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bruk av fyringsolje, som i utgangspunktet 
bare skal bidra med å ta kuldetoppene. I 
tillegg har feil drift av varmepumpa ført til 
redusert effekt og mye driftsstans.
Et annet tiltak GK har gjennomført ved 
bygget er å sette fokus på redusert energi-
bruk blant de ansatte.
- Vi ser allerede i år en del endringer i 
energibruken, men flere av våre tiltak vil vi 
først se resultatene av fra neste år, sier 
Bent Kåre Stein.
En av de større utfordringene i årene som 
kommer blir å bytte ut oljefyren som i dag 
tar kuldetoppene. Før 2018 skal all opp-
varming ved hjelp av fossil brensel fases ut.

- En glimrende løsning. GKs avtale i 
Leikanger er med byggforvalter Obos 
Basale, som leier ut til Fylkesmannen i 
Sogn og Fjordane. Tilbakemeldingene til 
GK har vært utelukkende gode.
- Vi er veldig godt fornøyde med samarbei-
det med GK. Bent-Kåre og Jan Inge som er 
her mest er svært serviceinnstilte og følger 
opp de ulike oppgavene som skal løses. 
De er gode på dokumentasjon, og har god 
kunnskap om mange av arbeidsområdene 
driftslederen har ansvaret for. I tillegg er de 
viktige for arbeidsmiljøet. De bidrar med 
godt humør, og kommer med gode forslag til 
forbedringer, sier administrasjonssjef Jorunn 
Felde ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
For Fylkesmannen har serviceavtalen mer 
verdi enn bare tjenestene utført; de kom-
mer også unna med mindre administrasjon 
og lavere stillingsbrøk.
- Vi måtte ha ansatt mer enn en person for 

å løse driftslederoppgavene. Med bare en 
person tilgjengelig ville det være sårbart med 
tanke på ferieavvikling og annet fravær. Det 
ville også vært en utfordring å gi vedkom-
mende et faglig miljø å jobbe i ettersom det 
ikke er oppgaver til mer enn en 60 % stilling, 
sier Felde og påpeker at også kompetanse-
utviklingen hadde blitt en utfordring.
- Alt i alt er avtalen med GK en glimrende 
løsning for oss. De stiller med fire per-
soner som er sikkerhetsklarert og opplært 
i oppgavene, og de administrerer hvem 
som er på bygget til en hver tid, sier Felde.

I utgangspunktet ville de ha en 75 % 
stilling her på huset, men etter hvert så 
vi at behovet ikke var så stort. Så vi ba 
om å få redusert omfanget til 60 %, 

sier Bent-Kåre Stein.
Stein var den første driftsteknikeren fra 
GK som jobbet ved bygget. I dag er det 
som oftest Jan Inge Engebø som befinner 
seg på bygget tre dager i uka.
I løpet av de tre dagene skal han sørge for 
at alle tekniske installasjoner på bygget 
fungerer optimalt. Det innebærer blant 
annet å se til ventilasjonsanlegget som GK 
leverte i 2005 da bygget ble oppført. 137 
personer jobber til daglig i bygget som er 
5800 m2 stort. 
Det er også satt opp en vaktløsning for å 
løse akutte situasjoner utenfor kontortiden 
til Engebø.
- Det kan skje at varmepumpa slår seg 
vrang, da må vi rykke ut og ordne opp. 
Det er satt opp egne satser for slike opp-
drag, forklarer Engebø.

Reduserer energibruk. En viktig del av 
oppdraget på Statens hus er å optimalisere 
energibruken ved bygget. Blant tiltakene 
GK har iverksatt, er å utnytte sjøvann-
varmepumpa bedre. Svak utnyttelse av 
varmepumpa har ikke bare ført til økt 
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Ved Statens hus i Leikanger står GK 
ansvarlig for drift og vedlikehold av 
alle tekniske anlegg. Leietagerne er 
så fornøyde at GKs medarbeidere 
inviteres på julebord.

Som driftstekniker ved Statens hus har 
Engebø varierte arbeidsoppgaver i løpet av 
uken. Driftsavtalen mellom huseier og GK 
innebærer:

•  Tilsyn av byggtekniske og drifttekniske 
 installasjoner.

• Oppfølging av serviceavtaler og innleid 
 personell.

•  Internkontroll og dokumentasjon

•  Fungere som brannvernleder på bygget.

•  Være bindeleddet mellom huseier og 
 leietaker i den daglige driften av bygget.

•  Komme med forslag til utbedringer og 
 oppgraderinger, samt se til at disse blir 
 gjennomført.

•  Støttefunksjon leietager i HMS-sammen
 henger og ved vernerunder.

•  Bidra med innspill til driftsbudsjett for 
 huseier og leitager.  

NYTT

Det blåser en varm vind 
over den tekniske bransjen
Med TEK 15 nå ute på høring ser vi 
ytterligere innstramming på energi-
bruk og nye forslag til regulering av 
de ulike energikildene el og fossilt. For 
nye boliger foreslås det en skjerping på 
26 % og for nye næringsbygg foreslås 
det en skjerping på 38 %.

Norge, Sverige og Danmark bygger alle sine 
nasjonale regelverk på de samme EU direktiver 
og ligger således svært nær hverandre i krav til 
energibruk i bygg, men nasjonale hensyn tillater 
noe ulik utforming av regelverket. 

Når de norske myndigheter nå sender TEK15 
på høring er det ulike reaksjoner i bransjen. 
Miljøbevegelsen jubler og noen bransjefore-

ninger sukker tungt og synes at endring 
er strevsomt.

Vi i GK jubler sammen med Miljø-
bevegelsen for hver eneste forbedring 
av teknisk- og energimessig standard på 
både bolig og næringsbygg. Vår oppgave 
er å skape godt innemiljø, til det kreves 
oppvarming, nedkjøling og ventilering. 
Alle vet at det er energikrevende. 
Derfor medfører skjerpede krav til 
energibruk også behov for nye løsninger 
og innovasjon i den sammenheng.

Nå skal vi finlese høringsnotatet og sam-
men med bransjeorganisasjonene komme 
med høringsuttalelse. Vi vil sikkert mene 
noe om valg av løsninger innen teknikk 
og oppvarming, men hovedsaklig er vi 

glade for å være en del av en 
bransje som aktivt skal bidra 
til å løse klodens klimaut-
fordringer.
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Smarte nett 
i grønn bydel
Bydelen Hyllie i Malmö skal ha 100 % fornybar eller gjenvunnet 
energi innen 2020. Smarte energinett spiller nøkkelrolle.

E
tt skarve stopp med toget fra 
Kastrup i retning Malmö tar 
den nye bydelen Hyllie nå form. 
Området på 200 hektar skal etter 

planen romme 9000 arbeidsplasser, like 
mange boliger og en rekke kontor- og 
forretningsbygg. Utbyggingen styres av 
en klimakontrakt Malmö by, VA Syd 
(avfall, vann- og avløp) og energi-
selskapet E.ON inngikk i 2011. 
– Målet er å vise hvordan man kan 
jobbe med bærekraftig byutvikling. Et 
av utgangspunktene er å se hvordan vi 
kan optimalisere energiforsyningen for 
området, forklarer prosjektleder Peder 
Berne hos E.ON. Dette er karakteristisk 
for smarte nett; å se helhetlig på energi-
systemet – også fjernvarme, kjøling og 
transport. 
– Her ser vi på hele energisystemet, og 
ikke bare el-systemet. Det gir ytterligere 

muligheter til å legge til rette for 
energieffektivisering- og optimering, 
utdyper Berne. 

Rollebytte. Det er utviklet en egen 
energibalanse-modell for Hyllies energi-
behov i 2015, 2020 og 2030. For å nå 
2020-målet må alle energistrømmene i 
området utnyttes. Mer fornybar energi 
må inn i systemet, for eksempel vind. 
Det kan endre tradisjonelle roller, blant 
annet ved at konsumenter i perioder blir 
nettoprodusenter av energi. 
– Hvordan kan ulike behov hos konsu-
menter og produsenter integreres, og 
hvordan kan vi se på eiendommer og 
konsumenter som ressurser? Dette er 
utgangspunktet for smarte nett-løsnin-
gen vi tester i Hyllie, for å demonstrere 
ny teknikk og nye forretningsmodeller 
som kan møte behovene, sier Berne. 

Overordnet energistyring. En del av 
smarte nett-løsningen handler om smarte 
hjem-systemer; teknikk som gjør det 
mulig for konsumenten å optimalisere 
energibruk i eget hjem. En annen del er 
Energy Manager, en løsning for å kom-
munisere med automasjonssystemene i 
de ulike byggene. Energy Manager gjør 
det mulig å for byggeiere å styre sitt for-
bruk ut fra pris eller energimiks. 
– Slik kan vi styre behovet med demand-
response-funksjoner, og skape incita-
menter som gir nytte på systemnivå, sier 
Berne. Det å koble seg opp via Energy 
Manager til E.ONs smarte nett-platt-
form er frivillig. Til nå har halvparten av 
eiendommene valgt å gjøre det. 

Smarte termiske nett. Pilotprosjektet 
handler om mer enn å styre forbruket. 
Også lagring av energi er viktig. 

Prosjektleder Peder Berne legger ikke skjul på 
at det å slippe til flere energiprodusenter byr på 
utfordring for E.ON som energiselskap. 
– Men vi er overbevist om at energinettet har en 
viktig rolle, for eksempel i å koble sammen ulike 
behov som kan oppstå parallelt og dermed oppnå 
større effekt og nytte, sier han, og understreker at 
det hele veien forutsetter vinn-vinn-situasjoner 
for lokale energiprodusenter og netteier. 

Det å utnytte alle energistrømmer i området er 
grunnlaget for energimodellen. Derfor ønsker 
E.ON å teste et temperaturdynamisk fjernvarme-
nett. 
– Det innebærer at våre kunder må være 
forberedt på lavere tur-temperatur enn konven-
sjonelt – ned mot 65 °C. Vi gjør det for å ha 
større mulighet til å ta i mot lavere temperaturer 
fra ulike prosesser i bydelen, for eksempel fra 
kjøling i matbutikker, forklarer prosjektleder 
Peder Berne i E.ON. Dette gir også mulighet til å 
utnytte energien som produseres fra solfangere 
bedre. 
– Og det minsker behovet for å investere i akku-
mulatortanker i bygg med solfangere, sier Berne. 

– Energisystem i omstillingFjernvarme ned mot 65 °C
– For kjøling ser vi et stort potensial i å styre 
effektbehov med smarte nett, sier prosjektleder 
Peder Berne i E.ON.  I Hyllie bygges det et 
fjernkjølenett, og det skal kobles opp mot det 
smarte energinettet. 
– Da kan vi drifte fjernkjøling ut fra energimiks 
eller pris. Vi vil installere høyeffektive, el-drevne 
kjølemaskiner, og bygge et par større akkumu-
latortanker. Slik kan vi holde effektuttaket nede 
og optimalisere driften av fjernkjølenettet, 
forklarer Berne.

Fjernkjøling

Mer fornybar energi som solvarme må inn for å nå 
2020-målene.

Bærekraftige transportløsninger er en viktig del 
av helhetsløsningen i Hyllie. Målet er å gjøre det 
enkelt å gå, sykle eller bruke offentlig transport 
framfor bil. De som likevel trenger bil, har 
tilgang til miljøvennlig bilpool. Det finnes også 
en rekke stolper for å lade elbiler i området, og 
stasjon for å fylle biogass. 

KILDE: Klimatsmarta Hyllie – vi testar framtidens lösninger.
Brosjyre gitt ut av Malmö by, VA Syd og E.ON.  http://malmo.se

Transport
Smarte nett gjør det mulig å lade elbilen når 
strømmen er billig, med enkel forhåndsprogram-
mering. Dette er allerede testet ut i E.ONs pilot-
prosjekt Hållbarheten i Malmö. Konsumenten kan 
bruke strømmen selv eller selge den tilbake til 
nettet. I prinsippet kan elnettet til en viss grad 
balanseres ved at elbil-batteriene opptrer som 
buffer på denne måten. E.ON har planer om å 
utvikle prototyper for dette i Hyllie. 

KILDE: Klimatsmarta Hyllie – vi testar framtidens lösninger.
Brosjyre gitt ut av Malmö by, VA Syd og E.ON.  

Bilbatterier som buffer

– En del eiendommer har solfangere på 
taket og akkumulerer energi i tanker. 
Vi tester en ny form for optimalisering: 
Smarte termiske nett hvor akkumulator-
tankene lades med fjernvarme når prisen 
er lav og solfangerne ikke produserer 
varme, opplyser Berne. Også termisk 
lagring i betongmasse i byggene testes, og 
det er planer om å se på koblingen mellom 
lokal el-produksjon og batterilagring. 

Eiendommer som ressurs. Berne 
understreker at Hyllie-utbyggingen er 
et demonstrasjonsprosjekt. Svenske 
energimyndigheter er med og finansi-
erer, slik at både E.ON og utbyggere får 
dekket en del av utviklingskostnadene. 
– Det gjør at terskelen senkes for å gjen-
nomføre enkelte investeringer og teste 
nye løsninger i arbeidet med å utvikle 
framtidens energiløsninger, sier Berne. 

Også samarbeid og åpenhet mellom 
aktørene er viktig for å lykkes. 
– At det har gått såpass bra, henger 
sammen med at vi har sittet sammen 
med utbyggerne og utviklet ting felles. 
Ambisjonene er høye, og alle anstrenger 
seg litt ekstra. Vårt mål er at dette kan 
kommersialiseres og utvides, ikke minst 
til eksisterende bygg, sier Berne. 

