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Takk for meg!
Det er med blandede følelser og mange
minner som bakteppe at jeg nå takker
for meg som konsernsjef i GK Gruppen
og trer inn i den beryktede eldrebølgen.
I de 17 årene jeg har fått jobbe i GK,
hvorav 16 som konsernsjef, har vi vokst
fra 500 ansatte i Norge og drøyt 50 i
Sverige til nesten 3500 gode medarbeidere ved 85 lokasjoner i Norge, Sverige
og Danmark.
Målet har vært klart hele tiden; vi skulle
bli dyktige, flerfaglige, skandinavisk
riksdekkende og vi skulle hele tiden være
lønnsomme. Det gleder meg at vi i store
trekk har lykkes med disse ambisjonene,
men det gleder meg ennå mer at det er
rom for ytterligere lønnsom vekst, basert
på klok og faglig leveranse av fagene ventilasjon, kuldeteknikk, byggautomasjon,
elektro, rør og sikkerhet.
Min egen rolle i dette har, utover å sette
kurs og fart, vært beskjeden. GK Gruppen
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har lykkes med å rekruttere de beste
menneskene i bransjen og vi har også
beholdt dem. På den grunnmuren av
stabile fagfolk i alle kroker og kriker av
Skandinavia har vi bygget vår virksomhet.
Uten den beste fagarbeideren og ingeniøren
og den mest nøyaktige og strevsomme
kontormedarbeideren kunne vi ikke nådd
våre mål. Personlig har jeg aldri tegnet en
tegning, bestilt en dings, montert i bygget
eller sendt en faktura. Det har alle de
andre gjort!

Det blir spennende å følge med GK Gruppen
i årene som kommer.
Takk for meg!

Sammen med eierskapet, som borger for
de lange og trygge linjene, vil min etterfølger Kim Robert Lisø sette sin farge på
GK Gruppen og bygge videre på de 3500
som alltid går en mil ekstra.

Ansvarlig redaktør: Erik Haugli Nielsen
Fagredaktør: Harald Sola Berentsen
Design: Reaction reklamebyrå

Kim R. Lisø

blir ny konsernsjef i GK Gruppen
Konsernstyret i GK Gruppen
har tilsatt Kim R. Lisø (49)
som ny konsernsjef i GK. Han
etterfølger Jon Valen-Sendstad,
som går av med pensjon. Lisø
tiltrer stillingen 1. januar 2019.

Vi skal ytterligere styrke vår konkurransekraft og vekst gjennom bærekraftige,
innovative og energieffektive produkter,
løsninger og tjenester. Jeg gleder meg
virkelig til å få være med på den videre
utviklingen av lønnsom vekst i et selskap
som leverer smarte løsninger for et bedre
miljø, sier Lisø.

Lisø tiltrer som ny konsernsjef den 1.
januar 2019, når Jon Valen-Sendstad går
av med pensjon etter 16 år som toppsjef i
selskapet. Under Valen-Sendstads ledelse
har selskapet seksdoblet omsetningen, og
lagt et solid grunnlag for videre vekst og
utvikling i hele Skandinavia.

J

eg er svært glad for at Kim R.
Lisø har påtatt seg rollen som ny
konsernsjef. Lisø er en tydelig og
kompetent leder og lagspiller med
et sterkt kunde-, miljø- og lønnsomhetsfokus. Han er en verdsatt leder i selskapet,
har et solid verdigrunnlag, og jeg er trygg
på at han vil bidra til å løfte oss videre, sier
eier og styreleder John-Erik Karlsen.

Derfor blir det ingen endring på GK nå
som jeg blir pensjonist og andre tar over
roret, for de som ror er alle sammen de
samme fremdeles, og de vil ro så det fosser
kjenner jeg dem rett.

Utgiver: GK Gruppen AS
Besøksadresse: Miljøhuset GK,
Ryenstubben 12, 0679 Oslo

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS

Art director: Line Lysklætt
Opplag: 7000
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Lisø er utdannet sivilingeniør fra Narvik
innen integrert bygningsteknologi og har
doktorgrad i bygnings- og materialteknologi
fra Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU) med effekter av klimaendringer på det bygde miljø som tema.
Han har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer innen forskning, entreprenørvirksomhet og rådgivning. Tidligere
har han blant annet jobbet i Forsvarsbygg,
SINTEF, Skanska og COWI, og har også
vært professor II innen klimatilpasning av
bygninger ved NTNU i Trondheim. Lisø
kommer fra stilling som administrerende
direktør i GK Inneklima i Norge.
– GK er et selskap med en sterk posisjon i
det skandinaviske markedet, takket være
fantastiske medarbeidere og flotte prosjekter.
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BYGG21

Raskere og rimeligere

byggeprosess

Bygg21 er et samarbeid mellom
bygge- og eiendomsnæringen
og statlige myndigheter hvor
målet er å legge til rette for
at næringen bedre kan løse
sine utfordringer innenfor
bærekraft, produktivitet og
kostnadsutvikling. Bygg21 har
sitt mandat fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
(KMD). Arbeidet er organisert
med arbeidsgrupper innenfor
seks ulike områder, og engasjerer mer enn 100 tillitsmennog kvinner som representerer
hele verdikjeden.

Foto: iStockphoto
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“

E

n regner med at det i næringen
foreligger et potensial for å kutte
kostnader med 20 prosent innen
utgangen av år 2020, basert på en
bred og aktiv implementering av beste
praksis for plan- og byggeprosesser,
kvalitet og bærekraft, samhandling,
industrialisering og kompetanse.

Det er store effektiviseringsgevinster å
hente, ved å utvikle
konsepter som kan
repeteres.

Beste praksis. Ansvarlig for å følge
opp arbeidet innenfor industrialisering
og kompetanse er Arne Malonæs, som
kan vise til mer enn 30 års erfaring fra
bygg, industri og offshore. Han mener
at effektivisering og industrialisering
er et avgjørende satsningsområde for
byggenæringen i årene som kommer:
– Vi har sett at det finnes mye god praksis
i bransjen, og vi i Bygg21 søker aktivt etter
beste praksis og gir oppmerksomhet til de
som har funnet på noe lurt for å forbedre
prestasjonene i gitte prosjekter – og som
også kan deles med andre. Da deler vi
i Bygg21 ut en påskjønnelse; en «Beste
praksis hammer».
Viktig satsning. – Her i Bygg21 har vi en
egen arbeidsgruppe som jobber med industrialisering av byggeprosessen, forteller
Malonæs.
– I dette oppdraget skal vi forsøke å oppfylle målet om kostnadsbesparelser, samtidig som kvaliteten
opprettholdes og forhåpentligvis
forbedres, presiserer han.
– Samtidig er det avgjørende at kravet om
bærekraft ivaretas. I første rekke konsentrerer vi oss om å definere og beskrive en
industrialisert prosess. Den innebærer de
beslutningsprosedyrene – og de verktøy
og andre ulike elementer som vil være
nødvendige for å få til dette. Det vil ha
betydning for en rekke underleverandører
som inngår med sine produkter og sin
kompetanse. Dessuten vil det omfatte
tekniske leverandører innen ventilasjon,
elektro og ikke minst rør. Vi vil beskrive
en metodikk som kan visualiseres gjennom praktiske eksempler på hvordan slike
prosesser eventuelt kan gjennomføres.
Mindre aktører. – Vi vet at aktørene innen
bygge- og anleggsvirksomheten består
6

Arne Malonæs, ansvarlig for industrialisering og
kompetanse i Bygg21.

industrialiseringen, og selvfølgelig vil en
økt grad av digitalisering stimulere godt til
å få en mer industrialisert prosess.
Standard prosedyrer. – Det er store effektiviseringsgevinster å hente, ved å utvikle
konsepter som kan repeteres.
Et eksempel på slik industrialisering i
praksis, er Statsbygg som bygger nye
fengsler for Kriminalomsorgen, basert
på en utstrakt standardiseringsløsning,

forteller Malonæs. De har oppnådd en
effektiviseringsgevinst på omkring 20
prosent gjennom en slik prosess. Kriminalomsorgen har behov for nye fengsler
og har valgt å benytte en standardisert mal
som kan benyttes på flere steder rundt om
i landet. Det er nettopp byggherrene som
er viktige pådrivere i denne utviklingen,
det er i første rekke de som må initiere
nyvinninger på dette området, og de må
stille krav.
Ferdige moduler. – Praksis viser at å bygge
etter modulprinsipper kan ha en kostnadsreduserende effekt, konstaterer Malonæs.
– Modulene kommer da ferdig produserte
til anleggsplassen, heises på plass og kobles
sammen. Imidlertid har det vist seg at
dette til en viss grad begrenser byggherrenes konkurransegrunnlag. Derfor har
man valgt å benytte samme utgangspunkt
for bygget og laget et konsept basert på
mer tradisjonell bygging, men med fokus
på standardiserte løsninger, funksjoner
og prosesser. Nå er Statsbygg i ferd med å
bygge tre nye fengsler etter dette prinsippet. Resultatet har vist at man likevel
oppnår en besparelse på 20 prosent i
forhold til tidligere fengselsbygg.

