, blant annet gjennom at toppledelsen i GK gjennom-
fører vernerunder, og gjennom fokus på å få til grundig 
opplæring og gode dialoger rundt HMS.

Trening gjør oss bedre. Alerte observasjoner er en rutine som 
er innført i GK gjennom en av de riksdekkende kundene. 
– Hensikten er å observere våre teknikere under arbeid, 
forklarer Stav. En sentral del av alert observasjon er dialogen 
med teknikeren underveis om HMS-aspekter i arbeidet. 

– Vi ser at det nettopp er i de gode dialogene at læringen skjer. 
Gjennom Alerte observasjoner registrerer vi i hvilken grad 
trening på HMS har blitt omsatt i praksis, utdyper Stav.
– Til neste år skal også våre teknikere observere hverandre i 
det daglige arbeidet, opplyser Müller.

Alert observasjon, gjennomført av Birgit Stav (HR/HMS-sjef), Sissel Strande (HMS-leder) 
og Charlotte Muller (KAM riksdekkende kunder).
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Vifte til værs
Veien går opp til 1000 moh, men det er fortsatt 600 
høydemetre igjen til oppdragsstedet ditt. Hva gjør du da? 
Som GKs avdeling i Sogndal: Finleser værmeldinger og 
bestiller helikopter.

Avdelingen hadde nemlig fått i oppdrag å montere ventilasjon 
for DAB-sendere til Telenor Norkring, gjennom en riksdekkende 
rammeavtale mellom GK og Norkring. Senderstasjonen ligger 
600 høydemetre over nærmeste bilvei. Den har et rom på 
ca 25 m2 hvor om lag 20 meter Ø500 spirokanaler, to vifte-
moduler med stativ, omluftsspjeld og en del bend skulle 
monteres. Helikopteret ble bestilt etter at prognosene viste 
godt vær torsdag og fredag i uke 41. Det ble tre turer til værs, 
og slepet fra helikopteret var 30 m. Medbragt stormkjøkken 
og nødproviant var obligatorisk. 
– Alt gikk etter planen, og alle kom seg ned fra fjellet, opplyser 
Serviceleder Jens Timberlid. Foto: GK Sogndal Jens Timberlid

Foto: Eirik Førde
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TEKST: HILDE KARI NYLUND  TEMA ENERGISPAREKONTRAKTTEMA ENERGISPAREKONTRAKT

Enklere med 
energisparekontrakt

N
arvik kommune har inngått 
energisparekontrakt (Energy 
Performance Contracting, EPC) 
med GK. For kommuner med 

presset økonomi er dette en god modell, 
mener Dalland.  
– Vi har ikke penger til å gjøre enøk-
tiltak sjøl. EPC-kontrakter er en enklere 
måte å gjøre det på, og få det raskere i 
gang, sier han. Narvik kommune står på 
den såkalte ROBEK-lista over kommuner 
og fylkeskommuner som er i økonomisk 
ubalanse. Det betyr at de må ha god-
kjenning fra Kommunal- og regional-
departementet for å ta opp lån.  
– Så lenge vi kan vise til besparelse 
på sikt, får kommunen ta opp lån, og 
med denne kontrakten garanterer GK 
besparelsen, poengterer Dalland. Han 
har overordnet ansvar for SD-anlegg 
og varmeanlegg i kommunens bygg, og 
følger energibruken. 
– Gjennom kontrakten med GK får 
vi en mye bedre oversikt over forbruk og 
hvilke tiltak vi bør gjøre, fastslår han. 

Skal spare 6,8 GWh. Kontrakten mellom 
kommunen og GK dekker de fleste av 
kommunens bygg, og er delt i tre faser: 
Analyse, gjennomføring og garanti 
(se sak på side 9). Den første handler 
om å kartlegge byggene, foreslå tiltak og 
beregne besparelser. 
– Så skal vi gå gjennom og velge tiltak. 
Vi må prioritere, for vi vil ikke klare alle 
foreslåtte tiltak, sier Dalland. Regler for 
offentlige innkjøp gjør at øvre ramme 
for kontrakten er 40 millioner kr. I følge 

avtalen skal GK gjennomføre tiltak som 
vil spare 7 GWh, hvilket tilsvarer om lag 
30% redusert energibruk. 
– Byggene er alt fra barnehager og 
idrettshaller til kontorer og aldershjem. 
Som i mange kommuner er vedlikeholds-
etterslepet stort, så det gjør energisparing 
lettere, kommenterer prosjektleder 
Sven Karlsen i GK.

Hittil 149 lønnsomme tiltak.
Kartleggingen har avdekket en rekke 
aktuelle tiltak, fra som noe så enkelt 
som å endre driftstider på ventilasjons-
anlegg. Bygningsmassen spenner fra 
1913 helt til midten av 90-tallet. 
– Det kan knapt regnes som investering, 
men er veldig lønnsomt, understreker 
Karlsen. Å skifte varmegjenvinner er 
den investeringen som trolig har 
kortest inntjeningstid. I den andre 
enden av skalaen finner vi større 
investeringer som bygningstekniske 
tiltak og varmepumpeanlegg. Varme-
pumpeløsninger utgjør over halvparten 
av energibesparelsen for byggene som 
er kartlagt. 
– Nå har vi analysert to tredeler av 
byggene, og beskrevet 211 tiltak. Av dem 
er 151 så lønnsomme at de kommer 
innenfor prosjektets kriterier, opplyser 
Karlsen. Etter kartleggingen er det opp 
til kommunen om å velge ut tiltak og 
gå videre til fase 2. Noen ulønnsomme 
tiltak kan også bli aktuelle. 
– For eksempel det å skifte ut 25 år 
gamle ventilasjonsaggregater som vi vet 
er utgått på levetid, sier Karlsen. 

Utfordringen vår er å finne 
penger til tiltak. Derfor 
grep vi sjansen som kom 
med EPC-kontrakt, sier 
driftstekniker Bjørn Dalland 
i Narvik kommune.

Vi har fyrrom som er 
skikkelig skrekkeksempel 
på hvordan ting ikke skal 
være. Det håper vi å få 
gjort noe med. 
Bjørn Dalland, driftstekniker i Narvik kommune

“
Bygningsmassen som skal effektiviseres, er variert og 
dekker mange ulike behov, b.l.a skole, samfunnshus 
sykehjem og daghjem.

u

t q u
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Forslaget til standarden NS 6430 har vært på 
høring i høst. Kort fortalt deler standarden 
energisparekontrakter i tre faser. Den første 
er analyse, den andre gjennomføring og den 
tredje garantifasen. Analysefasen tar for seg 
tiltak for energieffektivisering bygg for bygg. 
– Her forteller vi som entreprenør hva vi har 
tenkt å gjøre, hva det koster og hva vi 
oppnår, forklarer Lysfjord. Han har vært med 
i komiteen som har utarbeidet forslaget. 

Flytter risiko. Etter analysefasen kan 
oppdragsgiver velge å gå videre til de neste 
fasene. Da kontraktsfestes en gitt energi-
besparelse med entreprenøren i en energi-
sparekontrakt. I fase 2 gjennomfører entre-
prenøren tiltakene partene har blitt enige om. 
I fase 3 måles resultatene fra gjennomførte 
tiltak opp mot avtalt besparelse. Slik over-
fører modellen risiko fra oppdragsgiver til 
entreprenør. 
– Energiforbruket skal ned. Hvis det ikke går 
ned, står vi økonomisk ansvarlig, understreker 
Lysfjord. Hvis energisparingen blir høyere 
enn avtalt, deles denne gevinsten mellom 
oppdragsgiver og entreprenør etter avtale. 

Ønsker private. Standarden NS 6430 har 
vedlegg med forslag til kontrakter for hver av 
de tre fasene. 
– Det er bra for oss som entreprenør og for 
kunden å få noe som er gjennomtenkt, og 
som sikrer oss juridisk, sier Lysfjord. For 
entreprenører har garantiperiode til nå mest 

handlet om at anlegg skal fungere, ikke hvor 
mange kilowattimer de skal bruke. Lysfjord 
tror standarden gjør det lettere å avgrense 
ansvarsområder. Han håper den også vil øke 
interessen. 
– Nå er det mange kommuner som satser på 
disse modellene, men det hadde vært 
kjempeartig om noen private aktører ser 
suksesshistorier fra kommunene og tør å satse 
på dette. Jeg tror vi får se EPC-kontrakter med 
private i 2014, sier Lysfjord. 

Senker usikkerhet. 
– Jeg tror det viktigste med standarden er at 
den kanskje gjør en del skeptikere litt mindre 
utrygge, sier EPC-ekspert Kjell Gurigard i 
Siv ing Kjell Gurigard AS. En standard vil 
også gjøre slike kontrakter mer formalisert, 
med faste former i et formelt opplegg. 
– I praksis tror jeg det ikke har så mye å si, 
mener han. 

TEMA ENERGISPAREKONTRAKT TEMA ENERGISPAREKONTRAKT

Standard for 
energisparekontrakter
En norsk standard for energi-
sparekontrakter er nå på vei. 
– Det er veldig bra, for det 
vil bekrefte seriøsiteten rundt 
EPC-kontrakter, mener direktør 
Torfinn Lysfjord i GK.

Torfinn Lysfjord er direktør i GK. (Foto: Jan Lillehamre)

    Opplæring viktig. Kompetansebygging blant driftspersonell 
er viktig for å lykkes. 
– Vi jobber veldig tett med kommunens driftspersonell, og 
har dem med på befaring i byggene. De er flinke folk som 
kan byggene sine godt, understreker Karlsen. GK ønsker å 
ha driftspersonell tilstede når de ulike tiltakene installeres/
gjennomføres. I tillegg får GK betalt for opplæring og EOS i 
garantiperioden. 
– Vi skal selvfølgelig overvåke byggene i denne perioden, men 
driftspersonellet har ansvar for driften. Hvis vi oppdager av-
vik, må vi sjekke om det skyldes noe vi har gjort eller feil drift. 
Derfor har vi i høyeste grad egeninteresse av å lære opp drift-
erne og sikre at vi har en god tone oss i mellom, understreker 
Karlsen. Kompetanse i egne rekker er også viktig, ikke minst i 
gjennomføringsfasen med en rekke tiltak som skal gjennom-
føres på relativt kort tid - med garantert resultat. 
– Det blir en mer krevende prosess enn vi er vant til, og da må vi 
være gode nok. Så dette er i høyeste grad kompetansedrivende for 
oss, fastslår Karlsen. 

Et kjempeløft. 
– Hva ville vært alternativet til energisparekontrakt for Narvik 
kommune? 
– Byggene hadde antakelig bare blitt stående. Vi har gjort 
mindre tiltak som å styre byggene via SD-anlegg, men har 
ikke hatt økonomi til mye, sier Dalland. Han har presset på for 
å få til EPC-kontrakt i lang tid, og forventer gode resultater av 
arbeidet som er påbegynt. 
– Dette vil være et kjempeløft for å spare energi. 

Ventilasjonsanlegg med kryssveksler er modent for modernisering. 
Oljekjel fra 1978.

Hvis vi ikke får til EPC, 
betyr det at vi ikke kan 
det vi driver med. 
Da er det helt rimelig at 
vi må betale. 
Sven Karlsen, prosjektleder i GK.

“

u

Rundt om i kommunens bygg finnes mange ulike installasjoner med energisparepotensial, som denne løsningen for tørkeskap. 

q
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TEMA ENERGISPAREKONTRAKT

Godt samarbeid om felles mål og 
det å ta felles ansvar må til for å lykkes 
med energisparekontrakter, mener 
Kjell Gurigard. 

Gjennom sitt firma Siv ing 
Kjell Gurigard AS har Gurigard etter 
eget anslag vært med som kommunenes 
rådgiver i forhandlinger om ca 90% av 
inngåtte energisparekontrakter i Norge. 
Han er dermed godt rustet til å peke på 
kritiske suksessfaktorer for slike kontrakter. 
– For kommunen sin del er det å sette av 
nok ressurser til å gjøre sin del av jobben, 
og har folk som er dedikerte til jobben, 
mener Gurigard. Dette handler om å 
ta jobben som profesjonell kontrakts-

partner alvorlig. Også på entreprenør-
siden er det en forutsetning å sikre riktig 
kompetanse. 
– En del av arbeidet er ikke egnet for 
juniorer, så man må ha med folk med 
erfaring for å få gode resultater, 
understreker Gurigard.

Mye på en gang. Slike prosjekter involv-
erer mange typer fag og mye logistikk, 
noe som forutsetter godt samarbeid. 
– Innimellom kan det være nødvendig 
å se litt stort på ting framfor å file på 
småtteri. Det er viktigere å oppnå gode 
resultater, mener Gurigard. Det å ta felles 
ansvar er også en viktig suksessfaktor. 
– Det skal skje grådig mange ting på en 
gang. Skien kommune har en lignende 
kontrakt, og de skal gjennomføre 360 
tiltak på halvannet år. Det er ett tiltak 
per arbeidsdag, poengterer Gurigard. 
Trygghet i analysefasen er også en forut-
setning. Kommunen må sørge for at alle 
tiltak de selv har tenkt på og andre tiltak 
blir vurdert, og være trygge på både på 
investeringstall og besparelse.
–  Å ta for lett på oppgaven kan være 
en fallgruve både for entreprenør og 
kommune, fastslår Gurigard. 

Beste modell. For de som er interessert i 
handling framfor rapporter eller utredninger, 
mener han EPC er den eneste modellen. 
– Målet er å få gjennomført tiltak med liten 
risiko. Statistikken på prosjektene viser i 
gjennomsnitt 30% energisparing og gjen-
nomsnittlig inntjeningstid på sju til åtte år, 
opplyser Gurigard. Han merker at entre-
prenørene er positive fordi kontraktene 
genererer mange små og store oppdrag. 
– Slike kontrakter burde absolutt være noe 
for private aktører også. Å gjøre innkjøp 
i det offentlige er vanskelig på grunn av 
innkjøpsregler. Det som fungerer i det 
offentlige, fungerer også i det private 
markedet, mener Gurigard. 