Smarte hjem 
Smarte hjem-løsninger handler om teknologi og applikasjoner som kan gjøre det lettere for forbrukere å spare strøm og varme. E.ON har bygget 
boligblokken Hållbarheten i Västra Hamnen, Malmö. Der testes nye løsninger, og dette videreutvikles i Hyllie. Leilighetene i Hållbarheten har blant 
annet elbil, elsykler, ladestolper, intelligent styring (som tidsprogrammering av temperatur og vaskemaskiner) og detaljert måling av energi-
produksjon- og konsum. Leilighetene har ulike energikilder for oppvarming (fjernvarme, el og biogass), mens alle har solfangere, solcellepanel, 
batteri og individuell energimåling per rom.

Tekniske løsninger som hjelper beboere til å spare energi 
er en del av smarte nett-konseptet i Hyllie. 
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Klipporna kobler til
Skanskas nye regionkontor i 
Klipporna i Hyllie kobler seg til E.ONs 
smarte nett-plattform.

Klipporna er tre kontorbygg i Hyllie. 
Skanskas hus er på 6500 m2, fordelt 
på sju etasjer pluss kjeller. Skanska 
har satt seg høye miljømål med LEED 
Platina. En rekke energisparetiltak gjør 
at energibehovet blir 50 % av myndig-
hetskravene, ifølge selskapets nettsider. 
Klipporna skal blant annet ha belysn-
ing styrt av tilstedeværelse og dagslys, 
naturlig solskjerming via fasadens 
utforming, grønne tak, ladestolper for 
biler og Skanskas patenterte kjøleløs-
ning Deep Green Cooling. 

Viktig å være med. I tillegg kobles bygget 
altså til E.ONS smarte nett-plattform. 
– Vi i Skanska ser det som utrolig viktig 
å være en del av prosjektet sammen med 
E.ON og Malmö by, sier Tomas Roos, 
teknikkansvarlig i Skanska Öresund i en 
pressemelding. Han legger til at Skanska 

vil ta del i utviklingen av framtidens 
bærekraftige samfunn. 
– Siden tilgangen på energi er begrenset, 
må vi alle forstå hvordan vi kan utnytte 
den på en bedre måte – som å dele eien-
dommens energi med andre eiendommer, 
fortsetter Roos.

– Ekstra morsomt. Avtalen er en del 
av prosjektet Smarta nät för ett hållbart 
energisystem i Hyllie, som gjennomføres 

av E.ON og Malmö by i samarbeid med 
byggherrer og andre aktører. 
– Å inngå avtale med Skanska i dette 
prosjektet er ekstra morsomt fordi Klip-
porna fra før er en del av EU-prosjektet 
Buildsmart, som vektlegger energi-
effektiv nybygging, sier Maja Johansson, 
prosjektleder i Malmö by. 

Smarte nett-løsninger 
i Hyllie tester ut en 
rekke konsepter:

Klipporna får også grønt tak som håndterer regnvann 
– og bikuber. (Foto: Hilde Kari Nylund)

Solceller: 
Fullt mulig

– Solstrøm er fullt mulig å realisere, også i 
rehab-prosjekter, fastslår teknisk koordinator 
Flemming Idsøe i Omsorgsbygg. 
På Økern sykehjem skal solcellene dekke 
10 % av energibehovet.

E
nergibehovet til sykehjemmet er 
redusert med 68 % i et omfattende 
rehabiliteringsprosjekt, blant annet 
med en rekke bygningstekniske 

tiltak som etterisolering og tetting. 
– Av alle tiltakene vi har gjort, er solcel-
leinstallasjonen noe av det aller letteste. 
Selve installasjonen er enkel, og den 
krever ikke noe avansert styring, poeng-
terer Idsøe ved Enhet for fag, utvikling og 
rehabilitering i Omsorgsbygg Oslo KF.  

Støtte fra EU-prosjekt.
– Hva med kostnadene?
– Vi har ikke komplett prosjektregnskap 
ennå. Men ut fra tilbudet, ligger vi på 
i overkant av 2 kr/kWh, sier Idsøe. 
Solcelle-anlegget ved Økern sykehjem 
har 130 kW peak installert, og fått støtte 
gjennom EU-prosjektet Nearly Zero 
Energy Neighborhoods.
– Det er helt klart en utløsende faktor 
til at vi gjør dette her. Samtidig ser vi 

at solcellemarkedet i Norge er veldig 
umodent. Solcellepanelene blir stadig 
billigere, men det er få aktører. Installa-
sjonskostnadene utgjør over halve 
kostnaden, poengterer Idsøe. 

Venter lavere pris. Lavt volum er en 
viktig årsak til dette. 
– I løpet av en uke installerer Sverige like 
mye som vi gjør på et år. Og like mye som 
Sverige installerer på ett år, installerer 

Lene Lad Johansen og Flemming Idsøe med solcellepanelene 
som er ettermontert på taket av Økern sykehjem.

u

1. Tekniske løsninger som gir bedre kontroll 
 over strøm- og varmeforbruk ved å måle 
 og visualisere. 

2.  Med smarte hjem-teknologi kan innbyggerne 
 ta en mer aktiv rolle i Hyllies energisystem. 

3.  Kunder kan bli både produsenter og forbrukere   
 av energi. 

4.  Smarte nett gir mer effektiv energidistribusjon. 

5.  Bærekraftige transportløsninger gir lavere 
 CO2-utslipp

6.  Ressurs- og klimaeffektiv energiproduksjon, med 
 fornybar energi fra vind, sol og biogass, så vel som 
 avfall. 

7.  Energilagring med termisk masse
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for å få ned energibehovet ytterligere, 
sier miljørådgiver Bodil Motzke i 
Undervisningbygg. 

Drahjelp med støtte. Enova-støtte på 
4,5 millioner kr kommer godt med. 
– Vi så at solceller ikke er lønnsomt, men 
hvis man ønsker å gjøre noe nytt, vil det 
koste. Vi er veldig glade for støtten vi 
fikk, for da er det enklere å argumentere 
for å prøve solceller, mener Motzke. Hun 
poengterer at støtten ikke bare går til sol-
cellefasaden, men til prosjektet som helhet.  

Bygg eller system-nivå? Selv om 
Undervisningsbygg nå setter i gang med 
solceller, er det ikke gitt at dette blir 
løsningen framover. 
– Det handler om lønnsomhet og hvor 
fort markedet vil tilpasse seg et gunstig 
og lønnsomt prisnivå. Vi er også spente 
på hvordan myndighetene ser for seg 
nær null-energinivå – om dette skal 
løses på byggnivå og innenfor byggets 
grenser, eller med mer fleksibilitet med 
tanke på område og infrastruktur, 
sier Motzke. 

FORNYBAR ENERGI FORNYBAR ENERGI

Sykehjem gunstig 
for solstrøm
Ved sykehjemmet er solcel-
lene montert på flatt tak rett 
utenfor teknisk rom.
– Det er kjempeenkelt, og i 
tillegg veldig gunstig fordi 
det er et høyt bygg som ligger 
på en høyde med veldig lite 
skygge fra byggene omkring, 
poengterer Flemming Idsøe 
i Omsorgsbygg. Dessuten er 
sykehjem som bygg godt egnet 
for å utnytte solstrøm. 
Grunnforbruket av elektrisitet 
er ganske høyt, blant annet på 
grunn av ventilasjon. 
– Selv på en solrik dag med 
maksimal produksjon, vil 
ventilasjonsanlegget her bruke 
all solstrømmen, fastslår 
Idsøe.  Solfangere er også en 
gunstig løsning, men var ikke 
aktuelt i dette prosjektet fordi 
Økern sykehjem er koblet til 
fjernvarme. Solcelle-anlegget 
monitoreres tett, og ambi-
sjonen er å legge dataene 
åpent tilgjengelig. 

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

Tyskland i løpet av to dager. Det sier 
noe om volumet, mener Idsøe. Nå er det 
flere store solcelleinstallasjoner på gang 
i Norge. Og både Powerhouse på Kjørbo 
og Askos lagerbygg i Vestby har større 
solcelleanlegg enn Økern sykehjem. 
(Med installert effekt henholdsvis 
ca 300 og ca 370,5 kW). 
– Med en gang vi får flere aktører på 
banen og mer konkurranse, forventer vi 
at dette blir billigere, sier Idsøe. 

Leverandør-prosjektert. Gjennom 
prosjektet har Omsorgsbygg erfart at 

for solceller er det installert effekt som 
gjelder. 
– Du får ikke noen til å garantere en viss 
energiproduksjon, siden det avhenger av 
naturen. Installert effekt er det enkleste 
å forholde seg til, og det markedet bruker, 
opplyser Idsøe. En annen lærdom 
handler om prosjektering. 
– Vår erfaring er at leverandørene er de 
beste til å prosjektere sine anlegg, ikke 
minst fordi produkter er viktig for selve 
prosjekteringen, understreker Idsøe. 

Bygger kompetanse. Det å satse på 
solceller er også strategisk viktig for 
Omsorgsbygg. 
– Noen må tørre å gjøre dette selv om 
det ikke er lønnsomt – for at det skal bli 
lønnsomt. Omsorgsbygg har som mål å 
være ledende på energi- og miljøvenn-
lige bygg. Det er også noe av bakgrun-
nen for at vi har satset her, sier rådgiver 
Lene Lad Johansen. Ikke minst er det 
viktig i forhold til kompetansebygging. 
– Forskningsmiljøene bistår med 
opplæring, noe som koster mye penger 
og ressurser å bygge opp selv. Og det 
er viktig for oss å være en attraktiv 
arbeidsgiver, legger hun til. Omsorgs-
bygg har allerede et nytt solcelleprosjekt 
på vei. 
– Der skal vi ha et rent bygningsinte-
grert anlegg, en gunstig løsning hvor 
solcellene erstatter taktekning. Dette 
er veldig nytt i Norge, men vi forventer 
likevel et annet prisbilde, sier Idsøe. 

1000 m2 solceller på skole
Brynseng skole i Oslo får en av Norges 
største solcellefasader, og ender nær 
null-energinivå.

Den nye barneskolen holder passiv-
standard, og blir på ca 11.600 m2 over fem 
etasjer. Med solcellefasaden går utbygger 
Undervisningsbygg et skritt videre. 
– Det kommer nye forskriftskrav mot 
nesten null-energinivå. Vi har gjennom-
ført mange passivhusprosjekter i Oslo-
skolene, og ønsket å gå et skritt videre 

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

eksempel på et tak, blir det foreløpig 
for dårlig økonomi i. Vi må tenke også 
på drift og vedlikehold, understreker 
teknisk leder Geir Andersen. Samtidig  
understreker han at han i utgangs-
punktet er positiv til solceller. 
– Men vi må tenke litt annerledes 
om kostnader. Vi skal regne på alt av 
teknikk, men har du sett noen stille 
spørsmålstegn ved arkitektens valg i 
et prosjekt? Hvis bygningsintegrerte 
solceller kommer for fullt, kan det 
erstatte fasadeplater. Nedbetalings-

tiden er fortsatt lang, men det begyn-
ner å ligne på noe. Det kan være veldig 
fint, og like fornuftig valg som å pynte 
seg med en flott eikeparkett og dyre 
designmøbler, mener Andersen. Han 
legger til at de i dag trolig ville vurdert 
fasadeintegrerte solceller for deler av 
Frydenhaug skole. 

– Foreløpig 
avhengig av støtte
Drammen kommune valgte å ikke  
bruke solceller for nær-nullenergiskolen 
Frydenhaug (Inneklima 4/2014), og 
satset i stedet på solfangere og varme-
pumpe. 
– Solceller er avhengig av støtte for å 
gjøre det lønnsomt. Det er bra at noen 
får støtte og går foran. Men bare å 
legge solceller i dag som et tillegg, for 
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Verdens høyeste 
          passivhus-kontor
En rikholdig energimiks, 
dobbeltfasade, vannbåren 
kjøling i betongdekke og 
hybridventilasjon er sentrale 
ingredienser i energikonsep-
tet for Raiffeisens bygg ved 
Danube-kanalens bredd.

W
IEN: Ifølge de aller mest 
ihuga entusiastene er 
kontorbygget til og med 
den første skyskraperen 

som fyller kravene til det energigjerrige 
passivhuskonseptet. Det som er helt 
sikkert, er at med 77 m over bakken 
holder høyhuset seg pyntelig under den 
østerrikske hovedstadens maksgrense 
på 80 m. Det er nok til 23 etasjer pluss 
seks etasjer under bakkeplan. Dette gir 
plass til om lag 900 ansatte i Raiffeisen-
Holding-gruppen. 
– Bygget har spesielle tekniske installa-

sjoner som jobber veldig effektivt 
sammen, forteller rådgiver René Toth 
fra Vasko + Partner Ingenieure, som 
har stått for energikonseptet. Han viste 
rundt en norsk delegasjon på studietur 
med Grønn Byggallianse og Østerrikes 
handelskammer senhøsten 2014. 

Kogenerering med biogass.
– Hjertet i systemet vårt er en kraft-
varmekjel (CHP) fyrt av biogass. Den 
kan dekke nesten hele elektrisitets-
behovet. For øyeblikket leverer den 
85 % av behovet, men når vi får imple-
mentert flere optimaliseringstiltak, vil 
den dekke 100 %, sier Toth. På vinteren 
brukes spillvarme fra kraftvarmekjelen 
til å varme bygningen, og sommerstid 
går overskuddet til kjøling via absorb-
sjonskjøling. Vann fra Danube-kanalen 
brukes til å kjøle ned kjølemaskiner om 
vinteren (om sommeren er elvevannet 
for varmt til kjøling). Jordvarme for-
syner varme om vinteren og kjøling 
om sommeren. Også varmeoverskudd 

fra datasenteret i naboblokka utnyttes. 
På toppen av det hele har bygget et lite 
solcelleanlegg på taket. Det dekker bare 
1 % av elektrisitetsbehovet.  