Filosofi. – Allerede fra du starter å planlegge et bygg må du ha klare oppfatninger
om hvilke beslutninger som må tas og
hvilke verktøy en skal benytte for å få til en
effektiv industrialisert prosess. Målet er å få
til en effektiv og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. Om man i tillegg benytter
erfaringene fra et prosjekt til å produsere
flere tilsvarende bygg, er en sikret store
besparelser både av tid og penger, samtidig
som du sikrer kvaliteten.
Det er også nye verktøy på full fart inn i
næringen gjennom digitale bestillinger,
bruk av GS1- standardene for identifikasjon av produkter, og kontroll på logistikk og dokumentasjon. I tillegg er det et
økende fokus på at man med utstrakt bruk
av BIM skal legge til rette for å ha en «digital tvilling» til praktisk bruk i driftsfasen
av bygget.
Avslutningsvis vil jeg bare presisere, sier
Arne Malonæs:
– For å få utnyttet mulighetene og tatt ut
potensialet i byggeprosjektene er det viktig
at beslutningene tas, og grunnlaget legges
gjennom de tre T’ene; – Tidlig – Tidlig –
Tidlig!

Bygg21 har egen arbeidsgruppe som jobber med industrialisering av byggeprosesser, forteller Arne Malonæs. Han er
ingeniør med mer enn 30 års erfaring fra bygg, industri og offshore. (Foto: Harald Sola Berentsen)

av mange store entreprenører, men også
en underskog av mindre virksomheter
som ofte har under 20 ansatte, opplyser
Malonæs.
– For å få mest og best mulig effekt av
disse aktørene, er det viktig at det er byggherrene som leder an i byggeprosessene
for å få til det vi blant annet kaller «Lean
Construction» – et knirkefritt og sømløst
samarbeid på arbeidsplassen.
Byggherrene selv må sette standard for
gjennomføring av større byggeprosjekter.
Her er oppgaveforståelse og gjennomføringsfilosofi, med utgangspunkt i industrielle prosesser, avgjørende for valg av

underleverandører. Dette er mer avgjørende
enn kun å vurdere i henhold til laveste pris.
Industrialisering. – Foruten selve prosjektgjennomføringen har vi også elementer
som knytter seg til hvor produksjonen skal
foregå. I visse tilfeller kan det øke så vel
effektivitet som kvalitet at elementer, gjerne
standardiserte, prefabrikkeres innen det benyttes på anleggsplassen. Mange forbinder
nettopp dette som industrialisert produksjon, men som nevnt, fokuserer vi også på
selve byggeprosessen; fremgangsmåten og
samarbeidsforholdene mellom de ulike
aktørene. Dette har størst betydning for

– Praksis viser at å bygge etter modulprinsipper kan ha en kostnadsreduserende effekt, konstaterer Malonæs. – Modulene kommer da ferdig produserte til anleggsplassen, heises
på plass og kobles sammen. (Foto: iStockphoto)
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Valgte hydrogen
fremfor nettstrøm

Birgitta og Hans-Olof Nilsson har koblet seg helt av strømnettet. Villaen
deres er bare begynnelsen: Nå utvikler Nilsson Energy hele boligområder
som produserer sin egen energi og lagrer den i batterier og hydrogen.

Birgitta og Hans-Olof Nilsson bor komfortabelt i et hus som produserer all varme og strøm selv. Taket er dekt av solceller og solfangere, og en egen værstasjon styrer persienner
og solceller.

A

“

Når folk kommer hit og hører at
huset går på hydrogen, så tror
de det er en iglo eller noe slikt.
Men hele huset er «off grid», og
det har det vært siden vi flyttet
inn i november 2014.
Hans-Olof Nilsson.
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ndre reiser på dyre ferier. Jeg
bruker pengene på dette, sier
Hans-Olof Nilsson.
«Dette», det er en stor enebolig
i Agnesberg utenfor Göteborg. Da paret
bygde den, la han ned omtrent tre millioner kroner ekstra i en energiløsning som
gjør huset helt selvforsynt med strøm og
varme – selv midt på vinteren. I dette
huset lønner det seg ikke, men det viser vei
mot en fremtid som ikke er så langt unna.
– Når folk kommer hit og hører at huset
går på hydrogen, så tror de det er en iglo
eller noe slikt. Men hele huset er «off grid»,
og det har det vært siden vi flyttet inn i
november 2014, forteller Nilsson.
Solceller. Huset får elektrisk kraft fra
solceller på taket og veggene.
– Akkurat nå er det solen som driver viftene og kaffemaskinen, forteller han og byr
på solcellebrygget fika – altså kaffe med
noe godt til.
Det er ikke første gangen. Om lag 3000

besøkende har invitert seg selv innom
hjemmet til ekteparet Nilsson for å se på
energiløsningene.
– Om sommeren blir det vanligvis soloverskudd. Andre hjem med solceller sender
det overskuddet ut på nettet. Her går alt
overskuddet ned i batteriene i kjelleren. Så,
når batteriene er fulladet, starter produksjonen av hydrogen. Batteriene lagrer
strøm til natten, mens sesonglagringen
skjer i brenselscellene, forklarer Hans-Olof
Nilsson.
Brenselsceller om vinteren. Solenergien
rekker langt. Eneboligen har en grunnflate
på 284 kvadratmeter og en helt åpen løsning med en dagligstue med stort volum. I
tillegg lades de to elbilene – en BMW og
en Renault – opp hver natt. Hadde ikke
paret hatt elektriske biler, ville de klart seg
med mye mindre batterier. Den dagen batteriene må byttes ut, blir de uansett mindre:
Teknologien utvikler seg hele tiden.
Energien som ligger lagret i brenselscel-

lene, tas i bruk bare om vinteren. Hvor ofte
de må startes og stoppes, avgjør hvor mye
vedlikehold de trenger. Følgelig er det en
fordel at de ikke brukes den delen av året
der batteriene har kapasitet til å lagre det
som trengs.
Sensorer. Alt går automatisk. – Vi trenger
ikke å være hjemme. Normalt er vi ikke
hjemme når solen skinner. Om noe blir
feil, sier systemet fra til telefonen min. Du
trenger ikke å være ingeniør for å følge
med på dette, bedyrer han. Selv følger han
med på alt bare fordi han er så interessert.
Det er hobbyen hans.
Derfor er huset også utstyrt med veldig
mange sensorer. De følger med på hvordan
energien flyter – både den elektriske og
den termiske. Huset produserer nemlig sin
egen varme, også. Delvis med solfangere
på taket, men først og fremst ved hjelp av
en bergvarmepumpe.
Huset er bygget på klassisk vis.
– Vanlig «timber frame». I 2012 var u
9
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Alt som skjer, kan leses av på Hans-Olof Nilssons egen mobil.
I tillegg til det han bruker selv, har universitetet i Luleå lagt
inn sitt eget måleutstyr for å kunne forske på systemet.

Derome de eneste som kunne levere en
lavenergikonstruksjon i valgfri utførelse,
sier han.
Hobby ble jobb. Egentlig skulle det aldri
være annet enn en hobby og et hjem
for ekteparet med god plass til barn og
barnebarn når de kommer på besøk.
Martina Wettin ville mer – hun fikk dem
til å starte et selskap som kunne ta med
seg teknologien inn i større prosjekter.
Nå er hun markedssjef i Nilsson Energy.
Vårgårda i Mariestad ble det første. Nå er
det fem–seks svenske kommuner som vil
bygge flerfamiliehus etter samme modell:
Med selvprodusert, fossilfri strøm og
lagring i batterier og hydrogen.
24/7. Systemet har fått navnet RE8760.
«RE» står for «Reusable Energy». 8760 –
det er rett og slett antall timer i et år.
Energiløsningen skal levere strøm og
varme 8760 timer i året.
– Det erstatter elektrisitet fra nettet.
Du tar rett og slett bort kabelen, og
så kommer kabelen fra RE8760 inn i
stedet. Huset bygges akkurat som vanlig,
forklarer Hans-Olof Nilsson. Akkurat nå
installeres det i seks flerfamiliehus med
10
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I fremtiden vil det komme flere solceller også integrert i fasadene, og det må til for at flere bygninger skal klare seg
med sin egen energi, konstaterer Hans-Olof Nilsson.

“

Om sommeren blir det
vanligvis soloverskudd.
Andre hjem med solceller
sender det overskuddet
ut på nettet. Her går alt
overskuddet ned i batteriene i kjelleren. Så, når
batteriene er fulladet,
starter produksjonen av
hydrogen. Batteriene
lagrer strøm til natten,
mens sesonglagringen
skjer i brenselscellene.
Hans-Olof Nilsson.

172 leiligheter i Mariestad – hus som ble
bygd på 1970-tallet. Nå renoveres og
oppgraderes de, og samtidig skal strømmen fra Vattenfall kobles bort.
– Vi får alltid spørsmål om tap i systemet.
Men så lenge strømmen er gratis, betyr
ikke det så mye så lenge det produseres
nok, sier Martina Wettin.
Ikke for høyt. For den som bygger og
drifter, er det ikke så store forskjeller om
huset drives med RE8760 eller om det
kombinerer solceller og varmepumpe
med nettstrøm. Men foreløpig er det ikke
alle hus som bør kobles av strømnettet på
denne måten:
– Hvis du bygger i høyden, så holder
det ikke med solceller på taket. Taket er
en bra plassering, men du trenger mer.
Bygningsintegrerte solceller kommer det
mer og mer av, sier Nilsson, som utfordrer
arkitektene:
– Dels må de tegne hus med lav U-verdi.
Deretter må de skjønne at taket ikke strekker
til, sier han.
– Der det er begrenset med sol på taket,
finnes det flere muligheter. Se på Aker
brygge i Oslo, for eksempel: Der er det
mulig å utnytte vannet til solceller. Vi

Hydrogenet lagres utenfor huset, og det er bare et tynt
rør som trengs for å frakte det til brenselscellen.