Vil mangle kapasitet. Han tror ikke 
interessen for EPC blir den største 
begrensningen i Norge framover. 
– Kapasiteten på entreprenørsiden blir 
nok den største utfordringen. Vi har gode 
gjennomføringsmodeller og gode maler, 
men til nå bare fem entreprenører som 
har tatt kontrakter, sier han. Særlig i gris-
grendte strøk har det vist seg vanskelig å 
få entreprenørene på banen.
– Jeg er veldig fornøyd med at GK satser 
på dette, for det trengs.  

Klare for fase to
Energisparekontrakten med Narvik 
blir mange små prosjekter i et stort. 
Med god styring blir det ingen stor 
utfordring, mener avdelingsleder 
Øystein Røsnes Larsen ved 
GK Sortland Enterprise.

Det å gjøre tiltak som skal spare energi 
for kundene, er noe lokalkontoret har 
god erfaring med. Men kontraktsfestet 
sparemål er nytt. 
– Her kan man ikke ta snarveier; vi skal 
dokumentere alt og må være sikre på at alt 
vi leverer, sparer som lovet, understreker 
Larsen. I andre prosjekter er ikke kundene 
alltid opptatt av energiforbruk, bare av å 
oppfylle kravene fra Arbeidstilsynet. 

Selvfinansierende.
– Det er moro å jobbe i et prosjekt med 
mål vi må jobbe 100% etter, og så se at 
vi lykkes i ettertid, sier Larsen. Folk fra 
lokalkontoret har deltatt på befaring, og 
konstatert at kommunen er nødt til å 

gjøre noe med bygningsmassen sin. 
– Og så er jo tiltakene selvfinansierende; 
de tjenes inn i løpet av den levetida som 
er definert i kontrakten, påpeker Larsen. 

Full fokus. Neste fase vil bli omfattende, 
med mange små prosjekter i et stort. 
– Så det gjelder å holde styr på det. 
Men noen stor utfordring blir det ikke; 
dette er ting vi driver på med til daglig i 
GK, sier Larsen. Dessuten vil gjennom-
føringsfasen gå over ca to år. 
– Normalt er vi inne en eller to måneder, 
og så er vi ferdige. Her får vi konsentrert 
oss mer om et prosjekt, og får full fokus, 
poengterer Larsen. En rekke avdelinger i 
GK vil bli involvert i gjennomføringsfasen. 

Felles mål 
og felles ansvar

EKSTERN RÅDGIVER: 

Narvik kommune har leid inn Kjell Gurigard for 
å bistå dem i prosessen med EPC-kontrakt. 
– Det har vært en styrke for oss. Han har hjulpet 
oss hele veien med framdrift, for han kan dette 
ut og inn, sier driftstekniker Bjørn Dalland. 

– Om vi lykkes, vil det gi 
en positiv effekt når vi er 
ferdige med prosjektet. 
Dette blir bra - vi har jo 
flinke folk, fastslår 
Øystein Larsen.

GK PROSJEKT - TELENORTEKST & FOTO: HILDE KARI NYLUND

I rute med R22
Telenor faser ut R22 fra sine anlegg, og nøyer seg ikke 
med minimumsløsninger. – Vi bytter ut alle kjølemaskiner, 
opplyser prosjektleder Eivind Thoresen i Telenor.

F
ra 1. januar er det ikke lenger lov verken å kjøpe, etterfylle eller vedlikeholde 
brukt og gjenvunnet R22, HFK-kuldemedier, etter bestemmelser i F-gass-
forordningen. 
– Vi kommer til å være ferdige med å fase ut R22 som kjølemedium i løpet av 

2014. Da er vi innenfor kravet, og er nokså sikre på at vi er alene om å bli ferdig, sier 
Thoresen. Mens store aktører som Statsbygg først startet arbeidet med å fase ut R22 
vinteren 2013, var Telenor tidlig ute. 

Bjørn Sunde (til venstre) og Eivind Thorsen i Telenor valgte 
å bytte alle kjølemaskiner når R22 skulle fases ut.

– Alle anlegg er tegnet i 3D, 
forteller prosjektleder i GK 

Bernt Godiksen sammen 
med prosjektsjef i GK 

Erik Haakaas.  

“

u
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GK PROSJEKT - TELENOR

   – Dette begynte vi med i 2009. Telenor 
har tatt EU-bestemmelsene på alvor, sier 
fagansvarlig Bjørn Sunde. Derfor har 
Telenor valgt å bytte ut alle store anlegg. 
– Vi synes det er et bedre miljøtiltak da 
vi sparer energi og reduserer faren for 
lekkasjer, sier Sunde. 

Egen profesjon. Telenor inngikk en 
totalentreprise med GK i desember 
2010. Kontrakten omfatter om lag 80 
anlegg over hele landet.
– Å levere så mange og så store anlegg, 
er en egen profesjon. Den vi fant hos 
GK, og det har vært en suksess. Uten 
totalleveranse kommer en ingen vei,  
mener Thoresen. Telenor har en liten 
prosjektorganisasjon, og prosjekter av 
denne størrelsen krever for mye koor-
dinering om det skal kjøpes mange 
leverandører. 
– Vi betaler selvsagt for at GK kjører 
totalentreprisen, men sparer tilsvarende 
årsverk internt. Dessuten får vi mye 
raskere fremdrift, understreker Thorsen. 

Dobbelt opp. Energiriktige løsninger i 
de nye kjøleanleggene vil spare noen få 

prosent på det totale energibudsjettet til 
Telenor, og det gir det gevinster i form av 
mer effektiv arealutnyttelse. Men det aller 
viktigste for Telenor er driftssikkerhet. 
– Oppetid er viktig, så vi kjøper redundans 
på alle kritiske komponenter, forteller 
Sunde. Mens en del av byggene tidligere 
hadde ett kjøleanlegg som dekket både 
teknisk utstyr og komfortkjøling, får 
byggene nå et anlegg for hver av dem. 
– Det er forskjell på at noen svetter 
fordi komfortkjølingen svikter, og at 
samfunnsviktige datanettverk går ned 
av mangel på kjøling, poengterer Sunde. 
Derfor har alle kjøleanleggene en kjøle-
maskin i reserve. 
– Vi dimensjonerer n + 1-redundans i 
alle anleggene, opplyser prosjektsjef 
Erik Haakaas i GK. GK leverer tre 
hovedtyper av anlegg til Telenor, men 
hvert anlegg blir tilpasset det behovet 
det aktuelle bygget har. Eksisterende 
isvannsanlegg som skal skiftes har ofte 
en helt annen ytelse og løsning enn det 
dagens behov krever. 
– Siden vi skal kjøpe driftstjenester, er 
det viktig å bygge anleggene så enkelt 
som mulig, sier Sunde. 

Smidig. GK driver prosjektet fra region 
Øst, med en prosjektsjef som har over-
ordnet ansvar og fem prosjektledere som 
dekker hele landet. Telenor var opptatt 
av å ha få personer å forholde seg til.
– Nå sitter vi tre stykker og løser proble-
mer. Det er mye smidigere å gjennomføre 
prosjektet på denne måten, sier Thorsen. 
Haakaas synes den sentrale organiseringen 
av prosjektet fungerer bra også for GK 
sin del. 
– Prosjektlederne har gjort mange jobber, 
uavhengig av geografi. Fordelene med å 
ha erfaring fra flere tilsvarende prosjekter 
er større enn de geografiske ulempene,  
mener han. Organiseringen betyr også 
at prosjektlederne har prosjekter i andre 
GK-regioners område. 
– Jeg var spent på vei til det første prosjektet 
i Haugesund, da jeg skulle forteller hvorfor 
jeg skulle gjøre en jobb når vi har et 
lokalkontor ti minutter unna, men det 
gikk kjempebra, forteller prosjektleder 
Bernt Godiksen. Det lokale GK-kontoret 
har også bidratt med tjenester inn i 
prosjektet. 
 – De har gjort en kjempejobb, fastslår 
Godiksen.

u

– Høst, vinter og vår bruker vi bare uteluft som veksles mot kjølekretsen, forklarer 
prosjektsjef Erik Haakaas. 

– Her har vi installert to kjølemaskiner, forteller prosjektleder Bernt Godiksen.

GK PROSJEKT - TELENOR

Statsbygg begynte arbeidet med 
utfasing av R22 vinteren 2013. Deres 
registrering avslørte at om lag 400 
kuldemaskiner enten må byttes ut, 
saneres eller utfases. 
– I Norge er det kjøleanlegg i hvert 
eneste næringsbygg, og R22 var det 
mest brukte kjølemediet på 90-tallet, 
sier Rath, som er bransjesjef Kulde i 
Foreningen for Ventilasjon, Kulde og 
Energi (VKE). 

Høye lekkasjerater på 90-tallet. 
Selve kjølemediet R22 blir ikke 
forbudt. Så hvis anlegget ikke lekker, 
kan det fortsatt brukes. Men det er en 
teoretisk problemstilling. 
– Disse anleggene lekker alltid kjøle-
medium, poengterer Rath. Fra 2003 
begynte lekkasjeraten å bli markant 
bedre, med ca 5%. Med før den tid 
ble ikke lekkasjetette anlegg vektlagt. 
– På 90-tallet var lekkasjeraten 
20-25%, så anleggene fra den tida 
har et vedlikeholdsbehov, tror Rath. 

Forbudt å lagre ekstra R22.
Å være framsynt og hamstre noen 
ekstra flasker R22 er heller ingen 
løsning. 
– Det er ulovlig, for oppbevaring av 
mer enn én kilo farlig avfall er forbudt, 
understreker Rath. Derimot er det 
mulig å bruke Drop-In kuldemedier; å 
fylle på med andre kuldemedier. 
– Dette er den dårligste løsningen 
selv om den er billigst. Den er 
risikofylt, for man kan oppleve at 
forurensninger i anlegget løsner, 
forklarer Rath. VKE anbefaler derfor 
å velge et nytt kuldemedium og skifte 
olje minst et par ganger. 
– Spesielt oljer er et problem fordi de 
påvirker pakningsmaterialer, poengterer 
Rath. 

Samarbeid med kunden.
Og selvfølgelig er det aktuelt å bygge 
om anleggene totalt til kjølemedier 
som kan brukes i all framtid, som 
CO2, propan og ammoniakk. Uansett 
anbefaler VKE sine medlemmer å 
samarbeide med kundene om en plan 
for å fase ut R22. 
– Ellers kan det oppstå akutte prob-
lemer fra januar 2015, understreker 
Rath. Foreningen ønsker også at 
myndighetene skal informere bedre 
om den pålagte utfasingen. 

På Stabekk i Bærum ligger et av de største 
anleggene GK hittil har fornyet. Der er kapa-
siteten i det nye anlegget 380 kW pluss ca 250 
kW til et mindre anlegg som dekker areal med 
spesielle behov. Den gamle kjølemaskinen var 
i full drift mens det nye anlegget ble bygget 
opp i samme tekniske rom. 
– Og da vi byttet tørrkjøler, klarte vi å tilføre 
120 kW kjøling i form av luft. Det ble omtrent 
280.000 kubikkmeter, forteller Godiksen. 
 – Du kan få opp mot 1200 W per kvadratmeter 
når datateknisk utstyr baker ut varme. Hvis 
kjølingen svikter, kan  temperaturen i rommet 
øke til kritisk nivå etter bare to-tre minutter, 
opplyser regiondirektør Torgeir Moe i GK. 

Mye frikjøling. Anlegget er lagt opp til at 
kjølemaskinene skal gå minst mulig for å sikre 
energieffektiv drift. 
– Høst, vinter og vår bruker vi bare uteluft 
som veksles mot kjølekretsen, forklarer 
prosjektsjef Erik Haakaas. Hvis utetempera-
turen ligger under 7 °C, trenger ikke kjøle-
maskinene gå. Løsningen har to kjølekretser: 

en med tørrkjøler på taket som veksler med 
uteluft til frikjøling, og en med to kjølemaskiner 
for å sikre redundans. 
– Slik kan vi kjøre inn kjølemaskinene gradvis, 
poengterer Godiksen. Kjølemaskinene har 
isvannstemperatur på 12-17, i stedet for 7-12 
som er vanlig, for å unngå kondens. 

Lokal tilpasning. De fleste anleggene GK 
leverer i prosjektet, er mengderegulert. 
– Det er mer effektivt, gir større fleksibilitet og 
sparer energi, poengterer Haakaas. All prosjek-
tering er gjort av det samme miljøet i GK. 
– Beskaffenhet og beliggenhet avgjør løsning. 
I dette bygget er for eksempel lyd viktig fordi 
det ligger en bolig tett inntil, forteller Haakaas. 
GK er også kontraktsmessig ansvarlig overfor 
underleverandører, og har vektlagt HMS også 
overfor dem.  

Klimagassregnskap. I løpet av prosjektet skal 
Telenor sanere et betydelig antall kilo R22 
fra sine anlegg. All R22 som tappes ned, blir 
enten mellomlagret en periode hos GK eller 
destruert. 
– Vi skal levere inn resten før fristen 1 januar 
2015, understreker Haakaas. GK bruker bare 
kjølemontører med F-gass-sertifikat til 
nedtappingen av R22 i anleggene. 
– Dessuten fører vi klimagassregnskap. Vi 
sammenligner det vi tapper med hva Telenor 
mener anleggene bør ha, opplyser Godiksen. 

Myndighetene har overhode ingen 
oversikt over antall anlegg med 
R22. Mitt inntrykk er at uhorvelige 
mengder R22 skal skiftes ut, sier 
bransjesjef Stig Rath i VKE.