Lufter med vinduer. God isolasjon 
(30 cm) og lavt lekkasjetall (målt til 
0,39) er selvsagt siden bygget fyller 
passivhuskravene. Dobbeltfasaden 
gir ekstra fordeler for et høyhus som i 
tillegg ligger i et vindeksponert område: 
Den muliggjør både utvendig 
solskjerming og lufting via vinduer. 
–  Vi har delt bygget i indre og ytre 
areal, hvor vi har naturlig ventilasjon. 
Vi kunne ikke gjort dette uten å ha to 
soner, poengterer Toth. Hver yttersone 
har fire vinduer som kan åpnes øverst, 
av sikkerhetshensyn. 
– Luftmengdene er redusert til veldig 
lave verdier; 1,4 luftskifter. Det er mye 
lavere enn andre kontorbygg, fastslår 
Toth. Han legger til at teoretisk energi-
sparepotensial med lufting er ca 25 %. 
I praksis avgjøres gevinsten av bruk-
ernes atferd og ønsker. 
– Erfaringene så langt er at de bruker 
den naturlige ventilasjonen på en intel-
ligent måte. 

Datagulv. Bygget er 20 meter dypt, og 
det muliggjør optimal utnyttelse av 
dagslys. Mekanisk ventilasjon tilføres 
via doble gulv (datagulv) og viftekon-
vektorer under rister ut mot yttervegg. 
– Dette ble valgt hovedsakelig på grunn 
av begrenset plass til ventilasjon. For å 
få til denne type luftfordeling effektivt, 
er det viktig å begrense lufttrykket i de 
doble gulvene og begrense lekkasjer 

Målet om halve energibruken av nabobygget til venstre er nådd for 
passiv-høyhuset. Dobbeltfasade er et av flere viktige designgrep.

u

Kostnader
Totale byggekostnader ca 83 
millioner euro. Ekstrakostnader 
for energitiltak var 4 millioner 
euro, med forventet tilbakebetal-
ingstid på 14 år, ifølge rådgiver 
Rene Toth. 

Energibehov
Energibehov ut fra passivhus-
sertifisering: 
Totalt primærenergibehov 
117 kWh/m2aPEF, 
143,9 med kjøkken.
Av dette brukes 61 kWh/m2aPEF 
til bygningsutstyr og 56 kWh/
m2aPEF brukerbehov (lys, kontor-
utstyr, tekjøkken, IT). 
Østerrikes primærenergifaktor for 
elektrisitet er 2,6. Ifølge Günther 
Lang i Østerrikes passivhus-
nettverk er varme- og kjølebehov 
for Raiffeisen-bygget 80 % lavere 
enn for konvensjonelle høyhus. 

Verdens høyeste passivhus har en spesiell form tilpasset 
den trange tomta sentralt i Wien. (Foto: Creative Commons)
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gjennom overganger gulv-bygg, under-
streker Toth. Lufta forvarmes sentralt i 
ventilasjonsaggregatene. Den eneste 
varmetilførselen er via viftekonvektorene, 
og ved oppvarmingsbehov er tilluften 
mellom 34 og 40 °C. 

Termoaktiv betong. Kjøling skjer via 
termoaktive betongdekker i takene. 
20 mm diameter rør er lagt med 15 
cm mellomrom, og kjølingen fungerer 
uavhengig av ventilasjonssystemet. 
– Fordelen er at vi ikke trenger noen 
vifte, og da får vi heller ikke trekk, 
poengterer Toth. Kjølingen er høytem-
perert; mellom 17 og 20 °C. 
– Er det noen ulemper med kjølekonseptet?
– Systemet er veldig langsomt – det vil si at 
det ikke er mulig å endre romtemperatur 
raskt. I starten skapte det forvirring blant 
brukere som er vant med tradisjonelle 
fancoils. Når betongdekkene her i bygget er 
kalde, tar det flere timer til det er ”varmt” 
igjen. Men totalt sett er fordelene med 
konseptet større enn ulempene, ikke minst 
fordi dette kjølesystemet gir mye bedre 
inneklima enn fancoils, sier Toth. 

Tusen datapunkter
650 målere og tusen datapunkter er samlet i enkel, visuell 
og brukervennlig presentasjon av energiflyt. – Det tok to 
år å få det på plass, forteller René Toth.

Energidataene settes sammen og visualiseres for publikum i 
lobbyen i Raiffeisen-bygget. 
– Vi ville være transparente med tanke på energieffektiviteten 
her. Det er mange bygg rundt om i verden som hevdes å være 
energieffektive, men det finnes ingen data for dem, sier Toth, 
rådgiver hos Vasko + Partner Ingenieure. Skjermen i lobbyen 
viser hvor stort behovet for varme, elektrisitet og kjøling er til 
enhver tid, og hvor mye de ulike kildene bidrar med. Derfra 
kan man enkelt klikke seg videre til flere detaljer for de ulike 
energikildene og se input, output og ytelse for hver kilde. 

Raiffeisen-høyhuset ble tatt i bruk i desember 
2012. Foreløpig har ikke Toth endelige tall for 
total energibruk, men for elforbruk. Fasiten ligger 
omtrent på det dobbelte av tallene fra passivhus-
sertifiseringen, som er basert på ideelle brukere 
og gjennomsnittlig arbeidstid. 
– Forskjellen skyldes ganske enkelt at bygget er i 
bruk mer enn 10 timer daglig, og brukerne ønsker 
høyere kontortemperatur enn 20 °C om vinteren. 
Men faktisk energibruk er omtrent halvparten av 
hva nabobygget fra syttitallet bruker – og dette 
var et hovedmål i designfasen, understreker Toth. 

Høyere elbruk
Dobbelt-fasader er en ganske vanlig løsning 
i Østerrike, også for konvensjonelle bygg. Det 
bekrefter Günther Lang i Østerrikes passivhus-
nettverk. Også i Norge vurderes det ofte i 
prosjekter, ifølge Marit Thyholt, seniorrådgiver 
energi og miljø i Skanska. 
– Det gir for eksempel beskyttelse for mekanisk 
solavskjerming, så det kan ha noe for seg i 
værharde strøk. Men generelt er enkeltfasader 
billigere, og vi får til gode løsninger, mener 
Thyholt. Hun poengterer at dobbeltfasader også 
tar mye plass. 
– Min oppfatning er at dobbeltfasader ofte velges 
på grunn av arkitektur;  arkitektene liker dem, 
mener Thyholt. 

– Arkitekt-vennlig

Rene Toth 
presenterte 
Raiffeisen-bygget 
for ei norsk 
gruppe på studietur 
med Grønn 
Byggallianse. 

Energistatus i ett bilde. Dataene i Raiffeisen-bygget brukes også til å analysere energiytelse 
og finne potensial for ytterligere forbedringer.

Varmekilder [%] Kjølekilder [%]

t

Det 77 meter høye Raiffeisen-bygget 
i Wien er foreløpig verdens høyeste 
sertifiserte passivhus. (Foto: Günther Lang.)
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D
et har ikke vært noe hærverk på 
bilen, men noen hadde nappet ut 
strømledningen en dag, forteller 
Marius Aleksander Johnsen.

Sammen med Martin Strand Ellingsen har 
han parkert en Mercedes Rimor bobil rett 
utenfor Parken ungdomsskole i Narvik
- Vi kaller den for Rigmor, forklarer 
Johnsen med et glis.

Reduserer med 8 GWh. Narvik kommune 
skal bli nesten 40 prosent mer energi-
effektiv i løpet av de neste 9 årene. Det 
har GK Norge garantert gjennom en 
energisparekontrakt. 
Kontrakten er nå i fase 2, hvor 177 tiltak 
skal gjennomføres. Med alle tiltak på 
plass, skal Narvik ha redusert sitt samlede 
energibruk med 8 GWh i året.

Dette er en stor jobb for GK, og det krever at 
flere avdelinger samarbeider for å få på plass 
alle de 177 smarte løsningene. Derfor skal 
byggautomasjonsavdelingen i Bodø bidra.

Skaffet seg bobil. Men i vårt langstrakte 
land er det ofte lange avstander. Ikke 
minst i Nord-Norge er dette en realitet 
- også innenfor kommunegrensene. Den 
smarte løsningen ble å skaffe seg en egen 
bobil som kan parkeres rett utenfor 
arbeidsstedet. 
- I utgangspunktet var kanskje ikke 
bobil det mest populære alternativet, vi 
diskuterte leilighet, å leie hus, hybler og 
flere alternativer. Men når bobilen var på 
plass og etter at omtrent hele avdelingen 
hadde hatt en finger med i installeringen 
av fasilitetene virker det som gutta trives 

godt i bobilen, sier prosjektingeniør i 
GK, Snorre Kantun.
Når Inneklima besøker Narvik, er det 
høstferie, og de to automatikerne får jobbe 
uforstyrret i et av skolens tekniske rom.
- Det er utfordrende med mange gamle 
automasjonstavler, forteller Marius 
Aleksander Johnsen.
Mye av uka har blitt brukt til å bygge om 
et av skolens eldre koblingsskap.
- En nyere tavle kan bygges om på en 
dag, mens en gammel tavle kan ta opp til 
en uke, forklarer Martin Strand Ellingsen.
Vanligvis ville de ha bodd på en hybel 
mens oppdraget pågikk, men logistikken 
med så mange forskjellige adresser ble 
en utfordring.
- Vi satte oss ned og diskuterte om vi 
skulle ha en leilighet, men vi kom fram 

TEKST & FOTO:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Energieffektiviserer 
Narvik fra campingbil
Å energieffektivisere 37 bygg i en og samme kommune 
krever god logistikk og fleksibilitet av entreprenørene. For 
byggautomasjonsavdelingen i Bodø ble løsningen å parkere 
hjemmet ved jobben.

EPC-avtalen i Narvik:
•  GK Norge AS og Narvik Kommune har 
 inngått en energisparekontrakt som 
 strekker seg over 9 år.

•  Avtalen forplikter GK Norge til å 
 gjennomføre 177 tiltak i 37 bygg.

•  De 177 tiltakene skal spare Narvik 
 kommune for 8 GWh i året, noe som 
 tilsvarer nærmere 40 produsent 
 reduksjon.

•  De økonomiske besparelsene skal i 
 løpet av 9 år tilsvare kostnaden for 
 tiltakene. Dette garanterer GK.

til at dette ble en bedre løsning når 
vi skulle jobbe så mange steder, sier 
Johansen og påpeker at noen av byggene 
de skal jobbe på befinner seg i Bjerkvik, 
over 3 mil unna Narvik sentrum.
Oppdragene er spredt ut over en strek-
ning på 7 mil fra Bjerkvik i nord til 
Skjomen i Sør, så det spares noen timer 
hver dag i kjøring.
- Dersom dette viser seg å funke bra, kan 
vi jo også bruke bilen på andre prosjekter 
senere, påpeker Strand Ellingsen.

Fullt utstyrt. Bobilløsningen er foreløpig 
i forsøks-stadiet. Utgangspunktet er 75 
timer fordelt mandag til søndag før man 

har en uke fri. Arbeidet i Narvik skal 
foregå frem til april 2016. De to unge 
automatikerne legger ikke skjul på at 
det nok passer bra å være uetablert på 
hjemme-bane med en slik livstil.
- Det er bare en av oss som skal jobbe 
med dette som har familie, og han er 
ikke den som er satt opp mest, for å si 
det sånn, påpeker Johansen.
Det er ofte trangt om plassen i de fleste 
bobiler, og Rigmor er i tillegg ikke av de 
største. Det gjør ikke så mye for Martin 
og Marius, ettersom de tilbringer det 
meste av tiden på jobb.
- Vi tilbringer ikke så mye tid i bobilen. 
Det blir lunsj, middag og rett i seng 

etter arbeid, sier Marius, og legger til:
- Det er nok ikke plass til flere her inne, 
det holder med to.
Når de først tilbringer tid i bobilen, har 
de tilgang på det aller meste de trenger. 
Bilen er utstyrt med gasskomfyr, tv med 
digitalt bakkenett, trådløst internett og 
en solid kontorprinter.
Før bilen ble tatt i bruk ble den tilpasset 
med elektrisk anlegg, nytt varslingssystem 
for gass og spesialbygd sengeløsning. 
Og de kreative automatikerne har flere 
smarte løsninger for bilen.
- Vi skal sette inn et Eagle-styresystem 
for varmestyring, nattsenking, 
kaffetrakter og lys, forteller Marius.

PROSJEKT NORGE

Skistua skole er blant byggene GK skal energi-
effektivisere i EPC-avtalen med Narvik kommune.

Marius Aleksander Johnsen og Martin Strand Ellingsen 
trives godt i bobilen mens de energieffektiviserer Narvik kommune. 

Gamle koblingsskap er blant utfordringene GK må takle 
for å nå målet om nærmere 40 % reduksjon i energibruk 
i Narvik.
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Høyt miljøfokus 
i Norges tredje høyeste hus
Scandic Lerkendal har ambisjoner om å være verdens mest 
energieffektive hotell. Desentraliserte ventilasjonsanlegg er et 
viktig bidrag til lavt energibehov. 

S
candic Lerkendal sto ferdig som-
meren 2014 og taket ligger 75 
meter over bakkenivå. I Norge er 
det bare Oslo Plaza og Postbygget 

i Oslo som rager høyere. Fordelt over 
21 etasjer, rommer hotellet blant annet 
400 hotellrom med 1243 senger, en 1500 
m2 stor konferansesal og et kontorbygg 
i tre etasjer. Bak prosjektet står bygg-
herre Arthur Buchardt Invest AS. HENT 
AS har vært hovedentreprenør og Voll 
arkitekter har tegnet det som bokstavelig 
talt kan kalles et miljøfyrtårn.