Utvendig er veggene dekt med fliser.

I vinter blir det isfritt i veien og på gårdsplassen –
varmen til det kommer også fra egen produksjon.

har også hatt tanker om produksjon på
flytende brygger, sier Wettin.
Felles sentral. De 172 leilighetene i
Vårgårda i Mariestad fordeler seg på seks
bygninger i tre etasjer. Der lagres energien
i en felles sentral. I tillegg til husene skal
det produseres hydrogen til drivstoff, til
en egen hydrogenstasjon som fôres med
strøm fra solceller.
Håpet er ikke bare at bygningene skal
vise vei mot nye tekniske løsninger, men
også at de skal gjøre hele området mer
attraktivt.
– Det var sosialboliger, og de som bodde
der før, har fortrinnsrett til å bo videre.
Men nå er det kø for å få flytte dit, sier
Hans-Olof Nilsson.
Han understreker at energiløsningen
hans godt kan brukes i eneboliger, også.
Men investeringen er stor, så det er mer
sannsynlig at kommuner og eiendomsselskap blir de første som bygger for å
koble seg av strømnettet.
230 000 per leilighet. Mens Nilsson
brukte tre millioner kroner ekstra på
hydrogensystemet sitt, koster det cirka 230
000 kroner ekstra per leilighet i Vårgårda. u

Huset kan kjøres i fem døgn på batteriene. De lagrer 144 kilowattimer. Når de er brukt opp, skal de kinesiske blybatteriene byttes ut med litium.
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“

Nilsson Energy selger en
serviceavtale. Da har vi
ansvaret for hele systemet
med arbeid og materialer.
Så vil vi kunne gjøre en
kunnskapsoverføring til
bygningens eget servicepersonale når vi har kjørt
systemet i et par år.
Hans-Olof Nilsson.

Hele det tekniske rommet er bygd med dobbelt system, for å være driftssikkert. De gule boksene lader batteriene om dagen og henter den tilbake om kvelden, mens de grå er
vekselrettere for solcellene på taket og den røde tar hånd om solcellene på veggene.

Elektrolysøren fra danske Green Hydrogen spalter vann til hydrogen og oksygen. Den starter av seg selv. Når solen forsvinner, fortsetter den å produsere hydrogen fra batteriene, og det fortsetter den med til batteriene er nede på 30 prosent.

Men da er det også slutt på å betale for
strømmen. Det eneste som koster, er
vedlikeholdet.
– Nilsson Energy selger en serviceavtale.
Da har vi ansvaret for hele systemet med
arbeid og materialer. Så vil vi kunne gjøre
en kunnskapsoverføring til bygningens
eget servicepersonale når vi har kjørt
systemet i et par år. Byggdrifteren er
allerede med når vi bygger, forklarer han.
Det er viktig at alt skal være enkelt – «plug
and play». Det eneste som det er viktig å
holde et ekstra øye med, er energilageret. I
stedet for kilowatt eller kubikkmeter gass,
sier systemet fra at det har lagret energi til
så og så mange måneders drift.
– Energilageret er egentlig den eneste
verdien som er interessant. Dette huset,
med boareal på 504 kvadratmeter, tar
6000 kilowattimer i året fra energilageret.
Totalt forbruker vi cirka 13 000 kilowattimer, og så bruker ladingen av elbilene
6000, forteller Nilsson.
12

Den friske luften til ventilasjonssystemet tas inn et
stykke bortenfor huset og slynger seg under bakken i 70
meter for å forvarmes om vinteren.

Når batterinivået synker til 30 prosent, må batteriene
lades. Da starter brenselscellen, som kommer fra
Göteborg-firmaet Power Cell.

Kompressoren som komprimerer hydrogenet til et lagringstrykk på 300 bar, kommer fra
norske Hystorsys og bygges hos Aquagas i Sverige. Den er uten bevegelige deler og
helt lydløs – det er viktig når den skal stå i et hus der det bor folk.

Martina Wettin og Hans-Olof Nilsson byr på kaffe og kake i vinterhagen – kaffen er
selvsagt brygget ved hjelp av egenprodusert strøm.
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DIGIBYGG I STATSBYGG

Digibygg har i første omgang valgt å engasjere seg i noen av de mer begrensede byggeprosjektene i Statsbygg, for å kunne innhente erfaringer. Et av disse er den nye Vegtrafikkstasjonen på
Gol. (Illustrasjon: Statsbygg)

Digitalisering

i byggenæringen

14

Modernisering og industrialisering innen denne tradisjonsrike
næringen, har ført til en rekke nye metoder og innovative teknikker. Til alle tider har en søkt å produsere deler av nybygg på
fabrikkgulvet. Denne formen for produksjon kan gi økt effektivitet,
bedre økonomi, samtidig som en sikrer kvalitet. Men byggeprosesser basert på digitale hjelpemidler vil gi den største
gevinsten i årene som kommer.
15
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S

tatsbygg er en viktig foregangsbedrift når det gjelder utviklingen
innen bygge- og anleggsvirksomhet. I kraft av sin størrelse og sin
økonomi har denne offentlige byggherren
anledning til å videreutvikle bransjen og
samtidig stille krav til sine leverandører
og samarbeidspartnere. Det antas at bedre
rutiner i gjennomføringen av nybygg kan,
gjennom økt effektivitet og mer presis
gjennomføring, gi betydelige besparelser
både tidsmessig og økonomisk.
Bedre informasjonsflyt mellom aktørene.
Målet for Statsbygg er en framtid basert
på å benytte digitale plattformer for så
vel planlegging som gjennomføring og
drift av sine framtidige bygg. Det betyr
at alle aktører, i prinsippet alle vesentlige
entreprenører og underentreprenører
i et byggeprosjekt, er knyttet opp til en
informasjonsmotorvei der all trafikk
flyter åpent mellom partene – begge veier.
Dette krever at alle involverte i et aktuelt
prosjekt har tilgang til, og kunnskaper om,
markedets mest avanserte digitale verktøy.
Effektive prosesser. Her vil bygningsmodeller i 3D være av vesentlig betydning. Nå er det slutt på papirtegninger på
anleggsplassen. Elektronisk oppfølging vil
gi medarbeiderne fortløpende informasjon om justeringer og oppdateringer av
detaljer i byggeprosessen. Systemet krever
likeledes at den enkelte medarbeider gir
kontinuerlig tilbakemeldinger og justeringer som kan oppstå under utførselen av
arbeidet. Bygningsinformasjonsmodeller
(BIM) vil ha en sentral rolle i alle faser av
prosjektet - og når bygget står klart, skal
det driftes ved hjelp av blant annet stordata, sensorteknologi og fjernstyring og
den informasjonsbanken som er utviklet
under byggeprosessen.
Digibygg. Dette er et sentralt prosjekt
med mål om nettopp å fremme utvikling
og bruk av digitalisering og ulike typer
smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. Den rivende utviklingen i teknologi og ulike løsninger, vil påvirke byggeog anleggsbransjen og samfunnet for
øvrig. For Statsbygg er det viktig å ta aktiv
16
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styring og definere hvordan ny teknologi
kan tas i bruk for å effektivisere byggeprosessene. På denne bakgrunn etablerte
Statsbygg Digibygg i slutten av 2016, for å
kunne oppfylle sin overordnede strategi.
Omfattende digitalisering. Digibyggprosjektet har fire fokusområder. Innen
disse fire områdene vil det igangsettes små
og store prosjekter og tiltak. Naturlig nok
jobber en her med en naturlig prosessutvikling innen byggeprosjektets utvikling
og byggets livsløp.
– Vi tar naturlig nok fatt i planleggingsfasen først, forteller prosjektdirektør i
Digibygg, Anett Andreassen.
– Dette stadiet i prosessen har vi valgt å
kalle «DigiPLAN». Her er alle sentrale
aktører på plass og bidrar med sine fagspesifikke innspill, slik at vi allerede på
dette stadiet kan slå fast en mest mulig
realistisk prosjektering, basert på gjennomførbare prosesser og detaljert gjennomføring. Det er avgjørende at,
eksempelvis tekniske leverandører, er
tidlig inne i bildet som en viktig premissgiver. En annen faktor som blir stadig
viktigere i dette planleggingsarbeidet er de

ulike miljøhensynene vi legger til grunn,
både når det gjelder metodikk og materialvalg. Der det er mulig legger vi også inn
konsepter for modulbygging, som både
gir en effektiviseringsgevinst, og i tillegg
gir miljømessige gevinster som følge av
redusert avfall og svinn. Vi gjør beregninger
av klimakonsekvenser i selve byggefasen,
og parallelt med dette ser vi på byggets
klimapåvirkning i hele byggets levetid. Her
er det mange og kompliserte forhold som
spiller inn.
Samspill. – I selve byggefasen, som vi
benevner «DigiBYGG», er det den totale
samvirkningen mellom aktørene på
anleggsplassen som er nøkkelen til en mer
strømlinjeformet prosess, understreker
Andreassen.
– Forhold som metodikk, materialvalg,
logistikk, fabrikkproduksjon og anvendelse av roboter, håndteres av alle de ulike
aktørene gjennom fullstendig transparente
systemer; alle vet alt om hva alle gjør. Som
ansvarlig byggherre er vi avhengige av
tett dialog med totalentreprenør og vi er
likeledes avhengige tett dialog med rådgivere og arkitekter. Vi blir stadig flinkere