Full utskifting i full drift
– Den største utfordringen med å 
skifte kjøleanleggene er at byggene har 
kjølebehov også i anleggsperioden, sier 
prosjektleder Bernt Godiksen i GK.

FAKTA: UTFASING AV R22

Fra 1 januar 2015 er det ikke lenger lov å etterfylle 
hydrofluorkarboner (R22) i kuldeanlegg, heller ikke 
resirkulert R22. Det framgår av EU-forordning 
nr 1005/2009 artikkel 11 om stoffer som bryter ned 
ozon-laget.                                     Kilde: VKE/Statsbygg

Hver kuttet ledning er en fasttelefon som er sagt opp. Ny teknologi 
sparer mye areal for Telenor.

– Du kan få opp mot 1200 W per kvadratmeter når datateknisk 
utstyr baker ut varme, opplyser regiondirektør Torgeir Moe i GK.

Uhorvelige 
mengder R22
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Høy kvalitet i alle ledd
VVS-tekniske installasjoner må holde like høy kvalitet som 
den avanserte bygningskroppen i passivbygg, understreker 
varmepumpespesialist Jørn Stene i COWI.

F
or å ta mannen og myten først: Den påståtte passivhus-
skeptikeren Stene bedyrer at han ikke er motstander 
av passivhus, derimot at han har vært feilsitert i VVS-
Aktuelt tidligere. 

– Men jeg tror bransjen trenger litt bedre tid på seg enn til 
2015. Først bør vi få kontrollrutiner som sikrer at dagens 
TEK10-bygg faktisk holder TEK10-nivå. Mange bygg gjør nok 
ikke det, tror Stene. Samtidig er passivstandardene med på å 
dra byggebransjen i riktig retning. 
– Krav til termografering og tetthetskontroll er kjempebra. Det 
betyr at bransjen faktisk må bygge tett og ordentlig, sier Stene. 

Overforenklet og underdimensjonert. På teknisk side gjenstår 
derimot en del. 
– Utfordringen for VVS-bransjen er å lage systemer tilpasset de 
avanserte bygningskroppene. I en del passivbygg er varme-
systemene uforholdsmessig forenklet, mener Stene. Som 
eksempel nevner han Miljøbyen Granås. Der holder boligene 
høy håndverksmessig kvalitet, men eneboligene har bare én 
radiator per etasje. 
– Det gir veldig liten fleksibilitet for bruk av boligene, poeng-
terer Stene.  Han tror også en del varmesystemer i passivbygg 
er underdimensjonerte. 
– I forhold til passivbygg har det vært mye fokus på hvor mye 
årlig varmebehov kan senkes. Mange tror dimensjonerende 
effektbehov reduseres tilsvarende, med det er ikke tilfelle, 
påpeker Stene. (Se faktaboks). 

Elektronisk strupeventil og overhetningsvarmeveksler. 
Sammen med COWI-kollega Ole Smedegård har Stene 
prosjektert varmeanlegget i en passivhus- barnehage, blant 
annet med jordvarmepumpe. 
– Vår kjepphest er at varmesystem og varmepumpe skal holde 
like høy kvalitet som bygget. Det betyr blant annet mest mulig 
effektiv varmepumpe, med turtallsregulert kompressor og 
elektronisk strupeventil, forklarer Stene. Andre høykvalitets-
løsninger er mest mulig effektiv varmtvannsberedning ved å 
forvarme fra varmekretsen og ettervarme med overhetnings-
varmeveksler (to-trinns varmtvannsberedning). 
– Selvsagt skal vi bare bruke siste nytt av pumper med 

permanentmagnet-motor og turtallsregulering, legger Stene 
til. Også høyeffektive vifter og høy grad av varmegjenvinning 
er obligatorisk i passivhusbygg. 

Sjekk frostvæskemengde. Både varmemengdemåler og EOS-
system er en selvfølge for å sikre at avanserte tekniske anlegg 
fungerer som planlagt.
– En annen ting vi har spesifisert, er TA-ventiler på frost-
væskekretsen for å sjekke at vi har riktig mengde. Turbulent 
strømning sikrer optimalt varmeopptak. Med slike billige 
ventiler har vi muligheten til å måle at systemet går som tenkt, 
poengterer Stene. Siden passivhusbygg i utgangspunktet har 
lavt energibehov, er det enda viktigere å minimalisere alle tap i 
systemene.

Frikjøling fornybart. Mens kjøling er standard i yrkesbygg av 
passivhusstandard, er det nærmest et ikke-tema for boliger. 
Stene mener det er fornuftig å legge til rette for frikjøling. 
– Varmepumpesystemer med fjell eller jord som varmekilde, 
har muligheten for frikjøling. Det er billige løsninger som gir 
mye større fleksibilitet med hensyn på å opprettholde termisk 
komfort. Og frikjøling er fornybar kjøling, poengterer Stene. 
For bergvarmeløsninger vil frikjøling dessuten øke effek-
tiviteten ved at borehullene lades med varmeoverskudd fra 
bygget. 

Små temperaturforskjeller. I forhold til kontorbygg tror Stene 
det er mulig å redusere kostnader betydelig, men samtidig kan 
krav om innredningsfleksibilitet sette begrensninger. 
– Det er bra vi har bedrifter som går foran og gjør noe med 
dagens løsninger slik GK har gjort med Miljøhuset. Bransjen 
må omstille seg, men det er sjelden at en løsning passer for alle 
bygg. Hovedpoenget mitt er at bransjen må tilpasse seg passiv-
bygg ved å utvikle velegnete løsninger, understreker Stene. 
Han tror blant annet på anlegg med små temperaturforskjeller 
mellom distribusjonssystemet og rommene som skal varmes 
eller kjøles. 
– Høytemperatur kjøleanlegg som leverer 15–18 °C kjøling 
og lavtemperatur varmeanlegg som leverer 30 °C varme gir 
supereffektive varmepumper. Det er framtida, mener Stene. 

TEMA PASSIVHUS

FAKTA: OVERHETNINGSVARMEVEKSLER (hetgassvarmeveksler)

En overhetningsvarmeveksler plasseres mellom kompressoren og 
kondensatoren (se illustrasjon). Arbeidsmediet (overhetet gass) 
avkjøles i varmeveksleren. Varmen kan brukes til å varme opp vann 
etter kondensatoren, og til å varme opp varmtvann til høy tempera-
tur. Varmeeffekten ved avkjøling av gass kan utgjøre 10-40% av total 
avgitt varmeeffekt fra varmepumpa. Den avhenger blant annet av 
arbeidsmedium, temperaturbetingelser, kompressorvirkningsgrad 
og systemløsning.

Fordeler: 

•	 Kan	varme	vann	til	en	sluttemperatur	som	er	høyere	enn	
 kondenseringstemperaturen (tk)

•	 Reduserer	eksponeringstiden	ved	høy	temperatur	for	arbeids-	 	
 medium/olje; økt driftssikkerhet

Ulemper: 

•	 Ekstra	kostnader	for	overhetningsvarmeveksler	med	
 rørtilkoblinger og eventuelle ventiler

•	 Gir	høyere	trykktap	i	varmepumpekretsen

Prinsippskisse for overhetningsvarmeveksler for ettervarming av varmt tappe-
vann. Vannet forvarmes med varme fra kondensatoren. Dette kalles to-trinns varmt-
vannsberedning. Fordelen er at en kan varme tappevann til relativt høy temperatur 
(60 °C), samtidig som kondensatoren jobber med relativt lav vanntemperatur (35-40 
°C). Det gir høy effektfaktor (COP) selv når en produserer varmt tappevann.                                                                        

Prinsipiell prosess for en ett-trinns varmepumpe med overhetningsvarmeveksler 
som varmer vann til temperatur høyere enn kondenseringstemperaturen. Dette 
kan for eksempel brukes til varmtvannsberedning.                       Kilde: Jørn Stene

NOTIS: 50-40 °C OPTIMALT
Varmepumpeløsninger fungerer mer effektivt ved lavere tur-temperaturer. 
– Vi jobber med å forenkle anleggene mest mulig, og forsøker blant annet å 
unngå for høye temperaturkrav, sier Stene. For lavtemperatur radiatorsystemer 
er det i hht. Norsk varmenorm vanlig å bruke 60-40 °C-systemer. Stene og 
Smedegård mener 50-40 °C-systemer er bedre i passivbygg. 
– Med 10 °C temperaturforskjell på kaldeste dag regulerer radiatorventilene mye 
bedre pga. større vannmengde. Optimal regulering hindrer også unødvendige 
energitap i systemet. 
– Vi trenger enkle og robuste løsninger som er riktig innregulert, som ikke gir over-
temperatur og som sikrer god regulering av varmesystemet, oppsummerer Stene. 

Forsker på Miljøhuset
Et stillerom på Miljøhuset GK har nå blitt forsknings-
laboratorium for å gi svar på hvor godt løsningene fungerer.

Prosjektet “Forenklet behovsstyrt 
klimatisering av kontorbygg med 
svært lavt oppvarmingsbehov” 
skal gjøre både spørreundersøk-
elser om inneklima og feltmålinger. 
Uavhengige forskere er i full gang 
med de fysiske testene. 
– Det viktigste er å teste 
luftkvaliteten. Den er vi usikre 
på, og dette er nøkkelen hvis du 
skal bruke overtemperatur til å 
varme opp kontorlokaler, sier 
seniorforsker Mads Mysen ved Sintef Byggforsk. 

Ventilasjonseffektivitet. Utfordringen ved å bruke ventilasjon 
til å varme opp kontorlokaler, er at varm luft stiger og holder 
seg oppunder tak.  
– Når man tilfører varm luft, kan det bli dårlig friskluftkvalitet 
i oppholdssonen, poengterer Mysen. 
I testrommet tilsettes sporgass til den tilførte luften. 
– Så måler vi sporgassen i pustehøyde for å se om det er god 
ventilasjonseffektivitet. Vi skal ha minst like god luftkvalitet i 
pustesonen som når du har undertemperatur eller isotemperatur, 
forklarer Mysen. I tillegg måler forskerne lufthastighet og 
temperatur i flere høyder.  

Ytterpunkter. Varmebehovet i lokalet kan dekkes ved å tilføre 
en liten overtemperatur med stor luftmengde, eller en liten 
luftmengde med stor overtemperatur og en liten luftmengde. 
– Disse de to ytterpunktene tester vi i utgangspunktet, og 
så ser vi på hva som er det optimale – hvis dette fungerer, 
forklarer Mysen. Dessuten skal målingene gjøres både med og 
uten varmetilførsel fra GKs egenutviklede grenstaver. 
– Det mest interessante er når vi ikke tilfører varme ved den, 
så vi kommer noen ganger til bare å bruke overtemperatur, 
opplyser Mysen. 

Stasjonære forhold verst. Testrommet er utstyrt med en såkalt 
dummy som avgir varme tilsvarende en person som jobber, 
men ikke bevegelsene. 
– Utfordringen ved overtemperatur er de stasjonære forhold-
ene. Da er det vanskeligst å få den friske lufta ned i oppholds-
sonen. Så ved å teste stasjonære forhold, tester vi de verste 
betingelsene, poengterer Mysen. Han opplyser at prosjektet 
fortsetter ut 2015. 
– De viktigste testperiodene blir vinterperiodene. 

Den svarte sylinderen er en dummy 
som avgir varme tilsvarende en person 
som jobber.
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Fordeler 
med høyhus

Når vi lykkes med boligventilasjon, 
er det med større prosjekter som 

Øresundstårnet, sier avdelingsleder 
Jacob Christensen i GK Danmark.

D
et 21 etasjer høye boligbygget som 
nå tar form i Københavns nye 
bydel Ørestad, får 97 leiligheter 
så vel som forretningslokaler og 

parkeringskjeller. Konkurransen om 
boligventilasjon er stor i Danmark, 
akkurat som i Norge. Selv om høyhus 
som Øresundstårnet betyr krevende 
logistikk, byr det også på muligheter.  
– I boligprosjekter som rekkehus med 
desentrale aggregater er det mye 
vanskeligere å gjøre god forretning. 
Men større prosjekter blir for komplekse 
for vanlige VVS-firmaer, særlig når man 
må prosjektere overtrykksventilasjon, 
utdyper Christensen, som leder GKs 
avdeling i Slagelse. Trapperommene i 
Øresundstårnet er overtrykksventilerte 
på grunn av brannsikringsstrategien. 
Luftmengde for overtrykksventilering av 
trapperom i høyhuset er 36.000 m3. 

Tilluft fra gulvet. Rent teknisk er 
ventilasjonsentreprisen ganske 
tradisjonell. 
– Leilighetene ventileres med luft som 
blåses opp via rister under radiatorer i 
oppholdsrom, og med avtrekk fra bad, 
forteller Christensen. Tilluften kommer 
gjennom plastslanger med 75 mm i 
diameter. De legges i føringsveier i 
tregulv over betong. Hver leilighet har 
egen fordelerboks, og slangene føres 
videre til hvert innblåsingssted. 
– Vi har brukt 6,2 kilometer av disse 
slangene i dette prosjektet, forteller 
Christensen. Denne løsningen er ny for 
GK, men Nilan har brukt det tidligere, 
blant annet i eneboliger. Ørsundstårnet 
får seks sentrale ventilasjonsaggregater 
plassert på taket, og spjeldstyring som 
sikrer balansert ventilasjon. 
– Her er det kun ventilasjon i forhold til 
bygningsreglementet, opplyser 
Christensen. 