Lavt miljøavtrykk. – Scandic Lerkendal 
har miljø høyt på agendaen, og det har 
vært viktig for oss at et nytt og mod-
erne hotell som dette skal sette et så lite 
miljøavtrykk som mulig. Derfor har 
dette vært et stort fokus i hele prosjektet, 
sier hotelldirektør Bjørgvin Thorsteinsson. 
Hotellet skal ha en utpreget miljøprofil, 
og energibehovet er altså beregnet til 
så lite som 50 kWh per m2 per år. Til 
og med heisen er miljø-vennlig, med 
en dynamo som lades når heisen går 
nedover. Bygget er naturligvis tett, med 
lekkasjetall på 0,3.

Booker god luft. GK Norge har levert 
desentralisert og behovsstyrt ventila-
sjon. Sammen med Sweco Norge AS har 
GK hatt ansvaret for å prosjektere og 
installere 62 luftbehandlingsanlegg med 
en total luftmengde på 300 000 kubikk-
meter i timen. GK Byggautomasjon har 
stått for prosjektering, design og ut-

testesting av flere automatikkfunksjoner 
med ny teknologi (se egen sak side 17).
Prosjektet er det største som er gjen-
nomført av GK i Midt-Norge. Hver av 
de 21 etasjene får to balanserte ventila-
sjonsanlegg med varmegjenvinning 
og svært lav spesifikk vifteeffekt (SFP). 
Gjennomsnittlig SFP er på 1,06 og 
varmegjenvinningsgrad på 86 %. For de 
resterende arealene i prosjektet er også 
snittet svært lavt. 

- Et godt inneklima. Hotellet åpnet 
5. august i fjor, og så langt har tilbake-
meldingene vært svært gode.
- De tiltakene som er gjort på hotellet 
som skal sørge for at vi både har et godt 
inneklima til våre gjester, samt også 
være så energibesparende at vi opp-
rettholder et energiforbruk på kun 50 
kWh/m2år, fungerer godt, sier Roger 
J. Rønning, director of operations ved 
Scandic Lerkendal. Han trekker spesielt 
fram samarbeidet mellom GK og Sintef 
som vellykket, og fastslår at systemene 
fungerer godt i praksis. 
- Vi får ingen dårlige tilbakemeldinger 
på inneklima, noe vi må anse som 
positivt siden vi av erfaring vet at luft og 
temperatur har mye å si for våre gjester, 
spesielt på et så stort konferansehotell 
som Scandic Lerkendal er, sier Rønning. 
Det blir også GKs oppgave å sørge for at 
gjestene har godt inneklima i årene som 
kommer; Scandic og GK har inngått 
avtale om service og driftsstøtte for 
hotellet og konferansesenteret.

TEKST:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Scandic Lerkendal hotell er det største 
prosjektet GK har gjennomført i Midt-Norge.

Krevende for 
byggautomasjon
Når automasjonen skal kommunisere med alt fra romkon-
trollere til en server i Tyskland og dessuten sikre supergjerrig 
energibruk, må nye løsninger til. 

S
candic Lerkendal hotell er et 
signalbygg i Trondheim, godt 
synlig og med høye miljø-
ambisjoner. Hotell-delen skal 

oppnå energibehov på 50 kWh/m2år. 
– Det utfordrer byggautomasjon ganske 
mye i forhold til klassiske løsninger for 
ventilasjon og oppvarming. Vi måtte 
finne ut i detalj hva energirådgiverne 
hadde tenkt. For eksempel har bygget 
heiser som generere strøm når de går 
ned, forteller produktutvikler Knut Ivar 
Grue i GK Norge, avdeling Trondheim. 
Og behovsstyringen av tekniske anlegg 
er koblet opp til Scandic sitt booking-
system med server i Tyskland. 

Tidlig risikoanalyse. Noe av det første 
GK gjorde etter at de fikk entreprisen 

for byggautomasjon, var en grundig 
risikoanalyse. 
– Vi avdekket noen kompetansehull som 
måtte dekkes, og at vi trengte å ta i bruk noe 
ny teknologi. Her så vi fort at Honeywell 
hadde det vi trengte, sier Grue. Etter 
noen runder internt fikk de klarsignal til 
å gå videre med leverandøren. 
– Vi involverte Honeywell tidlig – mens 
grøftemaskinene sto og jobba. Vi stilte 
kritiske spørsmål, avdekket hva våre 
folk i prosjektet måtte lære om nye 
produkter, og tegnet risikobildet sam-
men, forteller Grue. Ut fra dette laget 
prosjektleder Erling Grøtte en konkret 
gjennomføringsplan i tråd med en 
null risiko-ambisjon. Både Honeywell 
i Norge og Tyskland ble involvert og 
kjørte tester for GK.

PROSJEKT NORGE

Serviceingeniør Vidar Karlsen ved et av de mange 
desentraliserte Covent-aggregatene i hotellet.

u
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– Når vi kom til driftsøyeblikket, hadde 
vi ikke noen store utfordringer knyttet 
til valgte løsninger, fastslår Grue. 

FAT-tester. Hotelldelen har aggregater 
fra Covent, mens kontor-og konferanse-
delen har fra Systemair. Begge leveran-
dørene stilte med utstyr og plass slik at 
GK kunne teste aggregatene med 
Eagle-kontrollere fra Honeywell 
integrert. Disse FAT-testene (Factory 
Acceptance Test) avdekket en del saker. 
– Når du skal levere 62 aggregater til et 
prosjekt, er det veldig viktig å minimali-
sere antall feil og muligheter for feil. 
Testene på fabrikkene var kjempeviktige, 
understreker Grue. Romstyringen på 
hotellet er koblet mot bookingsystemet. 
Også for integreringen mot booking-
systemet gjennomførte GK en FAT-
test, i Pre-office-kontoret til Scandic i 
Trondheim. 
– Vi hadde bare ei uke på oss til å 
etablere samhandlingen mellom book-
ingsystemet og automatiseringssystemet 
på hotellrommene, før åpningen av 
hotellet. Men da visste vi at det kom 
en løsning som var testet i forkant, 
poengterer Grue. IT-sikkerhet var et 
viktig tema både for GK og Scandic sitt 
svenske IT-miljø under testingen. 
– Hotellet inneholder mange IT-
utfordringer. Erik Aune hos oss er 
utdannet IT-ingeniør, og har vært sterkt 

delaktig i leveransene. Det var viktig at vi 
stilte med ressurser med riktig kompe-
tanse da vi testet samhandlingen med 
bookingsystemet, for å etablere korrekt 
IT-sikkerhet, understreker Grue. 

SD tidlig oppe. Også SD-anlegget (topp-
systemet) er fra Honeywell, ArenaAX. 
Prosjektingeniør Hege Myrdal Eriksen 
hos GK har produsert grafikk. Risiko-
analysen hadde avklart at SD-anlegget 
måtte tidlig opp. 
– Vi måtte få hele systemet til å spille så 
tidlig som mulig, for å få fram eventuelle 
utfordringer med kommunikasjon. 
Derfor var SD-anlegget oppe før de 
første viftene og pumpene i bygget 
begynte å snurre, opplyser Grue. I møter 
med byggeledelsen hos hovedentre-
prenør HENT kunne GK dermed enkelt 
vise status på igangkjøring av tekniske 
anlegg i bygget. 
– Under igangkjøring av alle de 400 
hotellrommene la vi også til rette for 
app-løsninger på smarttelefon eller 
nettbrett for å gjøre en rask utsjekk av at 
komponentene fungerte, forteller Grue. 
Han er ikke i tvil om at prosjektet har 
satt spor internt i GK. 
– Det har forandret oss. I innsalgsfasen 
på andre prosjekter har vi fått høre at vi 
har lagt lista veldig høyt. Da kan vi svare 
at vi vet vi kommer over, for vi har gjort 
det samme på Scandic Lerkendal.  

Alt fra toppsystem
Gjennomgående BACnet-kommunikasjon og fritt programmerbare kontrollere gjør det 
mulig å kontrollere alt av automatikk direkte fra toppsystemet.

Romreguleringen på Scandic Lerkendal 
Hotell er autonom, med fritt programmerbar 
romkontroll og bussbasert betjeningspanel i 
hvert rom. Panelene kommuniserer BACnet 
til MSTP (Master Slave Token Passing) på 
romnivå, og er koblet til kontrollere i venti-
lasjonsaggregatene. Disse kontrollerne er også 
fritt programmerbare, og var ferdig montert 
hos ventilasjonsleverandør. Videre opp til 
toppsystemet er det BACnet-kommunikasjon. 
– Selve programmeringen og integrasjonen 
av romkontroll er gjort allerede på toppsys-
temet. BACnet-routing går via undersentral 
ned til romnivå. Dette er en ekstremt fleksibel 
løsning, mener Dan Frode Mortensen hos 
leverandøren Honeywell. 

Kan fjernstyre.
– Prosjektleder Erling Grøtte satt på hjemme-
adressen sin 9 mil sør for Trondheim, og 
kunne programmere displayet gjestene stiller 
temperaturen opp og ned med, utdyper 
Knut Ivar Grue. På den måten kan GK på en 
enkel måte omprogrammere komponenter 
som står ute i hotellrommene. Lynx-teknolo-
gien fra Honeywell bruker åpne kommuni-
kasjons-protokoller, som BACnet. 
– Det gir mye større fleksibilitet. På Lerkendal 
Hotell hadde det ikke vært mulig å bruke aggre-
gat med ferdigautomatikk, mener Mortensen. 
Det skyldes ikke minst graden av integrasjon 
mellom systemene, som at romstyring er knyttet 
opp mot booking-systemet. Og fritt program-
merbare kontrollere er en god og langsiktig 
løsning, om vi skal tro Mortensen. 
– Her er det for eksempel ikke kjøling. Hvis 
det skulle komme etter hvert,  er det ingen 
begrensninger med de valgte komponentene, 
poengterer han. 

Mer effektiv service. Automasjonen brukes 
til å styre og regulere, men også som info-
system for driftsansvarlig og serviceansvarlig. 
Framfor å reise ut hver gang en henvendelse 
kommer, kan serviceteknikere først logge seg 

på driftskontrollsystemet, og analysere 
situasjonen på den måten. 
– Slik kan vi avgjøre om vi skal sende en 
servicetekniker med kjølekompetanse eller en 
som kan ventilasjon. Med dette systemet kan 
vi håndtere  henvendelser på en helt 
annen måte, poengterer Grue. GK bruker 
også eSight EOS-system og Honeywell-
teknologi for å kommunisere med målere 
rundt om i bygget. 

Valgte ikke bare det billigste. 
Dan Frode Mortensen berømmer prosjekt
ledelsen og ledelsen i GK for at de satset på 
gode tekniske og fleksible løsninger. 
– Det hadde muligens vært billigere å kjøpe 
ferdigprogrammert undersentral og en 
kjempeenkel romkontroller. Men dette skal 
integreres og fungere sammen i et system, 
og det er kanskje ikke mulig med de billigste 
produktene. Her er det fritt programmerbare 
produkter som gjør at totalproduktet blir så 
mye bedre, mener han.  

– Respekt for teknologi. For Honeywell sin 
del er det positivt å bli involvert allerede på 
idéstadiet i et prosjekt. Dan Frode Mortensen 
mener dette har gitt verdifull erfaring for alle 
parter.
– Vi kom såpass tidlig inn at vi kunne gi tips 
slik at de slipper trøbbel i etterkant - de har 
jo vært proaktive i forhold til å unngå feil, 
sier han, og legger til at prosjektet handler 
om komplekse systemer Mortensen sier også 
at GK hele tiden har vært i forkant og gjort 
smarte, gode valg – som å presse elektro til å 
få opp infrastruktur slik at SD-anlegget kom 
tidlig på plass. Og – ikke minst – har GK 
Trondheim vært opptatt av kompetanse. 
– De er ekstremt gode til å ta hensyn til og 
vise respekt for teknologi. De sendte folk på 
kurs med en gang. Da er det mye enklere 
å gjennomføre prosjektet veldig bra, sier 
Mortensen. 

Greiere grensesnitt
Scandic har planer om å premiere gjester som er 
energivennlige. Derfor er det lagt opp til å logge 
hvordan gjesten oppfører seg når på rommet. 
– Resepsjonisten kan gå inn på skjermbildet for 
akkurat det rommet når gjesten sjekker ut, og se 
om vedkommende har vært energivennlig eller 
ikke, forteller Knut Ivar Grue. Hvis gjesten for 
eksempel øker romtemperaturen, vil det ikke gi 
bonus. 

Bonus til energigjerrige gjester
Risikoanalysen konkluderte at det ga minst risiko 
å holde seg til færrest mulig leverandører. 
– Når vi velger å kjøpe kjernen i automasjons-
leveransen fra en og samme leverandør, slipper 
vi i GK å bli ansvarliggjort for å ha klusset til 
grensesnittene. Vi får rene grensesnitt, og det 
blir enkelt for oss å forholde oss til utfordringer 
fordi vi har færrest mulig leverandører og 
kommunikasjonsteknologi. Det er kjempeviktig, 
mener Knut Ivar Grue. 

– En spesiell plassering av aggregat, fastslår 
prosjektleder Erling Grøtte i ei bitrapp.

Kontor- og konferansedelen har aggregater 
fra Systemair med innebygget Honeywell-automatikk, 

fastslår prosjektingeniør Geir Kroknes.
IT-ingeniør Erik Aune har vært ansvarlig for samhandling 

mellom booking-systemet og automasjon. 

PROSJEKT NORGE PROSJEKT NORGE



20 21 

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

 

Målet for EnergyBase i Wien er maksimal brukerkomfort 
til effektiv energibruk. Forskningsprosjektet har blitt en 
boltreplass for ulike bærekraft-løsninger.