“

I selve byggefasen, som vi
benevner «DigiBYGG»,
er det den totale samvirkningen mellom aktørene
på anleggsplassen som
er nøkkelen til en mer
strømlinjeformet prosess.
– Forhold som metodikk,
materialvalg, logistikk,
fabrikkproduksjon og
anvendelse av roboter,
håndteres av alle de ulike
aktørene gjennom
fullstendig transparente
systemer; alle vet alt om
hva alle gjør.
Anett Andreassen, prosjektdirektør i Digibygg.

til å stille krav til de som er engasjert i
våre prosjekter, som for eksempel dette
med krav om «papirløse» anleggsplasser.
Dette var vi i Statsbygg tidlig ute med. De
digitale løsningene som vi nå er ferd med å
videreutvikle gir muligheter for kontinuerlige justeringer av modellen
som er grunnlag for arbeidene, i de
tilfellene vi vil være tjent med det. Den nye
informasjonen vil da tilflyte alle involverte
samtidig og prosjektets sluttdokumenter
vil være korrekte for bruk i ettertid. Det
kan dreie seg om service, reparasjoner,
ombygging og en rekke andre behov som
vil kunne oppstå.

Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) vil ha en sentral rolle i alle faser av prosjektet - og når bygget står klart, skal
det driftes ved hjelp av blant annet stordata, sensorteknologi og fjernstyring og den informasjonsbanken som er
utviklet under byggeprosessen. (Foto: iStockphoto)

Nytteverdi i ettertid. Den brede informasjonsmengden den digitale byggeprosessen samler, systematiserer og gjør enkelt
tilgjengelig, har uendelig verdi for byggets
brukere etter at det er tatt i bruk i fram-

Anett Andreassen er direktør for Digibygg, et prosjekt Statsbygg har igangsatt for å fremme digitalisering og
smart-teknologi i sine byggeprosjekter. (Foto: Harald Sola Berentsen)

tiden. Det kan være forhold som overvåking av inneklima og en kan sikre at
byggets automasjon fungerer som den skal.
Likeledes gjør den digitale informasjonen
det enklere å ivareta eventuelle justeringer
i den faktiske bruk av de aktuelle lokalene.
– Dette jobber vi med i våre to andre satsningsområder, understreker Andreassen,
– nemlig «DigiDRIFT og DigiBRUKER».
I dag opplever mange at de bruker mye tid
på å lete etter nødvendig informasjon når
noe inntreffer etter at bygget er tatt i bruk.
Om du for eksempel skal ha en servicetekniker innen elektro eller VVS, så blir
det gjerne et detektivarbeid for å finne
fram til nødvendig informasjon. Ofte kan
denne informasjonen være knyttet til kun
en medarbeider, men når vedkommende
slutter, forsvinner også mye av mye av
den informasjonen som en behøver for en
enkel og oversiktlig drift av eiendommen.

Vi ønsker en digital informasjonsbank for
våre bygg som kan minne om «Boligmappa»,
serviceheftet for boliger som samler dokumentasjon direkte fra håndverkere.
Livssyklusperspektiv. – Tradisjonelt sett
har Statsbygg et stort engasjement når det
gjelder effektiv prosjektering og bygging,
særlig basert på 3D modulering, men
vesentlig mindre på selve driftsfasen. For
å lykkes må alle involverte «digitalisere
sammen» og dette må gjøres på bakgrunn
av hele byggets livssyklusperspektiv. Det er
av betydning hva vi gjør i byggefasen, men
det er de neste 60-100 årene som bygget
skal benyttes at den store verdiskapningen
ligger. Det er dette vi først og fremst må
formidle, avslutter Anett Andreassen,
prosjektdirektør i Digibygg.
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TEKST: GEORG MATHISEN

Generasjonsboliger
er fremtidens hjem
Generasjonene bor sammen og
er fornøyde med det. Samtidig
må det være lettere å bygge
om. Slik blir boligene som du
må forberede deg på å bygge i
fremtiden.

“

Det er temmelig sikkert
at det blir etterspørsel
etter større fleksibilitet;
hjem som kan brukes av
mennesker i alle deler
av livet og i forskjellige
kombinasjoner.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
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Nick Raynsford, styreformann i NHBC Foundation.

I

kke lenger enn at det er mulig å spå,
men lenge nok til at du må tenke på
mer enn bare å fortsette med dagens
utvikling. NHBC Foundation har laget
en rapport om hvordan vi må regne med
at hjemmene ser ut i 2050. Den britiske
stiftelsen forsker og lager praktiske
retningslinjer på vegne av den britiske
byggenæringen.
Levetid. – Det er 32 år til. Vi regner med
å se fortsatt økning i forventet levetid,
flere eldre som bor hjemme, og samtidig
store fremskritt i teknologien, sier Nick
Raynsford, styreformann i NHBC Foundation og tidligere britisk bolig- og planleggingsminister.
– Det vil gi både muligheter og fordeler
for utviklingen av «smarte hjem».
Mange flere av de funksjonene som i dag
avhenger av beslutningene til dem som
bor i boligen, kommer til å bli automatisert,
konstaterer han.
NHBC-gjennomgangen er likevel ikke
«enda en teknologispådom fra dyre konsulenter». Her er det vel så mye snakk om
det rent praktiske: Om hva utviklingen i
etterspørsel og familiesituasjon får å si for
utformingen av boligene.
Fleksibelt familiehjem. – Det er temmelig
sikkert at det blir etterspørsel etter større
fleksibilitet; hjem som kan brukes av u
19
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mennesker i alle deler av livet og i forskjellige kombinasjoner, sier Raynsford.
Utviklingen er der allerede. Flere og
flere voksne bor alene. Det har gitt flere
«mikroboliger» – utpregede énpersonsboliger der arealet er lite og plassutnyttelsen
stor. Samtidig blir det flere eldre som bor
hjemme lenger. Dyre og for få boliger gjør
at flere voksne barn blir boende lenger
sammen med foreldrene sine.
Svaret fra NHBC Foundation er det fleksible familiehjemmet. I byer og tettbygde
strøk betyr det gjerne løsninger som går
mer i høyden for å utnytte plassen bedre.
Bæring og tekniske føringer blir planlagt
slik at det blir enkelt å rive, flytte eller
bygge nye innervegger etter hvert som
beboerne blir flere, færre eller eldre.
Flere generasjoner. Julia Park, som er sjef
for boligforskning hos arkitektene Levitt
Bernstein, har laget en konkret skisse til
hvordan flergenerasjonsboligen kan se ut.
Det er snakk om en bolig over tre etasjer,
enten med heis bygd inn eller med avsatt
plass til heis slik at den blir enkel å ettermontere.
Da er kjøkken og felles oppholdsrom lagt
til første etasje. I etasjene over er det bad
og soverom. Samtidig viser Park hvordan
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trapp og heis enkelt kan skilles fra boarealene og hvordan de øverste etasjene
kan bytte ut soverom med stue og kjøkken.
På den måten passer boligen både til dem
som vil tilbringe kveldene sammen, for
dem som vil ha både privatliv og fellesskap
og for dem som vil ha en helt egen leilighet.
Et annet praktisk eksempel arrangerer
boarealer for hver enkelt i familien, rundt
en felles gårdsplass. Hver etasje har egen
inngang, og en felles førsteetasje har lokaler
til hjemmekontor og gjesterom.
Glade for generasjonene. Det er ikke
mange tiårene siden generasjonene helst
ville unngå å bo sammen. Unge voksne så
på det som et nederlag; middelaldrende
ville slippe å måtte ta seg av gamle foreldre;
på gårder der odelsgutten giftet seg og
etter hvert tok over driften, kranglet
svigermor og svigerdatter.
Nå er holdningene helt annerledes. Av
dem som bor i multigenerasjonsboliger,
mener to av tre at fordelene er større
enn ulempene, viser en undersøkelse fra
forsikringsselskapet Aviva. De peker på
hvordan det gjør det enklere å ta seg av
noen som trenger omsorg, hvordan det
gjør eldre mindre ensomme og hvordan
det løser problemer med barnepass. u

“
Nick Raynsford har gått fra ministertaburett til å lede
stiftelsen som forsker på fremtidige boliger. (Foto:
NHBC Foundation)
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Vi regner med å se fortsatt økning i forventet
levetid, flere eldre
som bor hjemme, og
samtidig store fremskritt
i teknologien. Det vil
gi både muligheter og
fordeler for utviklingen
av «smarte hjem».
Nick Raynsford, styreformann i NHBC Foundation.