Én heis for alle mann. For avdelingen i 
Slagelse er Øresundstårnet første 

prosjekt av denne størrelsen. 
– Logistikk er den største utfordringen, 
mener Christensen. Å holde styr på 
materialer, verktøy og folk i 21 
etasjer krever sitt – og det utfordrer også 
lønnsomheten. 
– Blant annet har bygget bare én heis, 
og den er ofte i bruk av andre hånd-
verkere. Vi får ikke noen til å gå trapper 
fra første til 21 etasje flere ganger om 
dagen, for det tar for lang tid, poengterer 
Christensen. Totalentreprenør har spart 
penger ved ikke å installere utvendig 
heis, og da må underentreprenører som 
GK planlegge og tilrettelegge godt. Det 
gjelder alt fra å huske verktøy og utstyr 
til spisepauser og toalettbesøk. 
– Gode montører tenker over når de skal 
gjøre forskjellige ting, slik at de får en 
god arbeidsdag og får akkorden sin til å 
henge sammen. Skal vi få lønnsomhet ut 
av dette, krever det både noe av 
prosjektledere og av montørene, 
understreker Christensen. 

Spennende område. Det nye boligtårnet 
ligger i Ørested bydel, hvor en rekke 
prosjekter pågår for å utvikle denne nye 
bydelen. 
– Det er hard konkurranse om å bli 
med på entreprisene. Teknisk er det 
ikke alltid utfordrende; men det er 
spennende å være med på å utvikle 
noe mange er opptatt av – både 
Danmarks befolkning og verden 
omkring, sier Christensen. Han tror 
byggingen av danske høyhus kommer 
til å fortsette, selv om brannmyndig-
hetene skjerper krav til brannsikkerhet 
nesten hvert år. 
– Dette som gjør det stadig dyrere å 
bygge høyt, men jeg tror likevel ikke det 
blir noen hindring. Både arkitektur og 
høye tomtepriser gjør at man vil 
fortsette å bygge i høyden, sier 
Christensen.
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Danmarks beste utsikt
Øresundstårnet får Danmarks beste utsikt, i hvert fall om vi skal tro utleierne som 
skal lokke leietakere til de 97 leilighetene. Samtlige har havutsikt. Sjekk selv med 360 
graders utsikt fra en solskinnsdag: www.oeresundstaarnet.dk/beliggenhed

Københavns nye bydel
Den såkalte Ørestadsloven ble vedtatt i 1992, og da startet utviklingen av den nye 
bydelen. Ørestadsselskapet (nå By & Havn) utlyste en internasjonal arkitektkonkur-
ranse som finske ARKKI vant. Utviklingen av bydelen foregår innenfor rammen av 
ARKKIs helhetsplan. Den legger i overordnede trekk opp til en bydel av høy inter-
nasjonal standard. Et overordnet krav er at Ørestad skal framstå som et moderne 
motstykke til Københavns gamle sentrum. Bydelen skal også ha høy arkitektonisk og 
miljømessig kvalitet. 

•	 Ørestad	strekker	sig	over	fem	kilometer	fra	kanten	av	byen	til	tett	på	
 Københavns Lufthavn. Bydelens bredde er cirka 600 meter.

•	 Samlet	areal	310	hektar	-	eller	3,1	millioner	m2. 

•	 Det	kan	bygges	3.1	millioner	etasjemeter	i	Ørestad.

•	 Bydelen	har	seks	metrostasjoner.	

•	 Ørestad	kommer	til	å	romme	60%	nærings-	og	kontorbygg,	20%	boliger	og	
 20% andre typer bygg for til anvendelse for kultur, service, handel og 
 institusjoner.

Fire områder
•	 Ørested	Nord	med	universitet	og	DR-by.
•	 Amager	Fælled	–	utvikles	til	slutt.
•	 Ørestad	City	med	Field´s,	kontorer	og	boliger.
•	 Ørestad	Syd	med	boliger	og	kommende	arena.

Folk
Mål for 2020 er: 
•	 60.000	–	80.000	arbeidsplasser.
•	 20.000	innbyggere.

Status sommer 2013: 
•	 12-13.000	arbeidsplasser.
•	 8.500	innbyggere.
•	 Nesten	20.000	mennesker	studerer	allerede	i	Ørestad.
Kilde: www.orestad.dk, www.business.dk 

Amagers Manhattan: 
Øresundstårnet er tegnet med inspirasjon fra storbyer 
i utlandet, blant annet New York. 

Luften blåses inn gjennom rist over 
radiator.

6,2 km av disse slangene med tilluft 
har gått med i høyhus-prosjektet. 

Hver av de 97 leilighetene har en 
fordelerboks som denne. 
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G
rensevingen 7  i Oslo er et 
kontorbygg fra åttitallet som skal 
oppgraderes til energimerke A 
og klare miljøstandarden Breeam 

Excellent. Erfaringene fra samarbeidet 
om Miljøhuset var viktig for 
BundeByggs beslutning om å anbefale 
GK overfor byggherre Oslo Areal. 
– Det er litt utradisjonelt å trekke inn 
noen i så tidlig fase. Det er basert på 
tillit. Vi vet at løsningene i Miljøhuset 
fungerer, og det gir veldig stor trygghet 
for oss, sier Iver-Erik Kylling, avdelings-
sjef Prosjektering i BundeBygg.
 
Tillit og trygghet. Erfaringene har 
vært viktige i innsalgsprosessen overfor 
byggherre og leietakere. 
– Det var tillitsvekkende å ta dem med 
til Miljøhuset og vise det fram. Jeg tror 
det spilte en viktig rolle for byggherres 
beslutning om å satse på GK i tidlig fase, 
sier Kylling. Også overfor leietakere gir 
det trygghet i forhold til løsninger som 
er litt annerledes enn hva der er vant 
til. Erfaringene fra Miljøhuset er også 
viktige for å få til tidlig samarbeid og 
samspill. 
– Du må få etablert et godt samarbeid 
før du starter opp. Når du har lang tid 
til prosjektering i forkant, legger du lista 
for samarbeid i tidlig fase. GK har folk 
som er interessert i å samarbeide, mener 
Kylling. 

Rehab begrenser. Bygningsteknisk er det 
selvsagt stor forskjell på å rehabilitere et 
åttitallsbygg og bygge et nytt. 
– Vi må ta hensyn til begrensninger i 
eksisterende bygningskropp, for 
eksempel begrensninger med kulde-
broer og lave etasjehøyder. Det slår ut på 
energiberegninger og tekniske føringer, 

sier Kylling. I Grensesvingen 7 beholdes 
mesteparten av fasader, søyler, bjelker 
og dekker av betong så vel som hoved-
trapper. For GK sin leveranse er det 
færre forskjeller. 
– For vår del er dette prosjektet ganske 
likt med nybygg; vi kommer inn når alt 
er strippet helt ned. Men det er begren-
sninger med høyder, og litt større bygg-
avvik. Her har alle etasjene blitt scannet, 
så vi har fått riktig underlag på hvordan 
betongen er og hvor søylene står, sier 
prosjektleder Asbjørn Mortensen i GK. 
Han legger til at det også er litt mer 
krevende å finne plass til større kompo-
nenter som tørrkjøler, varmepumper, 
luftinntak og avkast. 

Krevende statikk. Grensesvingen 7 får 
samme løsning med Lindinvent til-
luftsventiler som er brukt i Miljøhuset. 
Både lave takhøyder og eksisterende 
utsparinger la føringer for prosjekteringen. 
Ifølge arkitekt Haukur Morthens i Kima 
Arkitektur var den opprinnelige betong-
konstruksjonen optimalisert, uten et 
gram betong mer enn nødvendig. Derfor 
er konstruksjonen lite fleksibel i forhold 
til bæreevne og nye hull. 
– Vi har bare tatt hull for rør. 
Eksisterende hull er brukt til ventilasjon, 
opplyser prosjekteringsleder 
Lars Jørgen Thoresen. 

Desentrale aggregater. Ventilasjons-
anlegget skal ha to aggregater per etasje. 
– Det er veldig gunstig fordi trykkfallet 
blir lavt. Ellers tror jeg vi ville slitt med å 
oppnå lav nok SFP-faktor, fortsetter 
Thoresen. Han poengterer også at 
Lindinvent-ventilene kan strupe høye 
trykkfall uten å generere mye lyd. 
Ventilasjonsanlegget dekker både 

varme- og kjølebehov, og bygget får 
verke fancoils eller kjølebafler. 
– Vi har ekstra kapasitet i aggregatene 
slik at vi kan øke luftmengdene på 
ventilene lokalt. Slik kan vi ta kjølebehov 
og spisslaster, forklarer Thoresen. 
Elektriske paneler i taket dekker behov 
for varmetilførsel utover det ventilas-
jons-anlegget leverer. 

Prosjektere ferdig. Thorsen vektlegger 
også god kommunikasjon mellom 
prosjekterende og utførende. 
– Alle har bidratt i prosjekteringen, under-
streker han. Dessuten var prosjekteringen 
relativt ferdig før montasjen begynte. 
– Gevinsten av å prosjektere ferdig før 
bygging er undervurdert, mener 
distriktssjef Jan Bergstrøm. GK har hatt 
ansvar for å prosjektere hele VVS-
anlegget, og priset prosjektet etter en 
åpen prosess med byggherre. 
– Sånn ønsker vi å jobbe framover. Det 
er litt mer moderne enn bare å gå i 
skyttergravene. I likhet med Kylling 
mener han dette var mulig takket være 
erfaringen fra Miljøhuset. 
– Da fikk vil til et samarbeid som var 
mye mer likeverdig. BundeBygg ble 
kjent med oss og fikk tillit til oss. Å 
jobbe sammen om et prosjekt er en helt 
annen vinkling enn å selge inn billigst 
mulig og levere minst mulig, 
understreker Bergstrøm. 

GK REHABILITERINGSPROSJEKT

Gjentar oppskriften
Bundebygg og GK bruker oppskriften fra Miljøhuset GK
i ambisiøst rehabiliteringsprosjekt.

– Elektrikerbrua ligger og presser mot kanalene våre, og da 
har vi igjen et par cm. Men det har gått bra, sier prosjektleder 
Asbjørn Mortensen om føringsveiene. 

TEKST & FOTO: HILDE KARI NYLUND GK REHABILITERINGSPROSJEKT

TRYKKTESTET TIL 0,7
Teglfasaden og så mye som mulig av 
bindingsverk er beholdt, og bygget er 
etterisolert innvendig. Det skjedde ved 
å bygge en ny, frittstående, isolert vegg 
på 100 mm med 50 mm mellomrom til 
eksisterende bindingsverk. 
– Slik får vi både etterisolert og tatt opp 
skjevheter i eksisterende bindingsverk, 
og en rett og fin vegg innvendig, forklarer 
prosjektleder Henrik Herdlevær i 
BundeBygg. Ny dampsperre er lagt 
rett på innsida av gipsplater, siden 
ytterveggen ikke har noen tekniske 
føringer. Kravet til tetthet var 1,0 fordi 
bygget skal ha energimerke A. Testen ble 
gjort på det mest utfordrende stedet  i 
bygget, og resultatet ble 0,7. 
– Vi hadde høyt fokus på utførelse av 
dampsperresjiktet, og har brukt masse 
teip, sier Herdlevær. Han legger til 
at tømrerne i LP Bygg har levert på 
forbilledlig vis. 

FAKTA: GRENSESVINGEN 7

•			 Areal:	16422	m2	(oppvarmet	BRA)	
 fordelt på 700 årsverk. 
•			 Energi	Netto	energibehov:	
 81 kWh/m2 år. Levert energi: 
	 66	kWh/m2 år. 
 (Beregnet iht NS3700/3701). 
•			 Energikilder:	Varmepumpe	luft-vann	
 (Grunnlast til rom, ventilasjon og 
 varmtvann), Fjern-/nærvarmeanlegg 
 (Spisslast til rom, ventilasjon og 
 varmtvann) 
•			 Miljøstandard:	BREEAM	Excellent
 Forbildeprosjekt i FutureBuilt, og 
 dermed krav om å oppnå 50 prosent 
 reduksjon av klimagassutslipp fra 
 transport, energibruk og materialbruk 
 sammenlignet med dagens praksis. 
 Miljødirektoratet og Undervisnings-
 bygg blir leietakere. 

Kilde: FutureBuilt

BYGNINGSTEKNISKE NØKKELTALL

U-verdi tak:   0,09  
U-verdi gulv:   0,18 
U-verdi yttervegg:   0,15 
U-verdi vindu/dører:   0,83 
Tetthetsprøving (målt):  0,7 
SFP-faktor ventilasjon  1,23 
kW/(m3/s) 
Varmegjenvinner ventilasjon  84 % 

U-verdiene er gjennomsnitt. 

Kilde: FutureBuilt

Mattis Rustad har ikke mer plass enn han trenger til kanaler og annet.
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GK HER KOMMER DET TEKST

Det går an å bygge energi-
effektive kontorbygg med 
kjente produkter og kjent 
teknikk, sier Henrik Jönsson 
i Bengt Dahlgren AB. 
Rådgiverfirmaet beviser det 
i et av Sveriges mest energi-
effektive kontorbygg.

T
otal energibruk for Bengt Dahlgrens 
hovedkontor i Göteborg har hittil 
ligget mellom 76 og 79 kWh/m2år. 
Da er både bygningsavhengige og 

virksomhetsavhengige poster tatt med 
(såkalt fastighetsel og verksamhetsel). 
Likevel presterer bygget bedre enn gjeld-
ende forskriftskrav (BBR) til bygnings-
avhengig energibruk. 
– Det krever høy grad av behovsstyring 
og aktivt driftspersonell med høy kompe-
tanse, understreker Jönsson. Han presen-
terte målinger fra bygget under Passivhus 
Norden-konferansen i oktober 2013. 

Kjølt tilluft kjempebra. Arkitektoniske 
hensyn til det gamle fabrikkområdet på 
Krokslätts fabrikker i Mölndal resulterte 
i en fasade med mye glass. Da er bra 

solavskjerming er en forutsetning for 
energieffektiv drift. Bygget har utvendig 
motorisert solskjerming mot øst, sør og 
vest, og kjølt tilluft via luftbehandlings-
systemet. 
– Vi har aktive tilluftsventiler som 
regulerer i tre steg. Løsningen er fra 
Swegon, og har samme systemtenkning 
som Lindinvent. Dette fungerer kjempe-
bra, fastslår Jönsson. Inneklimaet følges 
opp gjennom spørreundersøkelser blant 
brukerne. 
– Ingen synes det er dårlig komfort om 
sommeren. Det er ingen problemer med 
trekk eller lyd, og man merker egentlig 
ikke systemet, sier Jönsson. Også om vin-
teren er tilbakemeldingene stort sett gode. 