W
IEN: Det kan virke som 
gammelt nytt nå som Norge 
har fått Bellona-bygget, men 
EnergyBase var nok først 

ute med foldet, sørvendt fasade dekket 
med solceller og solfangere. Stikkord er 
intelligent bruk av solenergi. EnergyBase 
startet med et forskningsprosjekt i 2005, 
og bygget sto ferdig i 2008. 
– Fasaden er kanskje den viktigste innova-
sjonen i prosjektet, sier markedsansvarlig 
Géza Mozsner hos arkitektfirmaet pos 
architekten. 

Godt dagslys. Folde-fasaden sørger for 
både aktiv og passiv bruk av solenergi: 

Solskjerming om sommeren, og passiv 
solvarme og dagslys om vinteren. 400 
m2 solcellepaneler utnytter solenergi 
aktivt sommer som vinter. Bygget holder 
passivhusstandard, er 100 m langt og 17 
m bredt og totalareal er på ca 7500 m2.  
– Designet sikrer godt dagslys i alle åpne 
arealer. Det er viktig, også for bruker-
komfort, understreker Mozsner. 

Termoaktivt betongdekke. Termisk 
komfort er også sentralt. Om lag 6000 
m2 takareal med vannbåren distri-
busjon i lukkete sløyfer sørger for 
ønsket innetemperatur, både sommer 
og vinter. Turtemperaturen er ca 18° C 

for kjøling og 23 °C for oppvarming. 
– Det er ikke stor forskjell fra inne-
temperaturen, så du kjenner ikke 
trekk, sier Mozsner. Kjøling skjer via 
frikjøling med grunnvann fra en 
energibrønn. Varmebehov dekkes av 
285 m2 solfangere tilkoblet en  15.000 m3 
akkumulatortank, og grunnvarme via 
varmepumpe. Solenergi brukes også til 
å kjøle tilluft om sommeren 
(se egen sak side 22). 

Treg regulering. Ifølge Mozsner 
oppstår den eneste begrensningen med 
termoaktivt dekke i overgangsperioder, 
for eksempel korte og plutselige varme 
eller kalde perioder om våren eller 
høsten. 
– Da klarer ikke systemet oppnå ideell 
innetemperatur på grunn av treghet i 
betongdekkene. Men disse små avvikene 

viste seg å være neglisjerbare i en stor 
brukerundersøkelse gjennomført i 
2014, opplyser han. Mozsner legger 
til at undersøkelsen ga overveldende 
positive resultater for bygget. Brukerne 
satte blant annet stor pris på grønne 
bufferområder hvor planter brukes til å 
befukte lufta (se undersak side 22). 

Litt bedre enn beregnet. Bygget 
har vært i drift i om lag seks år, men 
Mozsner har ikke tall for de ulike 
energipostene. 
– Ifølge driftsansvarlig bruker noen 
delsystemer mer energi enn beregnet, 
og noen bruker mindre. Totalt sett er 
ytelsen for bygget litt bedre enn 
beregnet, opplyser han. 
– Ville dere valgt andre løsninger i dag? 
– Kombinasjonen av solceller og 
solfangere var en del av forsknings-
prosjektet, for å få med soldrevet 
kjøling. Med utviklingen som har 
skjedd i solcelleteknologi siden bygget 
sto ferdig, ville solceller alene vært 
eneste valg for et standard bygg, 
mener Mozsner. 

Til tross for at fasaden er foldet, trenger bygget 
solskjerming til tider. Det skjer automatisk ut fra 
lys inn. For å ivareta brukerkomforten, både med 
tanke på dagslys og utsyn, ble det utviklet spesielle 
persienner for EnergyBase. De er plassert utenfor 
glass mellom kontorareal og den foldete fasaden. 
– De er gjennomhullet; hullene utgjør 16 % av 
arealet. På den måten har brukerne av bygget 
fortsatt utsyn, forklarer Géza Mozsner hos arkitekt-
firmaet pos architekten. 

Perforert persienne
Høy varmegjenvinning i ventilasjonsanlegget er 
obligatorisk for energigjerrige bygg. EnergyBase 
har 85 % varmegjenvinning og gjenvinner 22 % 
av luftfuktigheten. Avtrekket er plassert øverst i 
fasade-folden for å få med varmetilskudd fra sola 
om vinteren 

Avtrekk i folden 
 

Utforming av fasade og ventilasjon sikrer maksimalt 
varmetilskudd fra sola om vinteren. 

Jo, persienne er nede…. … det skyldes alle de små hullene, som gir fint utsyn.

En 100 m lang, sørvendt fasade 
gir gode muligheter for å utnytte 
solenergi. PV-panel er orientert 
31,5 ° mot horisontalen, 
glassfasaden 63,4°. 
(Foto: pos architekten/Hurnhaus.)

Dagslys er en viktig del av komforten for brukerne. 
(Foto: pos architekten/Hurnhaus.)

Den foldete fasaden har passivhusvinduer ytterst, 
og enkle vinduer inn mot kontorarealene. 
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EnergyBase-bygget har 40 og 50 % 
relativ fuktighet innendørs året rundt 
– takket være grønne planter integrert 
i ventilasjonsanlegget. Cyperus 
alternifolius er spesielt framodlet for 
befuktning. Det er 500 av dem i 
bygget, i grønne buffersoner integrert 
i kontorlandskapene. Totalt utgjør 
de grønne sonene 110 m2 (2 % av 
arealet). Plantene fungerer som et 
lukket, fuktproduserende system 
som kan kontrolleres presist. 
– Erfaringene viser at den grønne 
befuktingen trenger mer ventila-
sjon og dermed mer energi enn 
prosjektert. Samtig viser bruker-
undersøkelsen fra 2014 at de grønne 
buffersonene oppleves som en 
veldig positiv faktor for bruker-
opplevelsen innendørs, sier 
Géza Mozsner hos arkitektfirmaet 
pos architekten. 

Grønne befuktere

Soldrevet kjøling
Solenergi brukes også til å kjøle EnergyBase via en 
adiabatisk kjøleprosess med adsorpsjonsrotor.

Prinsippet for denne kjøleløsningen er som følger: Varm og 
fuktig uteluft avfuktes i en adsorpsjonsrotor, og sendes deretter 
forbi en varmegjenvinner som senker temperaturen. I neste 
trinn befuktes tillufta ut fra settverdier for temperatur og 
tilluft, og dette senker temperaturen gjennom adiabatisk 
kjøling. (Vanndråper fordampes ved å ta energi fra lufta, og 
da synker temperaturen). 

Minst 70 °C vann. På avtrekkssiden befuktes luften nær 
metningspunktet for å utnytte kjølepotensialet maksimalt, slik 
at varmegjenvinningen blir effektiv. Til slutt i prosessen må 
adsorpsjonsrotoren regenereres ved hjelp av varmetilførsel. I 
EnergyBase-anlegget skjer det med varmtvann (minst 70 °C) 
fra 285 m2 solfangere. Kjølekonseptet kalles Desiccative and 
evaporative cooling (DEC)- og var den første av sitt slag i 
Østerrike da det ble installert.
 
12 % av kjølebehovet. – Enheten håndterer bare tilluft ved 
å tilføre kjølig, frisk luft. På denne måten dekker den om 
lag 12 % av kjølebehovet i bygget. Resterende 88 % dekkes 
av frikjøling i termoaktive betongdekker, opplyser Géza 
Mozsner hos arkitektfirmaet pos architekten. Caliqua AT 

hadde ansvaret for varme-og kjølesystemene i bygget, inkludert 
DEC-enheten. 

Kjøler til romtemperatur. – Ifølge driftsansvarlig i bygget kan 
DEC-en kjøle utelufta omtrent til ønsket romtemperatur. 
Enheten er i seg selv veldig energieffektiv – den bruker om lag 
1/8 eller 1/9 av konvensjonelle enheter. Driftsdataene er ikke 
kvalitetssikret og publisert ennå, så vi kan ikke oppgi eksakte 
tall, fortsetter Mozsner. Kjøleytelsen er 98 kWh. Solvarmean-
legget har også en 15 m3  akkumulatortank plassert på taket 
– utenfor klimasonen for å unngå uønskede varmetilskudd. 
Solfangerne forsyner også bygget med varmt tappevann. 

Akustikk en utfordring
Strenge krav til akustikk er den største utford-
ringen med termoaktivert betongdekke, ifølge 
Kjell Sylvarnes i Backer AS.

Forutsetningen for å aktivere betongkjernen via 
vannsløyfer i taket forutsetter selvsagt at betongen er 
eksponert. 
– Vi har alltid sagt at akustikk er den største 
utfordringen. Lydkravene i Norge er veldig strenge. 
Vi har sett løsninger mange andre steder som jeg 
ikke tror vi ville fått lov til å bygge i Norge, mener 
Sylvarnes. Han var en av flere utbyggere som besøkte 
EnergyBase og Raiffeisen på Grønn Byggallianses 
studietur. Begge byggene har termoaktive betong-
dekker i takene. 
– Vi vurderte eksponert betong for et bygg vi holder 
på å sette opp i Bergen nå. Der fikk vi det ikke til; vi 
var nødt til å bruke 100 % himling for å komme i mål. 
Men ideen om å bruke betong som aktivt varme- og 
kjølemedium er god, understreker Sylvarnes. 

Utbredt i Østerrike. Termoaktive betongdekker i tak 
er ganske vanlig løsning i Østerrike, ifølge Günther 
Lang, leder for Østerrikes passivhus-nettverk og 
selvstendig rådgiver. 
– Flere og flere kontorbygg velger dette. Men du må 
være påpasselig og installere akustiske elementer i 
vegger og tak. Raiffeisen-høyhuset har for eksempel 
fine, perforerte trepaneler på veggene, opplyser han 
(se side 10-13).

Kostbart for akustikk. Den norske Powerhouse-
alliansen jobber mye med å utnytte termisk masse i 
sine pluss-energibygg. 
– Det gir veldig god effekt når det gjelder kjøling, 
men krever løsninger for akustikk. Og det kan bli 
ganske kostbart, sier Marit Thyholt, seniorrådgiver 
energi og miljø i Skanska. Utfordringene gjelder 
selvsagt uansett om betongdekkene er aktivert eller 
ikke. Thyholt påpeker at akustikken ikke lar seg løse 
for alle typer bygg. For eksempel er det vanskelig å 
bruke vegger på skoler til akustisk demping – der 
trengs veggene til andre formål. 
– Her må det gjøres mye produktutvikling. Kravene 
til lyd er kjempeviktig, og det må vi opprettholde, 
mener Thyholt. 

Prinsippskisse for soldrevet kjøling ved hjelp av en avfukter-rotor.  (Illustrasjon: pos architekten).

Plantene finnes i grønne buffersoner 
integrert i kontorlandskapet. 

(Foto: pos architekten/Hurnhaus).

Sørfasaden har 60 % vinduer, nordfasaden har 30 % 
vinduer, og spesielt design for vinduskarmer. 
– I normale vinduer utgjør rammene 30 % av 
totalarealet. Her er det spesielle vinduer med 10 % 
ramme-areal, forklarer Géza Mozsner hos arkitektfirmaet 
pos architekten til en norsk gruppe på studietur med 
Grønn Byggallianse. 
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3184 punkter på tidsplanen 
fra januar i år til april neste 
år: Logistikk og tidsplan er 
de største utfordringene for 
GKs leveranse til Danmarks 
nye supersykehus.

S
KEJBY: Det nye universitetshospital 
i Aarhus (DNU) er et enormt 
byggeprosjekt med et nordlig og et 
sydlig byggespor, hvert med flere 

trinn. GK Danmark leverer ventilasjon 
og rør til et behandlings- og sengebygg 
på sydlig trinn som også kalles S2. Dette 
er det største delprosjektet i utbyggingen, 
og består av fem bygninger på fire til åtte 
etasjer med totalt areal ca 39.000 m2. 
Byggeperioden er på 18 måneder. 

– Den tekniske utfordringen er ikke 
så stor – her handler det mye mer om 
logistikk og tidsplan, sier Jacob Sørensen, 
prosjektleder VVS. Denne delen av 
leveransen sysselsetter 19 ansatte. Da 
Inneklima besøkte byggeplassen i  slutten 
av januar, sto det 3184 punkter på 
tidsplanen som går fram til april neste år.

Mange gjentakelser.
– Teknisk sett er vårt prosjekt litt 
“kjedelig”, fordi det er så mange 
gjen-tagelser. Prosjektet er stort, og de 
samme prosessene gjentas mange ganger, 
utdyper Sørensen. For eksempel skal 
365 blandebatteri bygges inn på bad, 
og 1500 radiatorer skal monteres. Bare 
til radiatorene skal montørene legge 
mer enn 5 km pex-rør i veggene. 
Samtidig gir alle gjentagelsene mulighet 
til å rasjonalisere. 

– Våre montører vil gjerne ha gjentag-
elser slik at de kan gjøre jobben raskere, 
siden de er akkordlønnet, sier Sørensen. 
GK Rør står for alle installasjoner til 
kjøling, oppvarming, teknisk vann, 
tappevann og varmt tappevann. 
Sykehuset får egne energisentraler med 
fjernvarme og kjøling. 