Boligene skal gjerne tilrettelegge for samvær på tvers av generasjonene, samtidig som alle får det privatlivet de vil ha. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
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400 omsorgsboliger. Ikke alle har muligheten til å bo sammen med foreldre
eller barn. Den eldste generasjonen trenger
et tilbud om livsløpsboliger som dekker
behovet deres både når de er nypensjonerte og klarer seg selv og når de blir fysisk
svakere og etter hvert pleietrengende.
Et nederlandsk eksempel tenker så stort at
noen er kritiske til det som en ensidig bomaskin, mens andre føler seg tryggere når
de bor mellom andre i samme situasjon.
Hans Becker, sosiolog som er blitt utvikler,
legger nemlig opp til over 400 leiligheter
som deler fellesarealer og fasiliteter.
Med så mange blir det flere å dele utgiftene på, og det er mange nok til at det er
økonomi i å tilby for eksempel restaurant
og helsespa. Ofte kan slike boliger for
eldre kombineres med en barnehage: Da
mangler de minste aldri voksne som kan
lese bøker, fortelle historier eller leke med
dem.
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Vare-«postkasse». Sannsynligvis kommer
flere av de tekniske løsningene til å bli
levert som prefabrikkerte moduler, klare
for vedlikehold og oppgraderinger. Et nytt
innslag kommer trolig til å bli en utvidet
«postkasse» – et eget rom eller et inngangsparti med mulighet for å gi begrenset
tilgang – for å ta imot varer som kjøpes på
nett og leveres hjem.

Og ikke minst kommer smarthjemmet
til å kombinere energi- og klimakontroll
med innslag fra moderne velferdsteknologi: Minne den som er glemsk, om å ta
medisinene sine. Passe på at vasken ikke
renner over. Og sørge for at kokeplaten
ikke blir stående på eller at vinduene blir
stående åpne.

Etter hvert som mer og mer kjøpes på nett, trenger hjemmet en løsning for å ta imot varene trygt uten at noen står
hjemme og venter på dem. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Campingvogn-inspirert. For voksne single
blir det behov for flere mikroleiligheter.
De blir ofte et midlertidig sted å bo, som
er for små hvis det kommer partner og
barn inn i bildet.
Designen av disse leilighetene vil låne
idéer fra campingvogner, bobiler og båter,
som allerede har tatt i bruk en mengde
løsninger for å gjøre mest mulig på minst
mulig plass. Samtidig må beboerne i slike
leiligheter forberede seg på å leve med
færre eiendeler.
Energi. Bak alle designspådommene ligger
teknologien, selvsagt. Her fører NHBCrapporten videre mye av den utviklingen
som er godt i gang i Skandinavia, men der
britene ligger litt etter i utbyggingen.
Varmepumper, solceller, fjernvarme og
lagring av strøm og varme er eksempler.
Det er også grønne tak og mekanisk ventilasjon. Vi må regne med at mulighetene
til å overvåke og kontrollere, blir bedre og
mer brukt.
Samtidig må hjemmene reagere raskere:
Hvis det plutselig kommer en varm dag
midt på vinteren, som det kommer til å
gjøre oftere og oftere, er ikke dagens løsninger for vannbåren gulvvarme raske nok
til å reagere på temperaturendringen.
22

Husene bygges om – gjerne i høyden – for å gjøre dem enklere å endre innvendig etter hvert som behovene melder
seg. Her et eksempel fra Edinburgh. (Foto: Georg Mathisen)

Teknologien skal ikke bare utnytte energien og styre
klimaet bedre, men også kontrollere mye av det som
beboerne i dag avgjør og gjør selv. (Foto: Georg Mathisen)

Elementer fra velferdsteknologien blir en viktig del av husene om 32 år. Her et arkivbilde fra Grimstad, fra e-helsesenteret på Universitetet i Agder, der nye hjelpemidler testes.
(Foto: Georg Mathisen)
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ÅPEN DATAPOLITIKK I URUGUAY

Det er ildsjelene som avgjør
om en by blir åpen og smart.
Men hvis offentlige data er
tilgjengelige, ligger muligheten
åpne også for den som vil
bygge og drifte smartere hus
og nabolag.

D

et begynte med en ung innflytter
som stadig rotet bort papirlappene
der han hadde skrevet ned hvilke
busser han måtte ta for å komme
dit han skulle.

Rådhuset i Montevideo har fått digital informasjonsskjerm på utsiden. Åpne-data-politikken begynte med at ingeniører og mellomledere så behovet.

Legger data åpne

for smarte bygg
24
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Praksis før prat. Fabrizio Scrollini bruker
praktiske erfaringer fra Montevideo for å
vise ikke bare hvordan prat blir til praksis,
men hvordan praksis med fordel kan
komme før prat. Idérike mennesker først,
altså, lenge før politikere og offentlige
planleggere begynner å prate om smarte
byer.
Scrollini er administrerende direktør i den
latinamerikanske organisasjonen for åpne
data, Ilda. Han har skrevet en grundig
rapport om åpne byer, med hovedstaden i
Uruguay som eksempel.
Uruguay er landet med høyest levestandard, minst korrupsjon og best utviklet
demokrati i Latin-Amerika, ifølge en
rekke undersøkelser og statistikker. Over
halvparten av innbyggerne bor i hovedstadsområdet. Montevideo var også LatinAmerikas første by som vedtok en åpen
data-politikk.
Smart «brand». – Mange byer bruker
smartby-merket, konstaterer rapportforfatteren, som omtaler «Smart Cities» rett
og slett som et varemerke.
– De påberoper seg å være smarte for å
tiltrekke seg investeringer eller for å bli
konkurransedyktige.
I bladet Inneklima for to år siden kunne
du lese hvordan årets Smart Cities-personlighet Vitor Pereira brukte Barcelona
som eksempel på hvor galt det kan gå når
myndighetene bare tenker på teknologien,
og ikke på menneskene. Byen ble verdens

smarteste, men folk flest skjønte ikke
hvilken nytte de hadde av prosjektet og
endte med å kaste borgermesteren.
Offentlige ildsjeler. Montevideo-rapporten peker på det samme. Det hjelper
lite bare å vedta at byen skal være smart.
De gode resultatene kommer først når folk
flest får tilgang til data, får mulighet til å
bruke dem til å utvikle løsninger og kan
gi myndighetene tilbakemeldinger som
kan gjøre både dataene og den offentlige
infrastrukturen enda bedre.
I tillegg trengs det ildsjeler på rådhuset.
– Som så mange andre initiativer rundt i
verden, er det som skjer i Montevideo basert på fritiden til offentlig ansatte. Dette
er mennesker som engasjerer seg i det
offentlige tilbudet og som er interesserte i
åpne data, skriver Scrollini. u

Offentlig transport var først ut med å bruke åpne data til
nyttige apper. Hvor lokalkjent må du være for å skjønne
hvor denne bussen går?

Dataene skal deles som rådata, i et fritt tilgjengelig format. Da hjelper det å ha standard-kontor mellom kontorene til
presidenten og borgermesteren.
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Bussapp. Martin Rostagnol, heter den
unge, bussreisende utvikleren som fikk
på plass den første praktiske løsningen.
Han var ikke lokalkjent nok til at skiltene
på busstoppene hjalp ham helt frem dit
han skulle. Sjåfører og medpassasjerer
ville gjerne hjelpe ham med å komme av
på riktig stopp, men de husket det ikke
alltid. Og de små papirlappene han pleide
å skrive ned adresser og rutenumre på, de
mistet han ofte.
Til slutt gikk han lei. Da han kom hjem
om kvelden, gikk han på nett og fant
noen data om den offentlige transporten
i byen. Et par måneder senere var Gxbus
tilgjengelig: En mobilapp som hjelper
folk med å finne den beste ruten dit de
skal. Rostagnol trengte ikke å kontakte
myndighetene eller å begjære noe innsyn i
offentlige data: Han trengte «bare» å gjøre
jobben.
Rådata. Rapporten peker på Manchester
og San Francisco som pionerer i å gjøre
offentlige data åpent tilgjengelig. I
Montevideo kom det initiativet også fra
engasjerte kommuneansatte – mellomledere og spesialister som arbeidet med
kart og topografi, et godt stykke unna den
politiske ledelsen.
Ingeniørene snakket og hentet inspirasjon
fra rundt i verden, men måtte drive intern
lobbyvirksomhet for å få det til. De hadde
ikke politiske kontakter, så først måtte de
overbevise lederne sine slik at de kunne
gå videre og overtale borgermesteren til å
fatte en beslutning.
I 2010 ble det fastslått at alle data i prinsippet er offentlig tilgjengelige, og at de
skal publiseres som rådata i åpent format.
For myndighetene koster det lite både tid
og penger. For utviklere og firmaer som
ser mulighetene, er det en anledning til å
bedre både tilbudet og inntjeningen.
Resirkulering. I Montevideo er det først
og fremst innenfor transportsektoren at
mange har brukt de offentlige dataene til
å utvikle løsninger som gjør livet enklere.
Men den ideelle organisasjonen Data Uy
tok første skritt som er relevant for den
som bygger og drifter bygg.
¿Donde Reciclo? – «Hvor resirkulerer
26

Så langt er det begrenset hvor mye bygge- og rehabiliteringsprosjekter drar nytte av åpne data.

Med åpne, tilgjengelige data blir det enklere for den som bygger og drifter å se hva som skjer hvor og når og tilpasse
seg det.