Overvurderte dødsoner. 
– Kjøling er koblet mot varme slik at vi 
ikke varmer og kjøler samtidig, opplyser 
Jönsson. En slik løsning muliggjør en 
”dødsone” hvor varme verken tilføres 
eller bortføres. Jo større dødsone, jo 
mer energi sparer man. Muligheten for 
å utnytte dette ble overvurdert i energi-
beregningene.
– Da tok vi utgangspunkt i større død-
soner enn hva vi har brukt for å møte 
krav til termisk komfort, forteller 
Jönsson. For de fleste arealer er dødsone 

ved tilstedeværelse på dagtid satt til 
21-24 °C. Etter arbeidstid eller når arealer 
ikke er i bruk, er den normalt 20-25 °C. 
Dette har resultert i noe høyere varmebruk 
enn beregnet. Til gjengjeld er inneklimaet 
bra, med kategori B ifølge standarden 
ISO 7730. 

– Ganske mye standard. Ekstrakostnader 
for valgte løsninger sammenlignet med 
BBR-krav har ikke vært noe stort tema i 
prosjektet. 
– Vi har valgt ganske mange standard-
løsninger, poengterer Jönsson, og legger 
til at Swegons Wise-system er kjent og 
utprøvd teknikk. Fasadeløsningen ble 
valgt ut fra arkitektoniske hensyn. 
– Og solskjerming hadde vi trengt 
uansett, påpeker Jönsson. Selv om nådd 
målet om 75 kWh/m2år total kjøpt energi 
foreløpig ikke er nådd, har resultatene 
blitt bedre over tid. 
– Trenden viser at vi lykkes i å styre bygget 
bedre. Prognosen for 2013 er ca 75, opp-
lyser Jönsson. Gode resultater krever hardt 
arbeid og høy kompetanse i flere ledd. 
– Kompetanse hos driftspersonell er 
viktig, og de bør være med og engasjeres 
i prosjekteringen. Når vi er ute og jobber 
med eksisterende bygg, ser vi hvor viktige 
de er. 

Aktiv styring må til

ENERGIEFFEKTIVE KONTORBYGGTEKST & FOTO: HILDE KARI NYLUND

Dokumenterte resultater for Bengt Dahlgren-huset (BDAB) viser at de ligger godt an i 
forhold til øvrig bygningsmasse – også kontorbygg med miljøprofil. Green Building-kravet 
er 25% lavere innkjøpt fastighetsenergi.

FASITEN: Disse beregnede tallene er uten sikkerhetspåslag. Målte verdier er basert på 
innkjøpt og normalårskorrigert energi.

FAKTA: BRA KLIMASKALL

Bygget har 58% glassandel i fasaden på grunn av krav fra utleier 
og byantikvar. 
Uvindu < 0,85 W/m2, K
Umiddel =0,41 W/m2K (daværende BBR-krav 0,7 W/m2K)
ufttetthet: 0,4 l/sm2 ved ± 50 Pa

FAKTA: RESULTATER FOR BYGNINGSAVHENGIG ENERGIBRUK 
            (FASTIGHETSEL)

  Beregnet* [kWh/m2år] Resultat**[kWh/m2år]

Varme 23 30,7

Varmtvann 3 3,4

Gjenvunnet fra server -9 -9,6

Fastighetsel 19 11,8

El til komfortkjøling 11 4,5

Solceller -1 -1,2

Sum bygningsavhengig 

energibruk 46 39,6

FAKTA: RESULTATER FOR VIRKSOMHETSAVHENGIG ENERGIBRUK 
            (VERKSAMHETSEL)

 Beregnet* [kWh/m2år] Resultat**[kWh/m2år]

Belysning, pc mm 18 18,1

Kjølemaskin server 4 4,1

El til server 12 7,8

Kjøkken 3 1,9

Innbrudd, passasje, brannalarm 3 1,6

Utebelysning og skilt 3 Inngår i raden over
Sum virksomhetsenergi 43 33,5

* Inkludert 20% sikkerhetsmargin   ** Målt pluss prognose for 2013
Noen av avvikene for Virksomhetsavhengig energibruk skyldes trolig at det er 
brukt feil sjablon-verdier i beregningene.

FAKTA: BENGT DAHLGREN-BYGGET

Eier: Husvärden AB
Byggestart 25. juni 2009, innflyttet desember 2010. 4113 m2 fordelt 
på	seks	etasjer.	160	arbeidsplasser,	plass	til	ca	220

•	 Behovsstyring	av	belysning,	strøm	til	PC-er,	ventilasjon	og	
 varme pluss kjøling

•	 Varme:	Fjernvarme,	varmegjenvinning	fra	kjølemaskin	og	
 uteluftvarmepumper plassert ved luftavkast

•	 Varmedistribusjon	med	radiatorer

•	 Kjøling:	Uteluftsvarmepumper	for	varme/kjøling	til	ventilasjons-
 aggregat. Væskekjølemaskin til serverrom
 Luftbåren kjøledistribusjon via aktive tilluftsventiler

•	 Vinduer	med	U-verdi	på	0,85	W/m2	°K

•	 Utvendig	motorisert	solskjerming	mot	øst,	sør	og	vest	

•	 Elproduksjon	med	50	m2 solceller

•	 26	el-målere	for	energioptimal	drift

Fasaden på Bengt Dahlgrens 
kontorbygg ble utformet for å passe 
inn blant gamle industribygg på 
Krokslätts fabrikker.
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TEKST: HILDE KARI NYLUNDTEMA BYPASSLØSNING TEMA BYPASSLØSNING

Tester bypass på butikken

N
orges mest miljøvennlige 
dagligvarebutikk, hevder eier 
Remagruppen om den 980 m2 
store butikken som ble 

åpnet høsten 2013. Systemair har levert 
ventilasjonsaggregater med sin egen-
utviklede bypassløsning. 
– Vi har bypass på gjenvinner når den 
ikke er i bruk, og tilsvarende på varme- 
og kjølebatterier når de ikke er i bruk, 
forklarer markedssjef Sturla Ingebrigtsen. 
Hvilke energigevinster dette vil gi, skal 
følges nøye opp av Sintef. Det skjer i regi 
av forskningsprosjektet Creativ (Com-
petence project for Reduced Energy use 
through Advanced Technology 
innoVations), hvor Systemair er industri-
partner. 

Bedre grunnlag. Blant annet skal Sintef 
måle hvor mye overskuddsvarme fra 
kjøledisker som kan gjenvinnes i 
ventilasjonsanlegget, og hvor mye energi 
som trengs til de ulike delsystemene. 
– Når vi får tall for hva som påvirker 
det ene og det andre, får vi et mye bedre 
vurderingsgrunnlag. Etter hvert kan 
vi kanskje endre kravspesifikasjonene, 
spesielt på denne typen anlegg, sier 
Ingebrigtsen. Bypassløsningen som er 
installert i butikken, ble første gang vist 
fram av Systemair på VVS-dagene 2012. 
– Nå er den tatt inn som fast artikkel-
nummer hos oss, og dokumenteres 
gjennom vårt produktvalgsprogram, 
opplyser Ingebrigtsen. 

Fuktighet. Også fuktighet skal måles 
i forskningsprosjektet. Butikken har 
mange kjøle- og frysedisker som vil få 
varm og fuktig luft inn når de åpnes 
sommerstid. 
– Da vil en del av kjøleeffekten gå med 
til kondensering i stedet for å senke 
temperatur, og da taper man kjøleeffekt. 
Det kan bety at vi trenger avfukter i 
ventilasjonsanlegget, sier Ingebrigtsen. 
Den nye butikken er om lag dobbelt så 
kostbar som vanlige dagligvarebutikker, 
og forskningsprosjektet skal bidra til å 
svare på om ekstrainvesteringen betaler 
seg på sikt. 

FAKTA: REMA 1000 KROPPANMARKA

Løsningene i den nye butikken på 
Kroppanmarka vil spare 30 prosent 
energi sammenlignet med andre norske 
matbutikker, ifølge Sintef Energi. 

Nøkkelen til energigevinsten handler 
særlig om to strategier: 

•		 Automatisk	lys-styring	kombinert	med	
 god utnyttelse av dagslys, og 

•	 et	fullt	integrert	system	for	ventilasjon,	
 kjøling og oppvarming. 

Fasaden har store flater med polykar-
bonatplater fylt med aerogel. Det gir god 
isolasjonseffekt og sprer dagslys effektivt 
innover i bygget, og gjør dyre løsninger for 
solavskjerming overflødig. Overskudds-
varme fra kjølemaskiner mellomlagres 
i vanntanker og distribueres tilbake til 
butikken via gulvvarme og ventilasjons-
systemet. Anlegget har også fire 170 m 
dype energibrønner. Prosjektet har fått 
1 million kr i støtte fra Enova. 

Kilde: Sintef Energi, Enova. 

Systemair tester sin bypassløsning på Rema 1000-kjedens nye miljøflaggskip på Kroppanmarka. 

Den nye Rema 1000-butikken er tegnet av Snøhetta, mens Hent har vært totalentreprenør og Sintef har vært energi-
rådgiver. Byggherre er Rema Eiendom Nord. (Foto: Creative Commons).

Integrert 
Honeywell-automatikk
Eagle-regulator fra Honeywell kan nå leveres integrert i 
ventilasjonsaggregater fra Systemair.

Løsningen er allerede levert på 17 aggregater til signalbygget 
Lerkendal Hotell i Trondheim.  
– Vi har ventet lenge på Eagle-regulatoren fra Honeywell. Den 
passer inn i våre skap og vår typologi. Da den kom i september, 
tok vi den i bruk i pilotprosjektet. Slik leverer vi aggregater 
som er ferdig kablet og kvalitetssikret, med regulator som 
byggautomasjon eier og har ansvar for, forteller markedssjef 
Sturla Ingebrigtsen i Systemair. 

Større prosjekter. Regulatoren inneholder ikke alle funksjoner 
som er nødvendig for å få aggregatet til å gå, så byggautomasjon 
må gjøre ferdig funksjonsoppsettet. 
– Derfor er denne løsningen egnet på større prosjekter hvor 
både byggautomasjon og ventilasjonsentreprise er involvert, 
mener Ingebrigtsen. Arbeidet med å få til løsningen har pågått 
et drøyt år. 
– Det har skjedd gjennom et unikt samarbeid mellom GK 
Byggautomasjon og Systemair. Interessen for dette er stor både 
internt i GK og hos oss, forteller Ingebrigtsen. 

Standardløsning. Løsningen er også testet i flere pilotprosjekter 
i Sør-Norge. En standardløsning er rett rundt hjørnet.
– Der vil vi bruke en spesiell versjon av Honeywells 
Eagle-regulator, opplyser Ingebrigtsen. Denne varianten er 
tilrettelagt for å håndtere det aggregat normalt skal klare, uten 
overflødige funksjoner.  
–  Dette blir et standardløsning med fast artikkelnummer og 
dokumentasjon. Alt blir klargjort i fellesskap mellom 
Systemair og GK Byggautomasjon, understreker Ingebrigtsen. 

Systemairs bypassløsning ved Rema 1000-butikken på Kroppanmarka følges nøye opp 
gjennom et forskningsprosjekt. 

Egen mann på rehab
Systemair har styrket innsatsen mot rehab-markedet med en 
nyopprettet stilling. Trond Hjelmtveit skal jobbe med tekniske 
løsninger og produkter mot rehab-markedet, og fungere som 
en samtalepartner. 
– Han kan tas med på råd både i tidlig fase og senere i 
prosjektene, sier markedssjef Sturla Ingebrigtsen. Blant annet 
skal Hjelmtveit hjelpe med argumenter som kan være 
nyttige ute på byggeplass når vifter skal byttes ut. Som følge av 
Økodesigndirektivet vil en del vifter forsvinne fra Systemairs 
sortiment, og da er det viktig å vite hva som kan erstatte gamle 
vifter og hvilke løsninger som anbefales. 

Større aggregater fra Dal
Fra årsskiftet kan aggregater på over 40.000 kubikkmeter i 
timen leveres fra Systemairs fabrikk på Dal. 
– Til nå har de største aggregatene blitt produsert i Danmark, 
men nå er vi klare for større prosjekter med kortreiste 
aggregater, sier markedssjef Sturla Ingebrigtsen i Systemair. 
Han opplyser også at Systemair er i ferd med å rulle ut en ny 
serie vifter:
– PrioAir har dobbelt så stor kapasitet med samme SFP-tall 
som tidligere produkter. 

Honeywells Eagle-regulator passer godt inn i Systemairs aggregater.
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D
anmark har langt 
større andel naturlig 
ventilasjon enn 
Sverige og Norge 

(se faktaboks), og tilhørende 
høyt CO2-nivå. Samtidig 
krever det å investere i nye 
ventilasjonsanlegg betydelige 
midler. Danske forskere har 
derfor undersøkt effekten av 
å optimalisere 10-12 år gamle 
anlegg med enkle grep.  
– Vi så blant annet på 
hvordan vi kan øke luft-
mengder ved å skifte ut 
viftemotor, og bytte brukt 
luftfilter for å øke luftkvalitet, 
forteller Toftum, lektor ved 
Center for Indeklima og 
Energi, Danmarks Tekniske 
Universitet. Han presenterte 
arbeidet under et seminar i 
regi av VKE og Sintef. 