200 lastebiler daglig. DNU er Danmarks 
for tiden største byggeplass, med opptil 
1200 personer i arbeid på det meste. 
Under en rundtur i en brøkdel av de 
36 etasjene hvor GK holder på, er det 
ikke vanskelig å se at logistikk er en 
utfordring: Her er det folk over alt, ikke 
minst fra alle tekniske fag. Det krever 
selvsagt hyppige forsyninger av utstyr. 
Daglig kommer 200 lastebiler inn til 
byggeplassen, til faste avlessingssteder 
- og tider som må nås med maks 15 

For GK sin del er det første gang 
prosjekteringen er gjort i 3D-pro-
grammet Revit. 
– Det har vært en riktig god ting, selv 
om det har krevet noe investering 
i kurs og annet, sier Eriksen. Med 
modellen er det for eksempel enkelt 
å ta ut materialer og kalkulere med 
en gang. Det er også enkelt å se 
hvor mye materialer som faktisk er 
brukt, og lenke opp mot kalkylene. 
– På den måten er det lettere å vise 
fram ekstraarbeidet, sier Eriksen. 
Han understreker at GK har rekruttert 
flere dyktige BIM-ere. 
– Jeg tror alt blir Revit framover. Vi 
ser det også i små prosjekter nå, 
forteller Eriksen. Derfor mener han 
det var på tide for GK å ta i bruk BIM. 

På tide med BIM

minutters forsinkelse.  
– Det er mye distribusjon, og mye som 
skal fungere, fastslår Sørensen. 

BIMmet et år. Byggherren hadde satt krav 
om full modellering i BIM (bygnings-
informasjonsmodell). GK er underentre-
prenør til Lindpro, og ventilasjon står for 
prosjekteringen. 
– Vi jobbet nesten et år med dette før vi 
gikk i gang på byggeplass. Det er derfor 
det kan la seg gjøre å bygge dette på så 
kort tid, mener Henrik Eriksen, prosjekt-
leder ventilasjon. Når man går rundt i 
bygget, er det enkelt å ta opp modellen 
og se hva som skal gjøres med tekniske 
installasjoner. 
– Vi bruker modellen til å kommunisere 
med rådgiver, byggherre og andre, og 
gjøre kvalitetssikring, utdyper Sørensen. 
Han tar fram Ipad-en og klikker seg 
raskt fram til en etasje, inn i et rom og 
fjerner isolering og kanaler. 
– Slik kan man se hva man vil i prosjektet. 
Vi kan gå rundt her inne og se hvordan 
det kommer til å se ut, forklarer han. To av 

VVS-montørene har Ipad ute på bygge-
plassen slik at de kan gå inn i modellen. 
– Og så har vi det selvsagt her på kontoret, 
så vi kan registrere og kvalitetssikre, sier 
Sørensen. 

Mange like etasjer. Også for ventilasjon 
er det mange gjentagelser i sykehus-
bygget, med mange like etasjer. 
–  Vi er også heldige med at teknikk-
rommene er veldig store. All kanalføring 
skal ligge øverst over rister som skiller 
teknikk-etassjene. Tekniske anlegg skal 
ligge underst, og det betyr mye lettere 
service, poengterer prosjektleder 
Kim Lauritsen. Han er også fornøyd med 
luftinntakene, som er laget bygningsteknisk 
basert på maskinromselementer. På det 
meste vil GK ha 32 ventilasjonsmontører i 
arbeid samtidig. Som for rør-leveransen er 
det én ting som virkelig gjelder: 
– Tidsplan, tidsplan, tidsplan – det er den 
største utfordringen, fastslår Eriksen. 
– Her er det ikke mye som skal overlates 
til tilfeldighetene. Vi er presset, men vi 
når det, sier Lauritsen. 

Jacob Sørensen sjekker BIM-modellen for å finne 
interessante etasjer å vise fram.  
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– Stram tidsplan er den største utfordringen også for 
ventilasjon, fastslår prosjektleder Henrik Eriksen. 

– Sykehuset vil dekke et område på størrelse med en middels stor dansk by, 
som Ribe eller Skagen, forteller Jacob Sørensen, prosjektleder VVS hos GK.
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Super prosjektering
– Godt samarbeid og god prosjektering, 
sier Lindpro om GK.

Godt samarbeid mellom tekniske fag 
er en forutsetning for å lykkes med 
koordinering og framdrift. 
– Samarbeidet med GK har fungert 
riktig godt. Vi har noen utfordringer 
som GK meget velvillig springer inn i, 
og er meget tilfreds med at avtalen 
fungerer riktig godt, fastslår senior 
prosjektsjef Henrik Vestergaard. 

– Mye ros. Han trekker spesielt fram 
prosjekteringen som GK Ventilasjon har 
stått for. 
– Det får de mye ros for av DNU – det 
er noe av det beste de har sett her ute 
nå. Kim og Henrik kjører prosjekterings-
planen meget stringent, og gjør meget 
profesjonelt arbeid. Vi har selvfølgelig 
noen daglige utfordringer, men det 
klarer vi å løse på fornuftig vis. Så vi er 
meget tilfreds med samarbeidet. GK 
utmerker seg i prosjektet totalt sett, 
oppsummerer Vestergaard. Han ønsker 
å fortsette med GK i et nytt delprosjekt 
Lindpro leverer anbud på. 

Flat organisasjon. I kontorriggen sitter 
alle de tekniske fagene side om side.  
– I det daglige samarbeidet ser vi ikke 

Tekniske rom er samlet i to etasjer fordelt på tre 
av bygningene. Selv om rommene er store, skal 
de også ha plass til mye. 
– Her skal det massivt med teknikk inn. Det 
krever meget, meget stram koordinering, fastslår 
senior prosjektsjef Henrik Vestergaard hos 
teknisk entreprenør Lindpro. Han trekker også 
fram den stramme tidsplanen som den største 
utfordringen. 
– Vi er veldig mange på etasjene samtidig, så det 
krever tålmodighet og en stringent styring. Selve 
installasjonene er egentlig standard, så det er 
ikke noe spesielt her, slik vi ser det, sier han. 

– Meget stram koordinering
GK Rør har eget sertifisering for sin sveise-
virksomhet; en såkalt Welding Procedure 
Qualification Record utstedt av Nordisk Svejse 
Kontrol. Dette er dokumentasjon av en sveis 
utført og testet for å sikre at prosedyren vil gi en 
god sveis. Testen er gjennomført i henhold til 
dansk/europeisk teststandard. 
– Ved å ha en WPQR kan vi dokumentere at vi 
ikke skader materialet når det sveises sammen. 
Dette blir et krav for flere oppgaver, opplyser 
prosjektleder Erik Post. WPQR er knyttet til 
firmaet; sveiserne kan ta et sveise-sertifikat ut fra 
GK Rørs WPQR. 
– Nå har vi tre WPQR som kjører etter dimensjon 
og type av sveis – om det er en filletweld eller 
buttweld, forteller Post. 

Egen sveise-sertifisering

på GK som underentreprenør. Vi funge-
rer som en flat organisasjon, og ser 
GK som en del av Lindpro, poengterer 
Vestergaard.
– Lindpro kjører prosjektet på en måte 
som gjør at vi får implementert sam-
arbeid – vi har mer samarbeid enn 
motarbeid. Vi har en veldig god dialog, 
og de løser diskusjoner, for eksempel om 
hvem som skal først inn av tekniske fag, 
veldig godt, sier Henrik Eriksen. 

Ventilasjonsmontør Bo Nørregaard Nielsen
skrur kanaloppheng oppe ved taket.

Det blir mange meter rør å holde styr på for Steffen Jespersen og 
kollegene hans. Jespersen er den første voksenlærling hos GK Rør.

1) Alle bad skal ha innebygget blandebatteri, av hygienehensyn. 2) Lars Jacobsen skjøter rør.  3) Henrik Grumstrup skal montere innebygget blandebatteri 365 ganger. 4) Mads Sonne 
kobler pex-rør til drikkevann og teknisk vann.  

Kanalene nede i teknisk rom skal legges i etasjen 
over ristene.

1 4

2

3

•  4 hospitalsmatrikler samles og 
 fusjoneres i Det Nye Universitetshospital 

• Ca. 250.000 m2 nybygg 

• 160.000 m2 eksisterende sykehus   
 integreres 

• Areal på samlet grunn ca 1,0 million m2 

• Samlet ramme på 6,4 milliarder 
 danske kr.

Det Nye Universitetshospital 
i Aarhus (DNU)

PROSJEKT DANMARK
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Ubemannede tog inn og ut, døgnet rundt, året rundt, i svære 
haller sprengt ut i fjellet: Det krever sitt av både ventilasjon og 
automasjon å sikre gode arbeidsforhold for servicepersonell.

D
et nye togdepotet bygges for Stor-
stockholms Lokaltrafik (SL) og 
deres servicevogner for baneved-
likehold av tunnelbanenettet i 

Stockholm. Hallen blir på 17.000 m2 og 
vil bestå av lagerdel, plass for vognopp-
stilling og vognverksted i et eget bygg 
over bakken. Gunnar Karlsen Sverige 
AB ( GK Sverige) skal levere ventilasjon, 

styring og overvåkning. Oppdragsgiver 
er totalentreprenør NCC Construction. 
  – Framfor alt er dette en veldig 
avansert automatikk-entreprise, fastslår 
regionsjef Simon Jennstål i Region Øst. 
Avdelingsleder Peter Skogberg 
poengterer at GK bygger anlegg tilpasset 
framtidige tog som kommer til å være 
ubemannet. 

Depotet vil bestå av tre oppstillingstunneler 
der T-banetogene skal vaskes om natta. De 
reiser gjennom en 320 m lang betongtunnel 
fra Norsborg stasjon og inn i fjellet. Der 
passerer de en fullskala togvask som fungerer 
akkurat som en bilvask på bensinstasjonen. 
Deretter kjører de videre til oppstillings-
tunneler, eller opp til verkstedet som skal 
bygges over betongtunnelen. Tre tunneler skal 
sprenges ut: To som er 24 m brede og en som 
er 19 m bred. Totalt skal 2700 m tunnellengde 
sprenges ut. Alle tunnelene har 8 m takhøyde. 
De ligger mellom 6 og 20 meter under 
bakkenivå. 

Kilde: Stockholms läns landsting. 

GK Sverige leverer installasjonspakken 
sammen med elentreprenør Midroc Electro, 
rørentreprenør Rörgruppen sprinklerentreprenør 
Maxcon. Det er første gang GK Sverige gjør 
denne typen forpliktende samarbeid. 
– Vi har sittet i samme former, men ikke kontrakts-
bundet. Her er vi bundet mot hverandre og tar 
ansvar for hverandre. Og vi er bundet mot NCC som 
har samspillsentreprise mot SL, opplyser Simon 
Jennstål, regionsjef Region Øst. Hele kontrakten for 
installasjons-pakken er på 134 millioner. GKs del 
utgjør 40 millioner. Partene er forpliktet felles – hvis 
en av dem gjør noe feil, er alle felles ansvarlig. 
Samtidig er det gevinstpotensial hvis de leverer 
riktige funksjoner på enklere måte. 
– Jo mer teknisk dyktige og kreative vi er, desto 
mer penger tjener vi. Det er jo også motiverende, 
sier prosjektleder Peter Skogberg. 

NorsborgsdepotetPartnering i samspill. 

– Vi bygger for noe vi vet skal komme, 
ikke for noe som finnes, sier han. 

Volum som Globen. Og selv om togene 
blir ubemannet, skal det være folk på jobb 
i fjellhallene for å gjøre service på togene. 
Det betyr at kravene til inneklima er de 
samme som for et hvilket som helst bygg.  
– Veldig, veldig store luftmengder skal 
ned, uten å gi trekk- eller lydproblemer. 
Volumet vi ventilerer, er like stort som 
hele Globen i Stockholm, opplyser 
Skogberg. I bygget over bakkeplan ligger 
et eget verksted for sanering av vogner 
som har blitt tagget. Det forsynes med 
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Avansert automatikk under bakken

Teknisk rådgivning er ekstremt viktig her, 
og en slik jobb krever høy kompetanse. 

Regionsjef Simon Jennstål“NCC har et samspillsprosjekt med SL om tog-
depotet, og jobber veldig tett med SL for å finne 
nye løsninger i fellesskap. 
– Siden installasjonsdelen er så stor, så vi tidlig at 
vi måtte ha samme type opplegg med våre installa-
tører om dette skal bli bra. Tror man på samspill, 
må man vise det hele veien, mener prosjektsjef 
Björn Lindqvist i NCC. NCC ba om felles anbud fra 
konsortiet med GK Sverige og de andre. 
– Vi hadde gode referanser fra Torsplan – det 
fungerte mellom disse installatørene og mot NCC, 
fastslår Lindqvist. Han understreker at samspill 
krever nye vaner, blant annet åpen bok. Det forut-
setter at man stoler på hverandre, og da er det en 
fordel med erfaring fra tidligere prosjekter.
– For hvert prosjekt blir man bedre til å tenke på 
hvordan vi sammen kan jobbe smartere og tjene 
litt mer penger – framfor alt ved å finne produk-
sjonsvennlige løsninger, sier Lindqvist. 

– Gode referanser

nesten 25 m3/s til et areal på 700 m2. 
– Det tilsvarer 25.000 m2 kontor. Dimen-
sjoneringen er krevende, og skal hele tiden 
sikres i drift, understreker Skogberg. 

Store svingninger. Å tilfredsstille 
temperaturkravene er også utfordrende. 
Temperatursvingningene i hallene kan bli 
store, ikke minst vinterstid når store, tunge 
tog kommer inn fra kulda, fulle av snø. 
– Slike situasjoner gir konsekvenser 
for helheten. Når det er snø ute, må 
vi for eksempel kjøre i gang avfuktere 
som får ned fuktigheten. Vi har også 
duggpunkt-styring på aggregatene; 
spesialløsninger vi normalt ikke 
trenger å tenke på, forklarer Skogberg. 
GK Sverige skal levere automatikk til 
hele anlegget. 
– Ventilasjon, rør, belysning og port-
styring ligger på oss. Det eneste vi ikke 
leverer, er signalsystemet for togene, 
opplyser Skogberg. 