En egen app for søppel og resirkulering er den første som er åpenbart nyttig ikke minst for byggdrifterne.

jeg?» – hjelper rett og slett folk å finne det
nærmeste stedet å resirkulere avfall. Organisasjonen forklarer hvordan containerne
til resirkulering er spredt rundt omkring i
byen og hvordan hver av dem tar bare én
fraksjon. Dermed må folk reise ett sted for å
resirkulere plast, et annet sted med glass og
et tredje sted for å bli kvitt metall.
– For dem som er villige til å resirkulere,
betyr det mange turer og at de må huske
hvor hver enkelt container ligger. Ofte
ender du opp med å gå mange kvartaler
bare for å oppdage at du egentlig skulle ha

gått et helt annet sted, forklarer Data Uy.
Smart bygging. I neste omgang ligger
veien åpen for den som vil bygge smart –
eller for den som vil bygge på gamlemåten,
men bruke mindre tid på å få best mulig
oversikt over hva som finnes og hvordan
det er enklest å knytte seg til for eksempel
strøm, vann, kloakk og fjernvarme.
– Faren er at «åpne data» blir bare enda
et moteord, akkurat som «smartbyer»,
advarer rapportforfatter og åpne datadirektør Fabrizio Scrollini.

Gammelt møter nytt i Montevideo – bak statuen av landsfader José Gervasio Artigas står «presidenttårnet» i glass og et kontorbygg som har sett bedre dager.
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Helt ny

entrepriseform
SD-anlegget får den plassen det
fortjener. Med en egen totalentreprise for byggautomasjon vil
Statsbygg sørge for at jobben
gjøres enklere og bedre. Den aller
første entreprisen gikk til GK.

P

rosjektet innleder en ny og spennende entrepriseform, sier Thomas
Melheim. Han er tilbudsansvarlig
for byggautomasjon i GK Inneklima i Bergen. Dermed er han også
ansvarlig for Statsbyggs aller første totalentreprise for byggautomasjon.
– Fordelene ved denne entrepriseformen
er at grensesnittene ved prosjektering og
utførelse blir sømløst forent, i og med at de
er en del av kjerneleveransen vår, sier han.
Akuttsenter. Det handler om 980 kvadratmeter over to plan: Bergen akuttsenter for
ungdom.
– Det er ikke store bygget, men likevel er
det mye teknikk som skal inn. Det dreier
seg om normale byggautomasjonsleveranser
som ventilasjonsteknisk automasjon,
romteknisk automasjon og brann og
adgang, sier Melheim.
– Personlig mener jeg at dette et en veldig
god entrepriseform. Vi får veldig klare
grensesnitt mot de delleveransene som
kan være litt kinkige å integrere. Sikkerhets- og adgangskontrollsystemer, for
eksempel: Når de kommer fra en annen
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leverandør, er vi avhengige av en protokoll
mot oss for å ivareta den funksjonaliteten
som byggherre er ute etter, peker han på.
Utagerende. Nå kan han i stedet gå ut og
si at «dette skal vi ha» og få tilbud på det.
På dette prosjektet gjør GK Sikkerhet den
jobben. Sikkerheten er spesielt viktig på
et slikt prosjekt. På akuttsenteret skal det
nemlig være rom også for barn og unge
som er utagerende.
– Vi har satt fokus på at det ikke skal være
preget av institusjon. De er i en vanskelig

situasjon, men skal ha det hjemmekoselig,
fastslår Thomas Melheim.
Bygget har mange dørlåser, finmasket
adgangskontroll – men også høye krav til
holdbarheten på komponentene og god
vandalsikring. GK har spilt inn flere løsninger litt utenfor boksen og møter en prosjektledelse som er åpen for gode forslag.
God PR. Prosjektet kan bli lukrativt. GK
måtte være konkurransedyktige på pris
for å få avtalen, men samtidig er det snakk
om gode penger. God reklame, også: Selv

Etter det lille akuttsenteret satser GK i Bergen stort: Melheim kaster seg inn i kampen om tilsvarende entreprise på 50 000 kvadratmeter barne- og ungdomssykehus.

Thomas Melheim er klar for en helt ny entrepriseform på Bergen akuttsenter for ungdom. – Endelig får byggautomasjon den plassen vi fortjener, sier Thomas Melheim.

om fortjenesten hadde vært minimal, så er
profileringsverdien av å være med på en
helt ny entrepriseform, god. Særlig for en
byggherre som Statsbygg, som har et godt
PR-apparat.
– Hvis vi får innløst den siste opsjonen, på
energi og serviceavtale, så er kontrakten
verdt rett i overkant av 2,1 millioner

kroner. Det er ikke den store summen,
men det er en trygg start både for oss og
Statsbygg, sier Melheim.
Lyst på Haukeland. Nå leverer han et
SD-anlegg som skal kunne hentes opp fra
Statsbyggs egne nettsider. I neste omgang
gir han et tilbud på å oppgradere det til

GK Cloud. Så håper han å få et lignende
oppdrag av Helse Bergen, som bygger
50 000 kvadratmeter med nytt barne- og
ungdomssykehus på Haukeland.
– Statsbygg har tatt det første steget med
akuttsenteret. Så følger Helse Bergen veldig tett etter, forklarer han.

29

PROSJEKT DANMARK

TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

Samarbeider med

åpne bøker
E

t par tusen forsikringsansatte har
kontor her. Så har Nordea flyttet ut,
og Nets flytter inn med 1300 medarbeidere.
Tryg-hovedkvarteret i Ballerup er stort,
grønt og sentralt. Selv om kontorkomplekset
er omgitt av grønne enger, er det ikke
mange minuttene med buss eller bil til
København sentrum.

er det nemlig mye som er usikkert. Jobben
er godt i gang, men fremdeles arbeider de
to entreprenørene GK og BGB på midlertidige kontrakter. De skal prosjektere
underveis, i samarbeid med byggherren
Circle og byggherrens rådgivere Emcon,
PLH Arkitekter og Sweco.

Hele byggingen er et samarbeidsprosjekt, og partnerne
stiller med åpne bøker og
regneark. – En god måte å få
ærligheten inn i byggeprosessen
på, sier GKs markedssjef Allan
Løvgreen.
og sprinkling. BGB stiller med tømrere,
malere, murer og gulvleggere.
– Samarbeidet internt i GK mellom ventilasjon og VVS er meget viktig for prosjektets suksess og godt på vei, sier han. For å
få gjort hele jobben har GK tatt med seg
flere underentreprenører som arbeidet for
Tryg i forveien.
Partnerne har ukentlige dialogmøter.
– Så skal vi sitte og drive samprosjektering.
Når den er ferdig, lager vi endelig kontrakt
etter at vi har revurdert prisen, forklarer
Allan Løvgreen. Da bygger både planer og
pris på de første av de åtte byggene, der
mye av arbeidet er gjort allerede.

50 millioner. Det ble bygd fra 1987 til
1989. Etter 30 år er det modent for renovering. Selv om bygget er i god stand:
– Det skriker ikke 80-tall sånn som mange
andre bygg fra den samme perioden gjør,
sier Anders Hegner. Han driver A.H.
Ventilationsteknik, som arbeider på Tryghovedkvarteret for GK.
Ombyggingen er en jobb for rundt 50 millioner kroner for GK. Sannsynligvis. Her

Samprosjekterer. – Det er en meget
spesiell kontrakt, fastslår markedssjef
Allan Løvgreen i GK Danmark. Han og
prosjektsjef Kim Thorvil arbeider sammen
med kunden på en helt annen måte enn de
noen gang har gjort før.
– Først hadde vi innledende samtale om
kompetansen vår. Ikke prekvalifisering,
men en dialog, forteller Løvgreen.
GK ble funnet egnet, og det endte med
kontrakt. GK har alle teknikkfagene – elektro,
VVS, ventilasjon, sikring, automatikk

Allan Løvgreen og GK prosjekterer sammen med byggherren, selv om arbeidet er i gang for lenge siden.

Tryg-hovedkvarteret ligger i en grønn lunge midt i «Danmarks Silicon Valley», og det er ikke mange minuttene til
sentrum av København.
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Åpne bøker. Samtidig blir det enklere å
gjøre endringer underveis. I det ene bygget
var meningen å bygge tak over bakgården
for å få kontorplass til flere, men i praksis u

Samarbeidsformene er mer uvante enn den faglige delen av jobben, konstaterer Allan Løvgreen (til venstre) og Anders Hegner.
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viste det seg at det ble for lite lys og at
planen måtte endres.
– Samarbeidet er tillitsbasert med et åpen
bok-prinsipp, forteller han. Det betyr at
partnerne får mulighet til å se hverandre
i kortene og se at byggherren ikke betaler
for noe som ikke gir verdi til byggingen.

Lasse Højer Sørensen hos A.H. Ventilationsteknik arbeider for GK på det som ikke blir en permanent kontrakt før
byggherre, rådgiver og entreprenører har prosjektert ferdig.

PROSJEKT SVERIGE
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Håndverkerkort. – Dette er en god måte
å få ærlighet inn i byggeriet på. Det har
vært preget av uærlighet, sier han og peker
på håndverkerkortet som Anders Hegner
og kollega Lars Højer Sørensen har festet
i beltet. Det er et annet verktøy for å gjøre
byggeplassen oversiktlig, ren og ærlig.
– Det er ikke normalt å ha det på danske
byggeplasser, og det har vært et problem å
få det inn, fastslår Løvgreen. I en næring der
mange arbeider ulovlig, snyter på skatten
og utgir seg for å være noen andre, bidrar
kortet til å bevise at her er det rene forhold.
Faglig er ikke Tryg-hovedkvarteret like
nyskapende. Det meste er kjente løsninger,
selv om kjølesystemet er spesielt med en
stor kjølering som skal få en ny maskin for
å booste anlegget mer.