Temperatur påvirker.
– Vi gjorde tester blant 
ca 300 elever i fjerde til sjette 
klasse; fire språktester og fire 
matematiske tester, opplyser 
Toftum. Klassene ble krysset 
slik at de fikk vanlig ventilasjon 
en uke og god ventilasjon en 
uke, og testene ble gjennom-
ført på fredag. Også tempera-
turen ble variert i forsøket. 
– Allerede ved 23,5 °C leser 
de saktere enn ved 20 °C, 
fastslår Toftum. (Med 1,3 
enheter i minuttet i stedet for 
1,6). Han legger til at det er 
vanskelig å skjule for elevene 
at noe skjer, så de er ikke 
blinde for intervensjonen. 

Kalde perioder økte også 
deres prestasjoner. 

Bedre med mer luft.
– Enda mer interessant er 
det å se på økte luftmengder, 
fortsetter Toftum. Vanlig 
ventilasjon var 5 l/s, noe som 
er veldig nær minstekravet. 
9,5 liter per sekund var det 
høyeste forskerne klarte å få 
til uten å skape støyproble-
mer.
– Hvis vi kombinerer alle 
de ulike testene og normali-
serer dem, ser vi hvordan 
elevene presterer på tvers av 
oppgavene. Prestasjonen øker 
med økende ventilasjons-

hastighet, fastslår Toftum. I 
prosent er ikke økningen 
stor, men signifikant 
(se illustrasjon). Disse 
forsøkene er kortvarige, men 
Toftum mener de er relevante 
for et viktig spørsmål: Hva 
betyr inneklima for læring? 

Forskjell i nasjonale prøver.
En pilotstudie har koblet 
resultatene fra obligatoriske 
nasjonale prøver med infor-
masjon om skolenes  venti-
lasjonsløsninger og CO2-nivå 
for å se på dette. Resultater 
fra 1700 klasserom ved mer 
enn 400 skoler er koblet 
sammen, og justert for 

sosioøkonomiske og andre 
relevante faktorer. 
– Type ventilasjon gir en 
statistisk signifikant for-
skjell, fastslår Toftum. Elever 
ved skoler som har balan-
sert ventilasjon, presterer 
markant bedre enn de som 
går på skoler med naturlig 
ventilasjon. For CO2-nivå 
fant forskerne ingen statistisk 
signifikante forskjeller. 
– Vi trenger mer dokumenta-
sjon av effekt av inneklima. 
Hvis vi kan dokumenter 
at læring påvirkes, kan vi 
rette fokus mot dette veldig 
viktige området, understreker 
Toftum. 

TEKST: HILDE KARI NYLUND  FOTO: ISTOCKPHOTOTEMA - BEHOVSSTYRT VENTILASJON

Inneklima påvirker skoleprestasjon
En ny dansk studie viser sammenheng mellom inneklima og elevers testresultater. 
– Det er stort behov for bedre og mer effektiv ventilasjon i skoler, sier Jørn Toftum ved DTU.

FAKTA: VENTILASJONSLØSNINGER VED NORDISKE SKOLER 
En undersøkelse fra 2009 avslørte store forskjeller mellom ventilasjonsløsninger ved nordiske skoler. 
Undersøkelser hvor elevene selv deltok, kartla type ventilasjon og tilhørende CO2-nivå. 

Mekanisk avtrekk

Balansert mekanisk vetilasjon

Naturlig ventilasjon

Norge                                    Danmark                                  Sverige

PRESTASJONER PÅ TVERS AV PRØVENE SOM FUNKSJON AV 
ØKENDE VENTILASJONSMENGDE. 

Språktest: Lytte-lese, lese-forstå, evaluere utsagn, korrekturlesing. 
Mattetest: subtraksjon, multiplikasjon, tallsammenligning, addisjon. 
Kilde: Jørn Toftum.

 

Prøveresultater (nederst) koblet med type ventilasjon. 
De vertikale, røde strekene angir standardavvik for resultatene.          
Kilde: Jørn Toftum.
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TEKST: HILDE KARI NYLUND FOTO: HILDE KARI NYLUND OG HEIDI ØVERGAARD

FAKTA: REDUCEVENTILATION
Forskningsprosjekt fra 2009 til 2014, ledet av 
Sintef Byggforsk og finansiert av Norges forsk-
ningsråd og en rekke partnere. Forkortelsen står 
for Reduced Energy Use in Educational buildings 
with robust Demand Controlled Ventilation. 

FAKTA: BEHOVSSTYRT VENTILASJON
DCV står for Demand Controlled Ventilation og 
omfatter ventilasjonssystemer der tilført luftmengde 
reguleres automatisk i forhold til et samtidig målt 
behov på romnivå. DCV forutsetter romsensorer som 
gir et signal om romluftas kvalitet. Dette signalet 
brukes til å styre luftmengden direkte i forhold til 
ønsket kvalitetsmål. Denne definisjonen betyr at 
ikke alle VAV-løsninger er DCV, mens alle 
DCV-løsninger er VAV. (Variable Air Volume). 

Kilde: Mads Mysen/reDuCeVentilation

TEMA - BEHOVSSTYRT VENTILASJON

Fant fem (typiske) feil
Fem nøkkelfaktorer forklarer hvorfor energisparepotensialet 
i behovsstyrte ventilasjonsanlegg ikke er realisert.

F
orskningsprosjektet reDuCe-
Ventilation har gått gjennom en 
rekke behovsstyrte anlegg, og 
konklusjonen er klar: 

– Energisparepotensialet er ikke 
realisert, fastslår seniorforsker 
Mads Mysen i Sintef Byggforsk. 
På sluttseminaret for prosjektet 
oppsummerte han de fem viktigste 
faktorene som forklarer hvorfor: 

1.  Uklare krav 
2.  Uklare ansvarsforhold
3.  Unødvendig struping 
4.  Upresis behovsstyring
5.  Uegnede komponenter 

Praktiske utfordringer.
– Behovsstyring er ingen teoretisk 
utfordring. Det er i praksisen at 
utfordringen ligger - å få det til, 
understreker Mysen. En av 
utfordringene er uklare krav. 
– Som bestiller kan du få litt av hvert 
hvis du skriver ”behovsstyrt ventila-
sjon”. Sannsynligvis får du konstant-
trykkregulert behovsstyring, sier 
Mysen. Uklare ansvarsforhold handler 
om å vite hvem som skal levere hva 
og sikre at samordnete leveranser 
fungerer. Den tredje utfordringen er 
at mange anlegg i praksis viser seg å 
ha unødvendig struping. 
– De er designet ut fra maksscenario 
hvor de er innregulert og fungerer 
energioptimalt, men reduserer luft-
mengder ved å innføre unødvendig 
struping, forklarer Mysen. Han 
understreker at den som ønsker 
energioptimalt behovsstyrt ventilasjon, 
må be om det særskilt. 

Designet for maks. Upresis behovs-
styring handler om feil valg av 

trykksensor, eller feil plassering. 
– Det gjør at vi ikke klarer å til-
bakeføre endringer på romnivå til 
aggregatet, sier Mysen. Mange anlegg 
har trykksensoren plassert veldig 
tett opptil aggregatet, og styrer mot 
veldig høye trykk. 
– Da struper du alle spjeld stort sett 
hele driftsperioden, og bygger opp 
mye høyere trykk enn du trenger. 
Det gir dårlig presisjon og unødvendig 
energibruk og, utdyper Mysen. Den 
femte utfordringen, uegnede kom-
ponenter, kan være trykksensorer 
som ikke er tilstrekkelig sensitive, 
VAV-spjeld som ikke er plassert på 
riktig sted eller smusses til og måler 
feil luftmengde. 

Viktige kontrollpunkter. Forsknings-
prosjektet har derfor utarbeidet en 
veileder som skal hjelpe byggherren til 
å kjøpe inn velfungerende behovsstyrte 
anlegg gjennom å stille kontrollerbare 
krav og gjennomføre kontroll. De viktigste 
kontrollpunktene er vist i figuren. 
– Vi vil ha et anlegg som leverer 
langs den blå kurven, sier Mysen. 
Det normale er å kontrollere ved 
maks belastning, men der er alle 
anlegg ulike. Ved dellast er  de er 
forskjellige.
– Tester du ved både maksimal 
belastning og dellast, vet du om 
anlegget regulerer energioptimalt 
eller ikke, fastslår Mysen. 

Seks nyttig krav. 
Dessuten anbefaler veilederen å stille 
krav til: 
1.  SFP-faktor ved maksimal og 
 redusert last
2.  Samsvar mellom romendring og 
 totalluftmengde

3.  Dokumentasjon i form av 
 funksjonsbeskrivelse og 
 automatikk-skjema
4.  Innregulering og luftmengde-
 kontroll i form av utfylt 
 VAV-kontrollskjema
5.  Målenøyaktighet, behov for 
 rekalibrering og levetid for valgte 
 sensorer og DCV-spjeld
6. Måling av vifteeffekt før 
 frekvensomformer med egnet 
 tre-fase energianalysator, eller 
 avlest vifteeffekt fra aggregat. 

Veilederen Behovsstyrt ventilasjon, DCV- krav 
og overlevering kan lastes ned gratis fra 
prosjektets nettside: http://www.sintef.no/
Projectweb/reDuCeVentilation/

De viktigste kontrollpunktene for behovsstyrte ventilasjonsanlegg. 
Kilde: Mads Mysen og Peter Schild, 2013.

INTERVJUET

B
lant annet handler det om ikke å 
kopiere andres løsninger ukritisk, 
for eksempel når en kjølemaskin 
er moden for utskifting. 

– Vi må ikke bare bytte likt mot likt selv 
om det ofte er mulig. Vi må revurdere, 
blant annet fordi det kan ha kommet 
nye produkter på markedet eller fordi 
bruken av bygget kan ha endret seg. Hvis 
de som installerte kjølemaskinen for 20 
år siden vurderte feil, driftes anlegget feil 
i 40 år om vi gjentar tabben, poengterer 
Aronsen. Det å summere gevinsten av 
ulike enøk-tiltak ukritisk er et annet 
eksempel på hvor viktig det er å smake 
på svaret. 
– Hvis du leser eller regner deg fram til 
at du kan gå 70% ned i energibruk, for 
eksempel fra 250 til 75 kWh/m2år, er det 
noe som ikke stemmer. For da ender du 
nesten lavere enn Miljøhuset GK, sier 
Aronsen. Så svar må vurderes opp mot 
erfaringstall eller tommelfingerregler. 

Kan ikke måle alt. For energimerking er 
dette viktig. 
– Vi kan ikke måle alt på et bygg, for 
eksempel kan vi ikke trykkprøve. Men vi 
kan se på vinduer, vegger og tegninger, 
og være rimelig sikre på U-verdier, 
forklarer Aronsen. Hvis beregnings-
modellen ikke stemmer med historiske 
data, må man vurdere mulige feil som 
tetthet eller annen bruk av tekniske 
anlegg enn forutsatt. 

– Når modellen vår stemmer noenlunde 
med historiske data, er det nøyaktig nok, 
sier Aronsen. Hvis du har et bygg som 
bruker en million kWh i året, er det ikke 
noe poeng å lete etter de siste 1200 kWh i 
forskjell mellom modell og historiske data. 
– Når du har fått tilpasset modellen, er 
det større sannsynlighet for at den 
besparelsen du beregner for tiltak 
stemmer med hva du kan få til i praksis, 
poengterer Aronsen. 

Når bør du regne mer. Så noen ganger er 
omtrentlige tall godt nok.
– Det ligger ikke alltid verdiskapning i 
å regne seg fram til flere desimaler etter 
komma – men du må vite når du skal 
gjøre det og ikke, understreker Aronsen. 
Det handler særlig om å vurdere 
konsekvensen av å bomme. Noen ganger 
kan det være fornuftig å overdimen-
sjonere litt, for eksempel ved å velge en 
litt større vifte som kanskje bruker 3% 
mer energi enn nødvendig. 
 – En større vifte koster kanskje 500 kr 
ekstra, mens et mer nøyaktig svar 
kan kreve 10 timers beregning og 
tilsvarende kostnad, sier Aronsen. Han 
tror likevel entreprenørbransjen enkelte 
ganger ikke er gode nok til å ta seg tid 
til å regne. 
– Av og til kan det holde at vi bruker en 
time på det, og så konkluderer at vi må 
få noen til å beregne fordi det er viktig, 
utdyper han. 

La byggherren vurdere. Mer nøyaktige 
beregninger kan også klargjøre risiko-
bildet og gjøre det lettere å vurdere 
svaret – også for byggherren. 
– Hvis vi regner ”ned til stålet”, kan vi 
beregne risiko for ulike parametre, i 
stedet for å legge på sikkerhetsrisiko på 
alle, forklarer Aronsen. For en kjøle-
maskin sin del er kanskje fem parametre 
avgjørende for optimal størrelse. Noen 
av dem vil ikke forandre seg over tid, 
som areal og U-verdi, mens tetthet og 
behov for datakraft er mer usikre størrel-
ser. De vet byggherren mest om. 
– Siden vi har ansvaret, setter vi ofte 
150.000 i stedet for 100.000 kr for kjøle-
maskin. Men noen ganger må vi tørre å 
utfordre byggherren og diskutere forut-
setningene, mener Aronsen. Framfor å 
sette inn en kjølemaskin som er stor nok 
til å dekke alle tenkelige leietakerbehov, 
kan det være fornuftig å utforme anlegget 
med plass til utvidelse.
– Så ender vi med 115.000 i stedet for 
150.000. Da blir anlegget mer tilpasset 
behov, og byggherren får en forklaring 
han skjønner, poengterer Aronsen. 

Enten du skal bytte en 
kjølemaskin, gjøre enøk-
analyser eller energimerke 
bygg, handler fagkunnskap 
om å smake på svaret, 
mener Espen Aronsen, 
fagsjef energi i GK.

Når utstyr skal byttes, er det viktig å vurdere svaret for å unngå at gamle feil lever videre. Espen Aronsen er fagsjef i GK.