Forpliktet på tvers. Prosjektet skiller seg 
også ut når det gjelder kontrakt. 
– Vi har gått sammen med et rørfirma, et 
el-firma og et sprinklerfirma, og sammen 
bygget et konsortium. Vi leverer hele 
installasjonspakken til NCC sammen, 
forklarer Skogberg (se faktaboks). GK 
Sverige har jobbet sammen med disse 
firmaene tidligere ved store prosjekter i 
Stockholm. Skogberg er ikke i tvil om at 

kontraktsformen gir bedre samarbeid på 
tvers av fagene. 
– Definitivt. Vi har felles interesse av 
å hjelpe hverandre i stedet for å mot-
arbeide hverandre, sier han. Partene 
stiller opp for hverandre på møter, gjør 
tidsplanleggingen sammen og én person 
fra hele gruppen går i møter med NCC. 
– Vi sparer inn mye på at vi tenker 
etter hva vi kan gjøre felles først, mener 
Skogberg. 

Nær byggestart. Prosjekteringen har 
pågått om lag et år, og de tekniske 
utfordringene er nå løst. Produksjonen 

starter i månedsskiftet februar-mars. 
Skogberg håper det gode samarbeidet på 
tvers vil fortsette. 
– Det har fungert kjempebra i tidligere 
prosjekter vi har gjort sammen, der vi 
har felles incitament for alle disipliner 
med samme gruppe, poengterer han. 
I produksjonen er det viktig å få alle 
montørene på byggeplassen til å forstå at 
de tekniske fagene jobber sammen. 
– Det spiller ingen rolle hvem som for 
eksempel rydder vekk en stige – det 
koster like mye uansett. Alle sånne ting 
er det veldig viktig at man forstår, 
understreker Skogberg. 
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“Du får ikke gjennomslag            
på første forsøk”

Derfor er det viktig å ha 
strategier og ambisjoner 
som står seg over tid, mener 
Mats Eriksson. På 14 år som 
VKE-leder har det blitt en 
rekke gjennombrudd til 
beste for bransjen.

Det er ingen god idé 
å komme med 
kjepphester du aldri 
kan få gjennomslag for. 
Mats Eriksson

“

N
oe av det første Eriksson gjorde 
som ny leder for daværende 
NVEF (Norsk Ventilasjon 
og Energiteknisk Forening) i 

november 2000, var å skrive hørings-
uttalelse til bygningsenergidirektivet. 
Nøyaktig 14 år senere takket han av 
som leder for VKE(Forening for Kulde, 
Ventilasjon og Energi). 
– I Norge forholder vi oss fortsatt til 
det samme direktivet som den gang, 
kommenterer Eriksson tørt. Disse lang-
somme, omstendelige og til tider seige 
prosessene med forskrifter, standarder 
og direktiver har vært sentralt for 
jobben som leder. 
– Ikke minst fordi veldig få ute i bedrift-
ene har anledning til å jobbe strategisk, 
tenke langsiktig og posisjonere bransjen, 
poengterer Eriksson. 

TEK en suksess. Og når vi oppfordrer 
ham til å oppsummere  noen gjennom-
brudd fra tida som VKE-leder, trekker 
han fram teknisk forskrift (TEK) som en 
suksess for bransjens rammebetingelser. 
– TEK-en er ekstremt viktig fordi 
du veldig ofte havner der når du skal 

levere. Det våre bedrifter er opptatt av, 
har kommet inn: Både SFP-faktor og 
virkningsgrad er med, understreker 
Eriksson. Samtidig er det viktig å følge 
opp og videreutvikle krav slik at de blir 
spesifikke og kan dokumenteres. VKE 
og aggregatleverandørene finansierte 
et tillegg (H) til energiberegnings-
standarden NS3031, om temperatur-
virkningsgrad og SFP.
– Vi fikk det inn på riktig tidspunkt, 
fastslår Eriksson. Det samme for pro-
sjektet ReDuCeVentilation, som VKE 
tok initiativ til fordi energikravene skal 
ned på omtrent det halve. For SFP og 
virkningsgrad er det meste tatt ut, og da 
gjenstår luftmengdene – altså behovs-
styring. 
– Det klarte vi å se tidlig, sier Eriksson. 

Endret EU-direktiv. Framsynthet har 
også gitt konkrete resultater for Økode-
sign-direktivet. VKE og tilsvarende 
nordiske organisasjoner var såpass tidlig 
ute at de klarte å endre hele forordnin-
gen. Økodesign-direktivet stiller nå 
krav til det som kalles intern SFP. Neste 
nordiske initiativ var en prøvestandard 
for å teste intern SFP. Etter fem år ble det 
første formelle arbeidsmøtet holdt. 
– Jeg skulle gjerne sett at en god del ting 
går mye fortere. Det er nesten uråd å 
forklare for en bedriftsaktør at det tar så 
lang tid. Men vi har ikke hatt noe prob-
lem med å få gehør hos styret i VKE, 
understreker Eriksson.  

Boliger et interessant marked. Han 
mener boligmarkedet er et annet gjen-

nombrudd for bransjen. 
– For inneklima og energibruk er 
boliger i hvert fall halvparten av 
problemstillingen. Da kan vi ikke som 
bransje si at dette holder vi ikke på 
med. Da jeg begynte, ønsket ikke den 
profesjonelle bransjen å forholde seg 
til boligmarkedet. I dag har alle sett at 
det er interessant, til og med GK, sier 
Eriksson med et smil. Samtidig er han 
ikke fornøyd med kravene til boliger: 
minstekravene ligger for lavt. VKE har 
gjentatte ganger foreslått å heve 
minstekravet for luftveksling til 0,6. 

KEM-suksess. Innen rekruttering er 
KEM-utdanningene ved fagskolene 
en ubetinget suksess, og her har VKE 
bidratt sterkt. VKE har også stått på 
for å etablere energi og miljø i bygg-
studiene på Høgskolen i Oslo, hvor 
Eriksson også satt i styret i 8 år. 
– Vi har fått til utdanninger som er 
viktige for bransjen – fordi vi har sett 
at energikravene kommer, sier han. På 
kuldesiden mener han den største 
suksessen er hvordan Norge har fått 
F-gassforordningen til å fungere. 
Tillit er et viktig stikkord for mye av 
arbeidet Eriksson har gjort, ikke minst 
i samarbeidet med myndighetene. 
– Jeg oppfatter at VKE har klart å 
havne i en posisjon der vi har gjort 
oss fortjent til tillit. Det handler om 
å oppføre seg ordentlig, og lære seg å 
se hva som er realistisk. Det er ingen 
god idé å komme med kjepphester du 
aldri kan få gjennomslag for, mener 
Eriksson. 

– Produktene og tjenestene bransjen leverer, har blitt 
ekstremt mye bedre på disse årene, sier Mats Eriksson.

Lager ny hverdag. Han fortsetter som 
bransjesjef ventilasjon i 20 % stilling, 
men skal primært venne seg til en ny 
virkelighet. 
– Hverdagen som pensjonist…. den 
holder jeg på å lage nå, sier Eriksson, og 
røper at han allerede har rukket å bli støl 

av seniortreningen. Også kona Frøydis 
er nylig pensjonert, og de tar rollen som 
besteforeldre på alvor. Mer reising skal 
det bli, blant annet et lengre opphold i 
India til høsten. Og som bransjemann 
fornekter han seg ikke på hjemmebane. 
– Jeg må snart gjennomgå gulvvarme-

systemet, sannsynligvis skifte varme-
pumpe, følge opp to 16 år gamle 
ventilasjonsanlegg, sentralstøvsuger og 
kjølehjørne… Det blir nok ikke tid til å 
kjede seg, fastslår Eriksson med et smil. 

VKEs styreleder Harald Skulstad fra Kulde & 
Elektro AS i Ålesund mener VKE har mye å takke 
Mats Eriksson for. – Medlemsbedriftene har nytt 
godt av hans høye kompetansenivå og evnen til 
å se fremover, sa Skulstad da VKE arrangerte 
avskjedsfest for Eriksson. Fungerende rektor på 
Fagskolen Oslo Akershus Magne Amundsen trakk 
fram Erikssons store innsats for å få KEM-linjen 
på plass. – Fagskolen takker deg spesielt for 
samarbeidet mellom skole og næringsliv som du 
har stått i bresjen for, sa Amundsen. 
KILDE: VKE.

Mats Eriksson har vært komitéleder for flere 
standardiseringskomiteer, og prosjektleder 
Thor E. Lexow i Standard Norge har jobbet tett 
med Eriksson om flere viktige standarder.
– Mats har en forsiktig, klok måte å håndtere 
komitéarbeidet på. Selv om han er forsiktig, er 
han veldig tydelig og har en veldig klar strategi. 
Han klarer å se de lange linjene i sin forsiktige 
lirking, og er veldig målrettet, fastslår Lexow. 
Han karakteriserer Eriksson som veldig kunn-
skapsrik – uten å overkjøre andre – og en god 
lytter. 
– Både faglig og mellommenneskelig er han en 
veldig hyggelig person å jobbe sammen med, 
fastslår Lexow. 

Skryt fra styreleder– Veldig klar strategi 

Utdannet sivilingeniør ved Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm innen 
oppvarming og ventilasjonsteknikk. 

Jobbet hos Fläkt i Jönköping 1974 – 1978

Flyttet til Norge og begynte i Norsk 
Viftefabrikk i 1978-88. 

1988 – 2000 (først Inkon) OPAK .

Fra 2000 leder i NVEF, som i  2008 ble VKE.

Mats Eriksson (67)
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Med tett oppfølging fra GK er Anders Reinertsen Liaøy på vei 
til en lysende karriere innen VVS-faget.

A
t GK viser vilje til å investere i meg, 
og gir meg en god læringskurve, 
ser jeg på som meget positivt, sier 
Anders Reinertsen Liaøy.

24-åringen fra Byåsen i Trondheim jobber 
for fullt med en mastergrad i «Energibruk 
og energiplanlegging» ved NTNU med 
spesialisering i energibruk i bygninger. På 
veien dit har han i flere år jobbet tett med 
fagpersoner fra GK – et samarbeid begge 
parter har hatt svært god nytte av.
Han kom først i kontakt med GK mens 
han tok en bachelorgrad i VVS-teknikk 
ved Høyskolen i Sør-Trøndelag.
- I 2012 tok jeg en ringerunde til en 
rekke entreprenører og rådgivere for å 
høre om mulighetene for sommerjobb. 
Jeg hadde da ett år igjen av bachelor-

graden, og var veldig interessert i å få 
litt praktisk erfaring, samt å lære meg 
bransjen å kjenne, forteller Anders.

I GK i Trondheim fant Anders en god 
match.
- GK møtte meg med stor interesse og 
engasjement. Jeg ble raskt invitert på 
omvisning og samtale med avdeling-
sleder entreprise, Knut Ivar Klefsås, 
samt et hyggelig intervju med distrikts-
sjef Torgeir Spets. Dette engasjementet 
og interessen var avgjørende for at jeg 
begynte i GK.
- Han la igjen en CV og et ellers godt per-
sonlig inntrykk. Vi fant i løpet av kort tid 
anledning til å tilby Anders sommerjobb, 
bekrefter Knut Ivar Klefsås.

Anders har de tre siste årene hatt som-
merjobb ved GK i Trondheim, og ved 
siden av studiene har han jobbet deltid 
ved flere av GKs prosjekter.
- Arbeidsoppgavene jeg har hatt i GK 
har vært varierte, noe som gir meg en 
bred forståelse for faget og gjør jobben 
spennende. Veldig mange av oppgavene 
jeg har fått har vært interessante og av en 
slik art at jeg lærer mer enn jeg kanskje 
produserer for bedriften, sier Anders.
- Han ble tatt med i prosjekteringsmøter, 
byggemøter og anleggsbefaringer. Jeg 
har hatt god nytte av Anders og hans 
student-pågangsmot, sier Klefsås.

Arbeidstiden tilpasses studiehverdagen, 
som har prioritet hos både arbeidstager 
og arbeidsgiver.
- I begynnelsen jobbet jeg en fast dag 
i uken. Dette utviklet seg til at jeg 
månedlig avtalte hvilke dager jeg ønsket 
å jobbe i kommende måned. Det siste 
året har jeg fått komme og gå mer eller 
mindre som jeg vil, forteller Anders, og 
legger til at han setter stor pris på den 
gjensidige tilliten han får hos GK.

Arbeidsoppgavene har vokst i takt med 
erfaringen. Han har fått jobbe mye med 
FDV-manualer og innregulering.
- Innregulering gir meg en verdifull 
innsikt i hvordan anleggene faktisk ser 
ut, og også en forståelse av hvordan 
luften oppfører seg og hvordan ting 
fungerer i praksis. Etter hvert fikk 
jeg faktisk lov til å innregulere et helt 
anlegg på egen hånd, noe som var veldig 
morsomt og spennende for meg.
GK har heller ikke vært redde for å 
legge større ansvar på skuldrene 
til Anders. I 2012 ble han tildelt 
hovedansvaret for å produsere FDV-
manualen til prestisjeprosjektet Scandic 
Lerkendal.
- Med blant annet 61 ventilasjonsaggre-
gater, 13 avtrekkssystemer, 3 røykvifter 
og 8 kjølemaskiner, sier det seg selv at 
dette var et meget omfattende arbeid. 
Spesielt for dette prosjektet var også at 
FDV-dokumentasjonen skulle legges inn 
i HENT sitt eget system, Direkteinn.no, 

noe som var både utfordrende og 
lærerikt, sier Anders, og legger til at han 
synes det var morsomt å få såpass mye 
ansvar og tillit i et så stort prosjekt.