GK Malmö med

omfattende
serviceavtale

En langsiktig serviceavtale
mellom Gunnar Karlsen
Sverige AB i Malmö og eiendomsforvalteren Bredablick
ble inngått tidligere i år. «Bredablick Förvaltning” er en del
av Bredablickgruppen og tilbyr
forvaltningstjenester til alle
typer boligeiendommer over
store deler av Sverige. u

Kraner og armaturer er spesialdesignet for akkurat disse
bygningene og skal pusses opp i stedet for å skiftes ut.

Eneste problem så langt var at samprosjekteringen og ombyggingen skulle begynne midt i sommerferien, forteller
Allan Løvgreen. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2019.
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Håndverkerkortene bidrar også til å vise at det som
foregår på byggeplassen, er rent, lovlig og ærlig.

En av de 150 eiendommene (Västra Varvsgatan) i Malmö, der Bredablick Forvaltning har overlatt serviceansvaret til GKs serviceavdeling.
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V

i har inngått en avtale med Bredablick Forvaltning som gir oss alle
service- og vedlikeholdsoppdrag
vedrørende de eiendommer de har
ansvaret for, forteller servicesjef hos GK
Malmö, Bassam Jawad.
– Her i Malmö er vi nærmere 40 medarbeidere i serviceavdelingen, så vi er godt rustet
til å håndtere disse oppgavene. Dette er
snakk om en riksdekkende avtale som også
vil involvere andre serviceavdelinger rundt
om i landet. Hovedkontoret til Bredablick
ligger her i byen, og vi har hatt en dialog
med dem over tid. Det har altså endt
med at vi har kommet overens om denne
avtalen. Her i Malmö dreier det seg om i
alt 150 eiendommer der vi nå bistår med
den daglige driften innen byggtekniske
installasjoner i form av ventilasjon, elektro,
varme og vann. Det er vårt ansvar å se til at
alt fungerer.

TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

ulike produkter som hjelper kundene med å
kontrollere sitt energibruk. Det er det mest
interessante for kunden. Men vi tar oss av
absolutt alt; fra å skifte lyspærer, installere
varmepumper og solcelle-anlegg. Du har
trygghet for at alt teknisk blir ivaretatt.
Viktig avtale for Bredablick. Christoffer
Fogbrant er verksamhetschef for Teknisk
Förvaltning hos Bredablick Förvaltning
AB, og han sier seg svær tilfreds med
avtalen med GK:
– Vi har hatt en tilsvarende avtale med
en annen aktør, men valgte å inngå en ny
avtale med GK tidligere i år. Virksomheten
til Bredablick sprer seg stadig utover i
Sverige og GK har en enda større spredning av virksomheter, så dette ser vi som

en bra riksdekkende løsning. Vi er vel
etablert i store byer som Malmö, Göteborg,
Helsingborg og Stockholm, men også i en
rekke mindre byer. For oss er det viktig å
ha en samarbeidspartner som tar seg av alle
tekniske installasjoner i de eiendommene
vi forvalter. Vi tilbyr beboerforeningene
å håndtere så vel økonomisk som teknisk
forvaltning for de aktuelle eiendommene. I
den nåværende situasjonen har vi ikke sett
det som forsvarlig å løse behovet for teknisk
assistanse ved å bygge opp en egen avdeling
for dette. Derfor velger vi å overlate dette
til en kompetent samarbeidspartner med
kompetanse innen de nødvendige fagtekniske områdene. Derfor er vi tilfreds med
å kunnet få til denne avtalen med Gunnar
Karlsen Sverige AB.

Beboerforeningene er kundene. – I
praksis er det slik at de ulike borettslagene
melder sine service- og vedlikeholdsbehov
inn til Bredablick, som videre varsler oss
om å håndtere oppdragene, ettersom de
ikke har egne folk til å ivareta tekniske
installasjoner, forteller Jawad.
– Men vi ser også på mulighetene for
å inngå mer faste avtaler direkte med
borettslag og andre former for foreninger
for å ivareta disse oppgavene. De fleste
beboerforeningene har jo allerede slike
avtaler med andre tekniske leverandører,
men ved hjelp av Bredablicks anbefalinger
er det stadig flere som nå velger å inngå
avtaler med oss. De fleste oppdragene kan
vi løse med våre egne, faste teknikere, men
vi har også et bra samarbeid med eksterne
virksomheter når det behøves ekstra
mannskaper. Det vil si at vi kan levere
absolutt alle aktuelle tjenester.
Fjernovervåking. – De fleste av eiendommene Bredablick ha ansvaret for, har
ulike former for sensorer og datastyrte
styringssystemer. Vi ser nå på muligheten
for å installere overvåkingssystemer for å
kunne overvåke disse over nettet, og for å
kunne sikre at alt fungerer som det skal,
presiserer Jawad.
– Her hos oss i GK har vi ulike tjenester og
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Artem Søreng gikk fra læretid hos GK i Kristiansund til sølv i norgesmesterskapet. Han oppfordrer GK og bransjen til å være flinke til å ta inn lærlinger.

Sølvmedalje til Artem
– men det er vanskelig å finne flinke folk
Servicesjef hos GK Malmö, Bassam Jawad (t.v.) og verksamhetschef for Teknisk Förvaltning hos Bredablick Förvaltning AB, Christoffer Fogbrant, sier seg begge godt fornøyd med samarbeidsavtalen de inngikk i mai 2018.

Byggenæringen sliter med å finne de flinkeste fagfolkene. – Vi får
håpe at flere søker yrkesfag og at mange tar inn lærlinger, sier
Artem Søreng. Den nyutdannede montøren hos GK i Kristiansund
tok sølvmedalje i norgesmesterskapet.

D

e nasjonale yrkesmesterskapene
samler de beste lærlingene og
ferske fagfolkene. Her kan de
konkurrere om heder, ære og, i
noen av fagene, om plass i EM og VM. u
35

REKRUTTERING I BYGGENÆRINGEN

Artem Søreng fra Aure på Nordmøre
sikret seg en sterk andreplass.
Lærling hos GK. I vår sto han med fagbrevet i hånden som kulde- og varmepumpemontør. Læretiden tok han hos GK
i Kristiansund. Siden har han satset på å
utdanne seg videre i stedet for å gå inn i
fast montørjobb.
– Ja, jeg er kanskje et dårlig eksempel. Jeg er
fortsatt hjelpearbeider i Kristiansund når jeg
er på ferie eller har anledning ved siden av
studiene, men under forkurset til ingeniør er
det vanskelig å jobbe mye, sier Søreng.
I siste liten. Han hadde egentlig ikke sett
for seg at det var kulde- og varmepumper
som skulle bli faget hans:
– Egentlig var ikke planen å gå kjøling.
Det var automasjon som virket mest interessant. Jeg hadde nesten ikke hørt noe om
kulde- og varmepumpeteknikk før nesten
på slutten av det første skoleåret, rett før
søknadsfristen. Så hadde vi bedriftspresentasjoner, og da kom Caverion og snakket
og anbefalte kuldefaget. De fortalte at det
trengs folk og snakket om faget, og det
vekte litt interesse i meg, forteller han.
– Jeg undersøkte og ble mer og mer
interessert, og så gjorde jeg valget mitt i
siste liten. Det angrer jeg ikke på i det hele
tatt. Det var helt klart rett valg. Et allsidig
fag, med litt av alt, på en måte. Sveising,
rør, automatikk og den elektriske biten
med feilsøking, beskriver Artem Søreng.
Ettertraktet. I NM-finalen var oppgaven
å fabrikkere en varmeveksler, å montere
og igangkjøre et kuldeanlegg og å kable og
teste et elektrisk skap.
– Jeg var kanskje litt ute av trening: Det
var tre måneder siden siste jeg jobbet med
dette, sier han.
Artem Søreng fastslår at kulde- og varmepumpemontører er ettertraktet, at det
trengs flere, og at han håper GK og resten
av bransjen er flinke til å ta inn lærlinger.
– Hvis de ikke tar inn lærlinger, kan de
ikke vente at de klarer å få tak i fagarbeider, sier sølvmedaljevinneren.
Bransjeproblem. Lærlingplasser skal det
bli, lover HR- og HMS-direktør Bård
36
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“

At det er vanskelig å finne
flinke folk er en generell
bransjeutfordring.
Det gjelder for så vidt alle
typer stillingskategorier
hos oss. Folk i bransjen
vår er ganske lojale til
arbeidsgiveren sin, og det
er jo bra. På håndverkersiden er det mange som
jobber i samme firma i
veldig mange år.
Bård Scheie , HR- og HMS-direktør i GK Norge.