Du må smake på svaret
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Ikke vi og dem, men vi risikoen ved å ansette eget personal. 
– Her kan vi styre ut fra om vi er 
fornøyde med Gunnar Karlsen Sveriges 
arbeid. 

Rett kompetanse. Dessuten gir avtalen 
med Gunnar Karlsen Sverige mye større 
fleksibilitet. Valad selger av og til eien-
dommer, og i blant kjøper de. 
– Vi lever i en veldig foranderlig verden. 
Da er det en fordel å kunne tilpasse 
avtaler om tjenester mye raskere. Vi 
kan kjøpe inn mer fra Gunnar Karlsen 
Sverige, eller tilpasse avtalen hvis vi 
selger en eiendom, poengterer Nilsson. 
TTS-avtalen betyr også at Valad er sikret 
tilgang på nødvendig kompetanse. 
– Vi behøver ikke tenke på at vi må ut-
danne personalet fordi det har kommet 
et nytt ventilasjonsanlegg eller nye krav. 
Når vi kjøper tjenester, forventer vi at 
Gunnar Karlsen Sverige har kompe-

tansen, sier Nilsson. Dessuten har 
Gunnar Karlsen Sverige kompetanse ut 
over det avtalen dekker. Den kan Valad 
kjøpe inn etter behov. 
– Hvis en driftstekniker ute ser at et ven-
tilasjonsanlegg må repareres eller byttes, 
kan Gunnar Karlsen Sverige bedømme 
det, for eksempel i forhold til driftssik-
kerhet. Dette er en kjempestor fordel for 
oss, understreker Nilsson. 

Mer fornøyde kunder. Gunnar Karlsen 
Sverige tok over driftsansvaret for Valads 
eiendommer i januar 2012. Da byttet 
Valad leverandør fordi driften fungerte 
dårlig; de fikk mange klager og dårlige 
resultater i kundeundersøkelser.
– Vi holder oversikt over hvor mange 
klager vi får og hva kunden synes om oss 
gjennom fornøyd kunde-indeks. 
Slik kan vi måle hvor bra jobb 
Gunnar Karlsen Sverige gjør, forklarer 

Nilsson. Det første året Gunnar Karlsen 
Sverige hadde ansvar for driften, viste 
tydelig framgang. 
– Vi fikk veldig bra respons fra kundene, 
og lå godt an sammenlignet med andre 
distrikter i Sverige, opplyser Nilsson. En 
ny kundemåling er rett rundt hjørnet, og 
Nilsson har inntrykk av at framgangen 
fortsetter. 
– Man får jo en viss idé om hvordan det 
går, blant annet når jeg selv er ute og 
sjekker eiendommene jevnlig, sier 
Nilsson. Og selv om feilmeldinger om 
drift skal rettes direkte til Gunnar Karlsen 
Sverige, hender det ofte at leietakere 
ringer direkte til Valat. 
– Kundene ringer til oss om de ikke 
er fornøyde. Målt i antall innkomne 
samtaler, ser det betydelig bedre ut i dag 
enn for to år siden, fastslår Nilsson. 

E
iendomsforvalteren Valad kjøper tekniske forvaltings- 
og driftstjenester fra Gunnar Karlsen Sverige, mens 
eiendoms-konsulentselskapet Newsec har den daglige 
kontakten med personalet hos Gunnar Karlsen Sverige. 

– Våre leietakere bryr seg ikke om det er Gunnar Karlsen Sverige, 
Valad eller Newsec de møter. De har leieavtale med Valad, og 
forventer at ting skal fungere, poengter Nilsson. Derfor mener 
han det er viktig å ha felles innstilling overfor kunden. 
– Det skal ikke være vi og dem, men vi. Selv om 
Gunnar Karlsen Sverige er leverandør, har vi et unikt samar-
beid. Gunnar Karlsen Sverige er vårt ansikt overfor kunden 
i det daglige. Gjør Gunnar Karlsen Sverige en bra jobb, får 
Valad kred for det, understreker Nilsson. 

En leverandør på tvers. Valad administrerer eiendomsfond, og 
det var et opplagt valg å kjøpe inn nødvendige driftstjenester 
for eiendommene. 
– Vi er en veldig liten organisasjon med ansvar for 150.000 
m2, så vi kjøper inn alle tjenestene. Og det er viktig å ha én 
leverandør som kan gå inn i alle våre eiendommer på tvers av 
vår portefølje, sier Nilsson. Valads avtale med Gunnar Karlsen 
Sverige dekker om lag 80.000 m2, og er funksjonsbasert. Det 
betyr at Valad ikke kan være med og styre hvilken person hos 
Gunnar Karlsen Sverige som skal jobbe med en gitt eiendom. 
– Det er kanskje en liten ulempe med en slik avtale, for jeg vil 
jo gjerne ha en og samme person til å jobbe med våre 
eiendommer over lengre tid, sier Nilsson. Samtidig slipper han 

– Selv om vi kjøper inn tjenester fra Gunnar Karlsen Sverige, jobber vi for samme mål. Det er 
uhyre viktig overfor leietakere, sier eiendomssjef Peter Nilsson i Valad Europe. 

FAKTA: VALAD

Valad forvalter eiendomsinvesteringer. 
Selskapet har spesialisert seg på 
kommersielle eiendommer innen kontor, 
lager, logistikk og handel. I Norden har 
Valad kontor i Sverige, Danmark og 
Finland. 50 medarbeidere forvalter 200 
eiendommer på om lag 1,5 millioner 
kvadratmeter. 

– Vi lever i en veldig foranderlig verden. Da er det en 
fordel å kunne tilpasse avtaler om tjenester mye raskere, 
sier Peter Nilsson i Valad Europe.

     Dette kvartalet i Malmö er en del av Valads 
portefølje, som totalt omfatter 150.000 m2. 
t

q

TTS-avtalen betyr også at Valad er sikret tilgang på nødvendig 
kompetanse. Eiendomstekniker Joakim Dagsberg har ansvar 
for TTS ute i eiendommene. q
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Bestiller må vite hva 
han skal ha, og vi må 
lytte slik at vi kan levere 
det produktet som 
gir byggeier fornøyde 
leietakere. 
Jaime Cascalheira i Gunnar Karlsen Sverige Syd. 

“Tar hånd 
om hele bygget
– Med totalteknisk serviceavtaler har vi ansvar for helheten 
for bygget. Vår kunde, byggeier, får én kontaktperson/ 
foretak, og det gir økt lønnsomhet. Også byggeiers kunder 
- leietakere - får bedre service, mener regionsjef 
Jaime Cascalheira (JC) i Gunnar Karlsen Sverige Syd.

D
enne typen avtaler innebærer 
at Gunnar Karlsen Sverige er 
byggeiers driftspersonal og 
teknisk forvalter, og ivaretar alt 

som handler om teknikk i bygget. 
– Det betyr alle tekniske installasjoner; 
knyttet til varme, kjøling, el, brann, 
ventilasjon med mer. Vi har også ansvar 
for ytre miljø gjennom  underleveran-
dører, forklarer JC. Han har jobbet med 
denne typen avtaler i en årrekke, og hos 
Gunnar Karlsen Sverige siden år 2002. 
Nå har regionskontoret i Malmö ansvar 
for rundt 80 bygg gjennom slike avtaler, 
deriblant Valad (se side 16-17). En del 
bygg er for samme kunde. 
– Vi tar ansvar for byggene og kjøper 
inn det som trengs av tjenester, for 
eksempel gressklipping. Vi konsentrerer 
oss om teknikken og prosjektledelse, sier 
JC. Ofte opptrer Gunnar Karlsen Sverige 
derfor som byggeiers forlengede arm. 

Må garantere. Til gjengjeld må 
Gunnar Karlsen Sverige garantere for 
avtalte leveranser. 
– Noen leietakere krever for eksempel 
drift året rundt uten avbrudd overhodet. 
Konsekvensen av brudd betyr enormt 
store kostnader, så vi må vite eksakt 
hva vi skal gjøre. Det krever kompetent 
personell, rutiner for ting og digitale 
systemer, sier JC . Et annet eksempel er 
et stort kontorbygg hvor Gunnar Karlsen 

Sverige garanterer at leietakerne kan 
komme inn når som helst på døgnet. 
– Vi har vakt døgnet rundt. På dagtid 
har vi folk ute, og så har vi vaktordning, 
opplyser Cascalheira. 

Fornøyd kunde-indeks. Innsatsen til 
Gunnar Karlsen Sverige blir også målt, 
blant annet gjennom kundeundersøk-
elser hos leietakere. 
– Vi måles både på harde og myke 
parametere. De vanligste er energi-
besparelse og fornøyd kunde-indeks, 
forteller JC. Miljøarbeid og energi-
sparing seiler opp som en stadig mer 
interessant tjeneste og viktige mål.
– Hvordan miljøbelastningen fra bygget 
kan senkes, kan vi måle via energibruk 
og avfallshåndtering, sier JC. Kunde-
service er kritisk for å lykkes med denne 
typen kontrakter. 
– I våre områder finnes det flere 
eiendommer enn leietakere, så det er 
veldig viktig å beholde leietakerne. Vi 
har mye fokus på at leietakere skal være 
fornøyde. De kan ringe oss, maile oss og 
gå inn på kundeportalen vår på nettet 
for å melde fra om ting, opplyser JC. 
Gunnar Karlsen Sveriges evne til å yte 
service blir også målt i kundeunder-
søkelser. 

Tillit over tid. Forholdet til byggeier 
er selvsagt også avgjørende. 

– Vi ønsker et så tett forhold til kunden 
som mulig, slik at vi kan bygge tillit 
over tid. Og vi har alltid faste team, slik 
at kunden vet hvem som har ansvar for 
et bygg. Dette er noe av det viktigste for 
byggeiere som inngår slike kontrakter, 
sier JC. Når slike avtaler fungerer, 
mener han det er et bra forretnings-
konsept både for byggeier og 
Gunnar Karlsen Sverige. 
– Men det er veldig lett å rote det bort. 
Bestiller må vite hva han skal ha, og vi 
må lytte slik at vi kan levere det produktet 
som gir byggeier fornøyde leietakere, 
understreker JC. Han framhever også at 
både bestiller og Gunnar Karlsen Sverige 
må ha rett organisering. 
– Og vi må samarbeide på en positiv 
måte. Kommunikasjon er en viktig del 
i vårt daglige arbeid med kunder, 
poengterer JC. 

Servicekoordinator Catrin Persson holder styr på 
administrasjonen på TotalTeknisk Service (TTS).

På oppdrag fra den svenske regjeringen har Boverket 
og Energimyndigheten sammen utarbeidet forslag 
til nasjonal strategi for energieffektiv rehabilitering 
av bygg. Bakgrunnen er EUs energieffektiviserings-
direktiv. Utredningen ser på all rehabilitering – ikke 
bare omfattende tiltak. Utgangspunktet er at rehabili-
teringer gjennomføres når byggeier har behov for å 
bytte ut installasjoner eller gjøre tiltak på klimaskall 
fordi livslengden har gått ut.

Samordnet grep. En rekke interessenter har bidratt 
med informasjon gjennom 25 møter, høringer, og 
spørreundersøkelser blant om lag 3000 personer. Et 
scenario er å sikre et velfungerende marked. 
– Vi fant 179 barrier, og så på hvilke som skyldes svikt 
i markedet og hva myndighetene bør gjøre. De fleste 
tiltakene vi foreslår er knyttet til informasjon og 
kunnskap, opplyser Carin Karlsson fra Energimyndig-
heten. Hun presenterte strategien under Passivhus 
Norden 2013, kort tid før rapporten ble overlevert 
1. november. Et fysisk og digitalt informasjonssen-
trum for energieffektiv rehabilitering er et sentralt 
forslag. Målet er å ta et samordnet grep om innsam-
ling og spredning av informasjon som kan fremme 
utvikling og øke kunnskap. 

Katalog over tiltak. Informasjon om gevinstene ved 
effektiviseringstiltak ved gjennomførte tiltak bør også 
formidles til banker og finansielle institusjoner. 
– Vi har hatt veldig interessante møter med banker. 
De ønsker en katalog over energieffektiviseringstiltak, 
og mer spesifikk informasjon om demonstrasjons-
prosjekter som har blitt målt. Det vil vi forsøke å 
utvikle, sier Carlsson. Strategien skal vedtas senest 
30. april 2014, og den skal oppdateres hvert tredje år. 

Les mer på www.energimyndigheten.se

Nasjonal rehab-strategi
Et informasjonssentrum 
for spørsmål om 
energieffektivisering og 
rehabilitering bør bli en 
viktig del av Sveriges 
nasjonale satsing på 
rehab, ifølge ny rapport.

Styrket 
på entrepriser
Gjennom å overta 
alle eiendeler i 
Cero Ventilation 
har Gunnar Karlsen 
Sverige styrket 
kapasiteten på 
entreprisemarkedet i 
Gøteborg-regionen.

D
et privateide selskapet Cero Ventilation ble begjært konkurs 
i Gøteborgs tingrett 10. juli 2013. Selskapet var en av de 
ledende aktørene innenfor installasjon og blikkenslager-
virksomhet i Gøterborg-regionen. Gunnar Karlsen Sverige 

har overtatt samtlige eiendeler i Cero Ventilation, og de aller fleste 
ansatte valgte å gå til Gunnar Karlsen Sverige. 

Komplettert. Fra før hadde Gunnar Karlsen Sverige en omfat-
tende virksomhet i regionen, med litt mer vekt på service. 
Gjennom overtakelsen kompletteres eksisterende virksomhet 
på en veldig bra måte, understreker  administrerende direktør 
Göran Krawe i Gunnar Karlsen Sverige. 
–  Nå kan vi tilby nye og gamle kunder førsteklasses råd-
givning og gjennomføring innen ventilasjon, kjøling, bygg-
automasjon og energi - for både nye og eksisterende bygg, 
sier han. 