Han peker på flere aspekter som gjør GK 
til attraktiv arbeidsgiver.
- GK har for meg vært en meget fleksibel 
arbeidsgiver, som ser muligheter og 
tilrettelegger for en god læringskurve. 
Det at man ofte jobber flere fag sammen 
i prosjekter er med på å gjøre GK til en 
interessant bedrift, mener Anders.
- I en tid hvor mange i VVS-bransjen opp-
lever vanskeligheter med å få jobb, har 
GK en god og stabil økonomi og våger å 
ansette og satse på nye unge hoder.

I GK i Trondheim ser de på Anders som 
en viktig ressurs for fremtiden.
- Anders har nå etter mitt syn fått en god 
faglig teoretisk plattform fra skolen. 
Gjennom sommerjobber og praktiske 
skoleoppgaver i samarbeid med oss som 
entreprenør, har han også fått en god 
praktisk plattform. Dette samarbeidet 
har utviklet et godt nettverk som først og 
fremst er nyttig for Anders, men, slik jeg 
ser det, også for GK, sier Knut Ivar Klefsås.
Ifølge avdelingslederen bidrar Anders med 
mer enn bare sin faglige kompetanse.
- I tillegg til de faglige og praktiske 
egenskapene, innehar Anders en sosial 
kompetanse som passer inn i vårt 
hektiske men supre sosiale miljø. 

Skriver masteroppgave 
om behovsstyrt ventilasjon
Masteroppgaven til Anders Reinertsen 
Liaøy tar for seg byggenæringens 
erfaringer med energieffektive løsninger.

I fordypningsoppgaven Anders jobbet 
med mens han var på utveksling i Lisboa 
høsten 2014 tok han for seg optimalisert 
energibruk ved viftedreven ventilasjon.
 - I prosjektet sammenlignet jeg 
løsninger på markedet for behovsstyrt 

ventilasjon optimalisert for lavt energi-
bruk til viftedrift, forteller Anders.
- Løsningene jeg så på er Lindinvent, 
Swegon Wise, Trox VIP X, Lindab 
Pascal, Fläktwoods Ipsum og Systemair 
AIAS. Jeg så også på utfordringer ved 
å få disse løsningene til å fungere som 
tiltenkt, og alternative løsninger som 
for eksempel ved Powehouse Kjørbo og 
bruk av desentraliserte vifter, forklarer 

Anders.
I sin masteroppgave skal 
han fokusere i større 
grad på prosessen med å 
implementere energieffek-
tive ventilasjonsløsninger i 
byggeprosjekter.
- Masteroppgaven starter 
jeg på nå snart og skal 
omhandle de ulike rollene 
i byggeprosjekter, deres 
erfaringer med tanke på 
problematikk med å få 
energieffektive ventila-
sjonsløsninger til å 
fungere, og hva deres 
holdning er til bruk av 
denne typen løsninger.

- Viktig med fersk, 
faglig kunnskap
Oppfølging og veiledning av studenter 
som Anders Reinertsen Liaøy er en 
viktig del av GKs rekrutteringsstrategi 
og samfunnsansvar.
- GK er i vekst og rekruttering av unge 
medarbeidere er viktig for å få påfyll av 
fersk faglig kunnskap, kompetanseover-
føring og sikre rekruttering, sier HR-
konsulent Caroline Kindle i GK Norge.
Hun forteller at de jobber målrettet med 
å finne de beste talentene.
- Profilering på aktuelle studiesteder, ta 
inn studenter til sommerjobber, jobbe 
sammen med studenter om bachelor-, 
master- og prosjektoppgaver, og dele ut 
Miljøstipendet er noen av studentaktivi-
tetene GK Norge driver med.
Anders Reinertsen Liaøy er ikke den 
eneste studenten som blir veiledet av 
rutinerte og fagsterke GK-ansatte.
- GK har til enhver tid flere studenter 
vi veileder i hele landet. Per dags dato 
har vi 10 studenter eller studentgrupper 
som vi veileder, forteller Kindle.
Det er ikke av veldedighet at GK bruker 
tid og ressurser på å veilede og utvikle 
studenter.
- Det er selvsagt et rekrutteringstiltak 
for GK å jobbe med studentoppgaver. 
Flere av studentene som har skrevet 
oppgave for GK har i ettertid fått jobb 
i GK. Vi ser det også som et sam-
funnsansvar for oss som en stor aktør 
i vår bransje. Å jobbe med studentene 
bringer også ny og fersk kunnskap til 
GK da mange av oppgavene gir nyttig 
informasjon til oss, mener Kindle.

En ressurs 
      for fremtiden
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 Måleområde Nøyaktighet

Lyd 50 – 90 dB(A) ± 3 dB

CO2 350 – 2000 ppm ± 50 ppm

Temperatur 15 – 35 °C ± 1°C

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

Innebygget WiFI-modul. Effektforbruk 3 W. 
Størrelse 18 cm x 12 cm x 3,5 cm

Inklimeter

E
ntras kontorbygg på Helsfyr i 
Oslo er grundig rehabilitert, 
blant annet med ny fasade, nye 
dekker mellom fem blokker, 

og med varmepumpe for å gjenvinne 
overskuddsvarme. Lys og ventilasjon er 
behovsstyrt, og bygget fyller kravene til 
energiklasse A og passivhusstandard. 
Før hadde SD-anlegget 2500 kompo-
nenter inne – etter rehabiliteringen har 

det over 8000. Det omfatter for eksem-
pel over 700 spjeldmotorer.
– Her er det flere systemer som skal 
spille sammen. Du må ha et visst nivå 
på kompetanse for å drifte et sånt bygg, 
sier Aarebrot. Med nytt areal er bygget 
totalt på 38.200 m2, og prosjektet er 
med i FutureBuilt. Det fikk en egen pris 
som forbilde-prosjekt under Future-
built-konferansen 2014.

V
arm, fuktig og ubehagelig luft møtte 
Jesper Agerholm da han stakk innom 
datterens klasserom for å levere en 
gjenglemt matpakke. Det ble starten 

på Inklimeter, et instrument som måler CO2, 
støy, temperatur og fuktighet og presenterer 
dataene visuelt. 
– Jeg kunne jo lukte at de burde åpne vinduene 
i rommet, men de gjorde det ikke. Senere leste 
jeg om de dårlige effektene slikt inneklima har 
på elevenes prestasjoner. Derfor utviklet jeg 
den første prototypen, forteller gründer 
Agerholm. Ideen hans var i utgangspunktet å 
måle CO2 og lyd. Siden det var ganske enkelt 
å måle fuktighet og temperatur, valgte han å 
legge inn transdusere også for dette. 
– Smilefjesene viser bare nivå for CO2 og lyd, 
poengterer Agerholm. Dette er de to viktigste 
måleverdiene, og det er ikke like enkelt å ut-
trykke temperatur og fuktighet via smilefjes. 

Opptatt av støy. Smilefjesene forandrer seg ut 
fra inneklima og støy slik at det er enkelt for 
lærere og elever å forstå når det er på tide å 
lufte eller dempe seg. Inndelingene er basert 
på Arbejdstilsynets retningslinjer for godt 
inneklima. 
– Skolene er veldig interessert i å måle støy. 
Inklimeter kan brukes som et pedagogisk 
verktøy, og det blir snart mulig å lage konkur-
ranser om hvilke klasser som bråker minst, 
forteller Agerholm. Kundene får rapporter 
hver fjerde uke som viser trender, og kan 
bruke dataene til opplæring. Skolene er også 
interessert i undervisningsmateriell, og 
Agerholm utvikler både dette og en portal 
som skal støtte brukerne. 
– Hardware-delen av produktet er ferdig og 
satt i serieproduksjon, så nå driver vi med 
innovasjon på software-siden, poengterer 
Agerholm. 

Rimelig alternativ. Inklimeter markedsføres 
som et billig, enkelt og effektivt alternativ til 

ventilasjonsanlegg. 
– Mener du som far selv at Inklimeter er et 
fullgodt alternativ til ventilasjon?
– Et godt fungerende ventilasjonsanlegg er 
nok best når man bare tenker på luftskifte. 
Men i mange skoler og lokaler er det ikke 
penger til ventilasjonsanlegg, og det kom-
mer det heller ikke. Da er Inklimeter et godt 
alternativ, mener Agerholm. Han legger til at 
instrumentet også kan brukes til å monitorere 
ventilasjon. 
– En kommune har installert Inklimeter i 10 
barnehage for å overvåke ventilasjon. På den 
måten har de funnet anlegg som kjører for 
lite, men også for mye, forteller Agerholm. 
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Drift bør tidlig inn
Høye energiambisjoner krever mer kompetanse av driftere 
– og det er en fordel at de kommer tidlig inn i prosjekter, ifølge 
regiondirektør Mona Aarebrot i eiendomsselskapet Entra.

Smileys for bedre inneklima
Enkle smilefjes minner elever og lærere på å lufte klasserom når 
inneklimaet blir for dårlig – og å dempe seg når støynivået blir for høyt.

Selve instrumentet sitter i en stålkasse med kraftig pleksiglass 
foran, så det skal mye til før det går i stykker.

Bygget ble tatt i bruk i november 2013, og 
energiforbruket i 2014 ender på ca 85 kWh/m2år. 
Godt isolerte og tette vegger gir merkbare utslag 
på energibehovet. Erfaringer så langt er at med 
utetemperaturer over 9 °C trenger ikke bygget 
varmetilskudd. Samtidig er det viktig å følge 
opp brukerne; energibruk vil aldri gå ut over 
leietakernes komfort. Entra har faste, ukentlige 
driftsmøter med leietakerne. 

Må følge opp brukere
Entra eiendom har et eget kundesenter som 
håndterer alle henvendelser fra leietakere, og 
sorterer og prioriterer dem før de går videre til 
driftsansvarlig lokalt. 
– Det har vært en supersuksess på dette bygget, 
ifølge Aarebrot. Ikke minst har det gitt en mer ef-
fektiv hverdag for driftsansvarlig. Etter et års drift 
gjensto bare 35 av henvendelsene. Disse er tatt 
videre til reklamasjoner. Leietakerne har tilgang 
til en egen versjon av loggen. 

Eget kundesenter

Takler sommerdrift 
glimrende
Kontorbygget i Fredrik 
Selmersvei har til gode å 
bevise hva det yter i 
sprengkulde, men har 
allerede bestått prøven i 
kjølesesongen gjennom den 
rekordvarme sommeren 
i 2014: Bygget klarte seg 
veldig godt. Det lar seg 
enkelt dokumentere via 
SD-anlegget: I den varmeste 
uka i slutten av juli lå snittet 
i kondensatoranlegget på 24 
°C. Selv med utetempera-
turer opp i 34 °C, målte ikke 
anlegget mer enn 40 °C på 
vannet opp til tørrkjølere på 
taket. Dermed er syretesten 
for kjøling bestått. Nå håper 
Entra på 20 kuldegrader et par 
uker i vinter, så får de testet 
varmeanlegget også. 

Bedre kjennskap til bygget. Driftsan-
svarlig Tom Ivar Riseth ble trukket inn 
i prosjektet ca 9 måneder før leietak-
erne flyttet inn, og deltok blant annet i 
en rekke prosjekteringsmøter. Han og 
teknisk sjef Helge Stugård har oppsum-
mert viktige erfaringer, blant annet på 
konferansen Drift 2014: 
•	 Det	å	komme	tidlig	inn	i	prosjektet	
 gir mulighet til dypere forståelse av 
 hva som er tenkt med bygget. 
•	 I	tidlig	fase	kan	man	også	gå	rundt	
 og se ulike komponenter før tak og 
 vegger tettes igjen. Da blir det lettere 
 å finne den igjen senere. 
•	 Driftsansvarlig	har	også	vært	med	på	
 å forme løsninger og valg underveis. 
 På den måten har Entra fått inn 
 mange bra tiltak underveis. 

Krever genuin interesse. Spesielt med 
tanke på oppbygging av SD-anlegg har 
driftsansvarlig sin rolle vært betydelig. 
Et konkret ønske er skjermbilder med 
minst mulig farger og bevegelige deler. 
Med mange farger blir det vanskelig å se 
alarmer. I anlegget i Fredrik Selmersvei 4 
blir komponentene røde hvis det 
spretter opp en alarm. Bygget har tre 
SD-anlegg som vises på hver sin skjerm 
i driftsrommet: Tekniske anlegg, nødlys 
og brann. Det å lese anleggene krever en 
viss systemforståelse – og genuin interesse. 
Særlig i bygg med mange kompoenter 
krever det spesialkompetanse å forstå 
SD-anlegg. 

170 energimålere. Energibruk er 
selvsagt høyt oppe på agendaen for drift, 

ikke minst fordi leietakerne 
blir mer og mer bevisste. 
Leietakerne har tilgang til 
energioppfølgingssystemet 
(Optima) for bygget. Etter 
rehabiliteringen økte antall 
energimålere fra 10 til 170. 
Målerne har vist seg veldig 
nyttige som feilsøkings-
verktøy, og til nå har ikke 
driftsansvarlig oppdaget 
noen unødvendige målere. 
Samtidig må målerne pre-
senteres på en smart måte i 
Optima-systemet. Det er løst 
ved å gruppere ulike målere 
og legge dem i forskjellige 
blokker, for eksempel for 
ventilasjon. Disse energi-
blokkene ble laget i samar-
beid med Entro og Evotek. 
For Entra kom nytteverdien 
da energimålerne kunne 
kombineres og bygges opp i 
blokker. Selskapet har allerede 
opprettet noe tilsvarende på 
et annet bygg. 

QR-kode på alle komponenter gjør det enkelt å legge inn 
avvik, som automatisk registreres i FDV-systemet. 
Helge Stugård leser av kodene med en app på smarttelefon.

Hybrid-PC eller nettbrett med tilgang 
til SD-anlegg over alt i bygget er et 
effektivt verktøy. På bildet driftsansvarlig 
Tom Ivar Riseth.