Godt inntrykk. De tidligere Cero-ansatte er organisert i en 
egen entrepriseavdeling, og teller 23 mann. 
– Vi mistet bare fire stykker til konkurrenter i overgangen. 
Jeg tror både jeg og Göran har gjort et bra inntrykk på Cero. 
Dessuten har jeg jobbet med mange av gutta tidligere, sier 
distriktssjef Michael Almeida. Etter noen måneders erfaring 
mener han det var de rette personene som ble med over til 
Gunnar Karlsen Sverige. 

Mange nye. Siden overtakelsen har Almeida ledet både entre-
priseavdelingen og den eksisterende serviceavdelingen, som 
også har fått noen nye ansatte. Den teller nå 37 mann. 
– Det er mange nye folk! Nå har jeg ansatt en kar som skal lede 
entrepriseavdelingen: Peter Hidenbäck begynner 1. januar, 
opplyser Almeida. 
 

Göran Krawe, Administrerende direktør i 
Gunnar Karlsen Sverige AB. (Foto: David Bicho)
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Lavterskel miljøverktøy
Miljøklassifiseringsverktøyet Breeam In Use for eksisterende yrkesbygg er nå lansert. – Dette er 
veldig mye enklere enn Breeam NOR, understreker forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor.

F
rivoll har ledet arbeidet med å utvikle en norsk versjon 
av Breeam In Use. 
– Nytteverdien med systemet er at det også kan brukes 
internt for å få oversikt og måle miljøtilstand. det er et 

lavterskel verktøy, understreket Frivoll på konferansen Drift 
2013. Han poengterer at nybyggprosjekter har bedre tid og 
ressurser til miljøklassifisering, mens dette ikke er tilfelle for 
bygg i drift. 

Tre sertifikater. Systemet har tre sertifikater; et for bygget, et 
for forvaltningen og et for bruken. Det er mellom sju og ni 
kategorier for bærekraft for disse tre, og ca 75 spørsmål som 
må besvares for hvert sertifikat. 
– Brukervennlighet og relevans er essensielt. Verktøyet må ikke 
kreve sivilingeniørutdanning; driftsfolk skal kunne gjøre hele 
jobben, understreker Frivoll. Reklassifisering må gjøres årlig. 
– En i organisasjonen må ta et kort kurs for å bli satt inn i 
systemet og gjøre klassifiseringen, opplyser Frivoll. 

Forvaltningsverktøy. Den norske versjonen har ikke laget egne 
spørsmål, men følger den internasjonale Breeam In Use. 
Målet er etter hvert også å anerkjenne og kreditere andre 
nasjonale systemer som energimerkeordningen. 
– Våre forventninger og ambisjoner for verktøyet er at man 
ikke bare tenker ett bygg, men tar dette i bruk som et 
ledelsessystem i hele porteføljen, sier Frivoll. Han mener 

verktøyet dekker et behov som melder seg i økende grad. 
– Vi får flere og flere henvendelser fra leietakere med spørsmål 
om hvordan bygget driftes. Dette er et tilsvar for å møte slike 
spørsmål, fastslår Frivoll. 
Les mer på www.ngbc.no

Mulighet for mersalg
Tekniske installasjoner utgjør en økende andel av entreprise-
summene, og installatører kan selge mer enn i dag, særlig når 
de trekkes inn i planleggingsfasen. Det konkluderer en analyse 
den uavhengige konsulenten Henrik Bjørnholt Nielsen har 
gjort på oppdrag fra TEKNIQ Installatørernes Organisation. 
Installatøren selger verdi i form av rett løsning til oppgaven, 
driftsvennlige løsninger og løsninger som er billigst i lengden 
og gir godt inneklima. 
– Men det er bare den rette løsningen til oppgaven som avgjør 
bestillers valg av installasjonsløsning, poengterer Nielsen i 
rapporten. Han har kartlagt potensialet for mersalg gjennom 
casestudier, telefonintervjuer og gjennomgang av eksisterende 
material.

Sliter med inntjening
Den danske installatørbransjen hadde relativt lave overskudd 
i 2012, nemlig 3,4 %. Det viser en analyse utarbeidet i 
samarbeid mellom Deloitte og bransjeorganisasjonen 
TEKNIQ Installatørernes Organisation. Analysen omfatter 
el- og VVS-installatører. 
– Den lave overskuddsandelen viser at inntjeningen hos 
mange installatører er sårbar, fastslår utviklingssjef Bo Neville 
i TEKNIQ. Han mener disse bedriftene trenger bedre 
økonomisk ryggrad for å kunne løse sine oppgaver i framtida.  
– For noen av dem betyr det at de må være flinkere til å si 
nei til oppgaver hvor risikoen er for stor, sier Neville i en 
pressemelding.

Breeam In Use kan brukes internt for å få oversikt og måle miljøtilstand.
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Elendig energivurdering
Energivurdering av tekniske anlegg går trått, ifølge tall fra NVE.

M
ens energivurdering av kjøle- og ventilasjons-
anlegg er i gang, har svært få energimerket 
kjeler og varmeanlegg. NVE anslår at over 
15000 kjeler med effekt over 100 kW er 

pliktig å energimerke, mens tilsvarende tall for kjeler 
under 20 kW er over 100.000. Fasiten per 30.09.2013 var 
267 gjennomførte vurderinger. Byggeier eller anleggseier 
har plikt til å sørge for dette. 

– Men det aller viktigste er at hele ordningen skal 
stimulere til mer effektiv drift av anleggene. Da går man 
glipp av forbedringen som ligger i dette, understreket 
seniorrådgiver Olav K. Isachsen på konferansen Drift 
2013. Han poengterer også at de som kan selge 
energivurdering som tjeneste ikke har har utbytte av 
markedsmulighetene ordningen kan by på.

Klart flest energi-
vurderinger er gjort på 
ventilasjonsanlegg.
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Befukter for forsøksmus
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS skal levere befuktere for 
å sikre godt inneklima for forsøksmus ved Radiumhospitalet, 
Oslo Universitetssykehus (OUS). 
– Kontrakten er på 2,5 millioner kr og omfatter 55 befuktere 
og 1100 liter vann per time, opplyser produktansvarlig 
Edvin Egge. Avtalen kom på plass etter at OUS erfarte 
problemer med eksisterende befuktere i flere år, blant annet 
driftsproblemer, vedlikehold og mangel på reservedeler. 
 – For to år siden tilbød vi OUS å bytte ut en av de 
eksisterende befukterne med en Condair Mk5 Prosess for å 
teste den ut. Denne befukteren har nå vært i drift i to år uten 
problemer, forteller Egge. Dyrestallen ved Radiumhospitalet 
har mus som forsøksdyr. 
– Når de kjører forsøk, må temperatur og fuktighet være 
stabile for at forsøkene skal bli 
godkjent. Noen av musene 
har ikke pels, og huden 
er avhengig av en viss 
fuktighet, forklarer 
Egge. 55 Condair Mk5 
Prosess er nå klare 
for montering ved 
dyrestallen. 

BRANSJENYHETERBRANSJENYHETER TEKST: HILDE KARI NYLUND

Vi må sikre rekruttering

del av dette arbeidet. 
– Vi hadde tenkt å begynne 
med det i 2013, men vi har 
ikke nok utdanningsplasser. 
Vi får se om det blir flere studie-
plasser på yrkeshøgskolen i 
2014, sier Permats. Ifølge 
direktøren har bransjen har 
sterke argumenter i jakten på 
nye folk. 
– Vi er en framtidsrettet 
bransje med fokus på energi 
og miljø, vi påvirker folks 
helse – og her finnes jobber, 
sier Permats. Svensk Ventila-
tion har dessuten medlemmer 
med global virksomhet, og 
selskaper som er verdensled-
ende innenfor sine områder. 

Supervalgår.
– Vi jobber også med å kom-
munisere behovet for bedre 
inneklima og langsiktig energi-
sparing, opplyser Permats. Her 
har bransjen fått god hjelp 
av TV4 i det siste, som blant 
annet har tatt opp prob-
lemet med dårlig luft i skoler 
fordi ventilasjonsanlegg ikke 
fungerer. 
– 2014 er supervalgår i 
Sverige, med valg til EU-
parlamentet og så Riksdagen. Vi 
vil forsøke å løfte spørsmålet 
om skolene, og få fram at 
vår bransje har jobbene, sier 
Permats. Samtidig jobber 
organisasjonen på europeisk 
nivå i forhold til arbeid med 
direktiver og standarder. 
– Det er kjempeviktig at vi 
er der og følger med, slik at 
kvaliteten på ventilasjon og 
inneklima blir som i Norden 
– ikke som i resten av Europa, 
understreker Permats. 

Mangel på folk er den største 
trusselen mot vår bransje, mener 
administrerende direktør 
Britta Permats i Svensk Ventilation.

M
arkedet for ventilasjonsbransjen i 
Sverige øker nemlig jevnt og trutt: 
Fra  årlig omsetning på 8 mil-
liarder SEK i 2007 via nedgang 

under finanskrisen til 14 milliarder i 2012. 
– Nå ligger vi på 13,5, og jeg tror vi kommer 
til å øke ytterligere mot 2015. Men mangel på 
folk er en stor trussel, sier Permats. Bransjen 
har allerede begynt å merke dette. 
– Vi har altfor få utdanningsplasser fra yrkes-
høgskolen, så vi jobber politisk for å påvirke 
dette. Vi trenger plasser innen hele installasjons-
leddet – både VVS, kjøling, ventilasjon og drift, 
understreker Permats. Utviklingen mot stadig 
strengere krav til energieffektivisering som følge 
av EU-direktiver vil bidra til å øke behovet.  

Ser på faginnhold. Foruten ventilasjons-
ingeniører som tar toårig yrkeshøgskole etter 
videregående skole, rekrutterer også bransjen 
blant ingeniører og sivilingeniører. Derfor 

kartlegger Svensk Ventilation nå høgskole-
utdanningene. 
– Vi ser at studentene lærer altfor lite 
ventilasjonsteknikk. Vi skal undersøke hvilke 
utdanninger som finnes og hva de har av dette, 
forteller Permats. Tidligere var det mulig å velge 
ventilasjonsteknikk som studieretning ved KTH, 
men den muligheten finnes ikke lenger. 
– Nå er ventilasjonsteknikk er bare et lite kurs 
i utdanningene, sier Permats. 

Må heve kvaliteten. Strengere krav til energi-
effektivisering betyr også mer komplekse anlegg. 
– Da må vi å heve kvaliteten på de som allerede 
jobber i bransjen. Vi er deleier i Installatör-
ernas Utbildningscentrum (IUC). Der samar-
beider vi også i ei gruppe som skal sikre at vi 
har rett utdanning, opplyser Permats. IUC 
tilbyr både korte kurs og lengre utdanninger. 
Senteret eies av bransjeorganisasjonene VVS 
Företagen, Kyl & Värmepumpföretagen, 
Svensk Ventilation og Svenska Värmepump-
föreningen samt Katrineholm kommune.

Mye å by på.
– Vi skal jobbe enda mer med utdanning og 
rekruttering neste år, lover Permats. Å få 
ungdom interessert i inneklima er en naturlig 

– Vi vil fortsette å påvirke. 
Vi vil ha tøffere energikrav og 
tydeligere og strengere krav til 
inneklima, understreker Permats. 
(Foto: Svensk Ventilation)

EPC-kontrakt på Nordmøre
GK har inngått energisparekontrakt med fem kommuner på 
Nordmøre: Aure, Halsa, Rindal, Smøla og Surnadal. 
EPC-entreprisen (Energy Performance Contract)  er lyst ut i 
samarbeid mellom de fem kommunene, men kontraktene skal 
inngås med hver enkelt kommune. 
– Vi har forespeilet kommunene at de kan spare 6,1 GWh, som 
er 30% av dagens årlige forbruk på 20,4 GWh, forteller 
Rune Gjertsen, fagansvarlig energi ved GKs avdeling i 
Trondheim. Dette vil kreve investeringer på 39 millioner kr til 
sammen for de fem kommunene. Kontrakten omfatter totalt 
59 bygg. 
– Vi er i gang med fase 1, som skal være ferdig omtrent til 
påske. Til sammen 59 bygg skal befares, så det er en del jobb, 
sier Gjertsen. 

EPC-kontrakt i Rissa
GK har også inngått energisparekontrakt med Rissa kommune 
i Sør-Trøndelag. Kommunen har ca. 6.500 innbyggere, og 
kommunens bygningsmasse utgjør ca. 50.000 m2 . Kontrakten 
omfatter 14 bygg med ett samlet areal på ca. 33.200 m2

– De har i dag et årlig forbruk på 7,2 GWh. Der har vi sagt at 
vi skal spare 2,6 GWh, en reduksjon på 36%, opplyser 
Rune Gjertsen, fagansvarlig energi ved GKs avdeling i 
Trondheim. Fase 1 skal være ferdig til 1 april, og besparelsen 
forutsetter investeringer på 9 millioner kr.  
– Kommunens intensjon er å gjennomføre de tiltakene som 
må til for å spare, selv om det krever tyngre og mer langsiktige 
investeringer enn de er vant til. Dette skal være lønnsomt både 
for oppdragsgiver og oss, understreker Gjertsen. 

Flere nye leiligheter 
i Sverige
Nybygging av leiligheter i boligblokker økte med 39 
prosent de tre første kvartalene i 2013 sammenlignet 
med samme periode i 2012. Det viser tall fra 
Statistiska Centralbyrån. Omsatt i rene tall betyr det 
ca 21 200 leiligheter. 

Høyere energiregning
Energiregningen for danske virksomheter økte i 
gjennomsnitt med 5,5% i 2012 sammenlignet med 2011. 
Totalt brukte nærings-livet 171,5 milliarder danske 
kroner på energi i 2012. Bruttoforbruket sank med 4,4%, 
ifølge tall fra Danmarks Statistik. 