Scheie i GK Norge. Det at det er vanskelig
å finne flinke folk, omtaler han som en
generell bransjeutfordring.
– Det gjelder for så vidt alle typer stillingskategorier hos oss. Folk i bransjen vår er
ganske lojale til arbeidsgiveren sin, og
det er jo bra. På håndverkersiden er det
mange som jobber i samme firma i veldig
mange år.
Dermed er det vanskelig å vokse, også.
Lærlinger er en god måte å rekruttere på,

men den løsningen har også sin begrensning:
– Vi kan ikke ta inn flere lærlinger enn
vi klarer å lære opp. Det er ikke bare å
ansette og ansette. Stort sett har vi vært
ganske flinke. Noen avdelinger har kanskje
litt få lærlinger, mens noen faktisk har litt
for mange, sier Scheie.
250 lærlinger. Totalt har de norske GKselskapene rundt 250 lærlinger til enhver
tid. Flest av lærlingene utdanner seg til
rørleggere og elektrikere. GK Elektro alene
har rundt 100 lærlinger med 550 ansatte,
forteller han.
På høyskolene – universitetene NTNU
og NMBU, ingeniørhøyskolene og de
tekniske fagskolene – går GK aktivt ut for
å markedsføre seg for potensielle ansatte.
– GK er nok oppfattet som en attraktiv
arbeidsgiver i vår bransje, mener Bård
Scheie.
Av fagarbeidere og lærlinger starter rekrutteringen allerede på ungdomsskolen.
Der er det bransjeforeningene i NHOsystemet som engasjerer seg for å få flere
til å søke yrkesfag. Politikere i alle partier
fremsnakker fagopplæringen, men fremdeles er det for mange som tar allmennutdanning i forhold til yrkesopplæring.
Utplassering. – Det vi prøver å være
positiv til, er å ta imot elever som er på
utplassering. Det er en del av opplæringsløpet å være i bedrift en periode, og ofte
er de man har fått et inntrykk av på den
måten, de samme som får tilbud om lærekontrakt, sier Scheie.
– Så er det mange som har kritisert innholdet i opplæringen, at den er for teoretisk og at overgangen fra å gå på skole til
å bli lærling og komme ut i arbeidslivet,
er for stor. På den annen side har det vært
gjort mye bra arbeid på det i det siste.
Utfordringen er mer å gjøre det synlig
hvor attraktivt det er å være fagarbeider i
dag. Både lønnsmessig og innholdsmessig
er det en god vei å gå, og det er mange
muligheter for dem som er fagarbeidere i
dag, konstaterer Bård Scheie.
Han understreker at også ansatte med
høyere utdannelse i GK ofte har fagbrev
eller svennebrev som bakgrunn.
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Avhengig av utlendinger
Det går ikke an å klare bygge- og anleggsprosjektene i Danmark
uten utenlandske medarbeidere. Det fastslår administrerende
direktør Lars Storr-Hansen i Dansk Byggeri.
Han viser til en analyse fra Kraka som konkluderer med at det
vil koste Danmark rundt 800 millioner kroner å miste 10 000
utenlandske medarbeidere i byggenæringen. Og det er bare en
liten andel av alle de utenlandske bygningsarbeiderne i alle fag og
på alle nivåer: Det siste året har det arbeidet nesten 39 000 utenlandske medarbeidere i bransjen.
– Utlendinger utgjør drøye åtte prosent av sysselsettingen i byggeog anleggsbransjen. Både nå og på lengre sikt er de gull verdt for
hele samfunnet. Ifølge Krakas vurdering tjener statskassen i
gjennomsnitt cirka 80 000 kroner i året per utenlandsk medarbeider i byggeriet, skriver Lars Storr-Hansen i et innlegg i
Jyllands-Posten.
– Virksomhetene står med skjegget i postkassen, istemmer
underdirektør Louise Pihl i Dansk Byggeri.
– De har ordrene og muligheten for å vokse, men de mangler
medarbeiderne. Hendene til å holde maskinene i gang, sier hun.

Dansk Byggeris sjef Lars Storr-Hansen konstaterer at det vil koste Danmark milliarder
hvis de utenlandske bygningsarbeiderne forsvinner. (Foto: Ricky John Molloy)

Dårlig kompetanseutvikling

Elin Kebert i Sveriges Byggindustrier gleder seg over flere kvinner med større muligheter
og oppfordrer bransjen til å sørge for praksisplasser og gode veiledere. (Foto: Rosie Alm)

Ansatte i den svenske byggebransjen tjener godt, men har små
muligheter til å utvikle kompetansen sin videre. Det er Nyckeltalsinstitutet som har kartlagt byggebransjen og funnet både positive
og negative tall.
Bransjen utmerker seg positivt med små arbeidsgrupper og gode
medianlønner. Ellers er bransjen på linje med resten av det svenske arbeidslivet på de fleste områdene.
Men ett sted utmerker byggebransjen seg negativt: Det satses
ikke så mye på å utvikle kompetansen til medarbeiderne. Mindre
enn én prosent av den arbeidede tiden brukes til kompetanseutvikling. En av fire har ikke hatt noen form for utviklingssamtale
det siste året, og nærmere 20 prosent slutter i jobben hvert år.
Dessuten utmerker byggenæringen seg med like muligheter for
menn og kvinner til å bli sjef, viser kartleggingen fra Nyckeltalsinstitutet. Det kommer samtidig som tallet på kvinnelige søkere
til bygg- og anleggsprogrammet har økt med hele 13 prosent på et
år, ifølge tallene fra Skolverket.
– Vi tror at den aktive satsingen til medlemmene våre på å øke
andelen kvinner blant yrkesarbeiderne, kan ha bidratt til denne
positiv trenden, sier Elin Kebert, prosjektleder for bransjerekruttering i Sveriges Byggindustrier.
– Denne økningen har vi lengtet etter. Nå er det viktig at skolene
ønsker velkommen alle søkerne som er kommet inn og at
bransjen gjør sitt for å se til at alle de fremtidige lærlingene har
praksisplasser og en god veileder, sier Kebert.
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Skaffer nye

kunder på LinkedIn
Kunden roser jobben som
GK har gjort. Rosen spres på
LinkedIn – og resultatet er nye
oppdrag. – En måte å komme
inn i nettverket til kundene
på, sier Tommy Berthel på GK
Kolding.

D

Servicemarkedet. For halvannet år siden
overtok team Berthel. Regionsjef og
tidligere rørsmed Tommy Berthel tok med
seg tre kolleger og meldte overgang til GK
fra en konkurrent. Selv gikk han fra å ha
ansvaret for 220 medarbeidere og ned til
fire. For avdelingen ble det en ny type
forretning med hovedvekten på service.
– Vi er ikke i entreprisemarkedet. I og
med at vi arbeider i service, så er mye
basert på relasjoner. Derfor bruker jeg tid
på å brande avdelingen her og den typen
arbeid som vi gjør, forteller sjefen.
– Vi har en rådgiverfunksjon overfor
kunden. Samtidig hjelper vi dem også når
de skal utvide og bygge om. Vi blir en
samarbeidspartner med alle data på
byggene deres, sier han.
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murer, tømrer, el, VVS, kjøl og automatikk. Fra GKs avdelinger i Aarhus og
Odense, eller eksterne i de fagene som GK
ikke dekker selv.
– Vi gjør alt for kundene våre. Sist uke
satte vi inn to dører hos Velux. Kundene
våre ringer til oss så snart de har et teknisk
problem. Når det er slik, synes jeg det begynner å bli riktig moro. Vi skal håndtere
alle slags installasjoner og vite hvem vi
ringer til, men det er også det som gjør at

vi har klart å snu denne forretningen. På
16 måneder har vi gjort det vi ble hentet
inn til og snudd fra stort underskudd til et
akseptabelt pluss, sier Berthel.
Tverrfaglig. Avdelingen har gått fra fire til
tolv ansatte og nesten like mange innleide.
Det eneste som begrenser, er at det er
vanskelig å få tak i flinke fagfolk. Konkurrentene prøver å overby på lønn.
– Vi har begynt å kombinere ventilasjon
og elektrikere. Det å hente folk i andre
faggrupper og utdanne dem videre selv,
har vi funnet ut at er en riktig god måte
å hente folk på. Det betyr også at vi kan
løse små el-oppgaver og at vi er dyktige
på feilsøking. Tverrfaglighet er nok veien
fremover, mener han.
Kundereportasjer. Nå bruker han enkle
reportasjer fra jobbene sine for å bli bedre
kjent og få mer å gjøre.
– På de prosjektene vi gjør, spør jeg
simpelthen kundene om de er interessert
i å medvirke i en kundecase. Så startet vi
med å bruke LinkedIn. Vi ser en enormt
stor fordel med tilgangen på nye kunder.
Linkedin er et sosialt medium som man
ikke skal undervurdere, ifølge Berthel.
Hver eneste reportasje han har publisert,
har ført til henvendelser fra nye kunder.
Det er gjerne snakk om folk som er i
samme nettverk som kunden det er
skrevet om, og som sier at «det er akkurat
dette problemet vi har, også».
– Dette er også en måte å utvide mitt nettverk på: Hele tiden å være i dialog med
våre kunder og komme inn i deres nettverk. En vedlikeholdssjef har kontakt med
andre vedlikeholdssjefer. Dessuten er dette
mer enn et oppslag på LinkedIn. Det er en
måte å vise hvordan vi samarbeider med
kundene våre på, sier Tommy Berthel.

et var enten knall og fall eller noe
helt nytt. GK-avdelingen i Kolding
klarte ikke å få til en stabil
forretning.

Hovedentreprenør. GK i Kolding er en ren
ventilasjonsavdeling. Samtidig er avdelingen
ofte rådgiver og hovedentreprenør for
kundene sine og arbeider sammen med
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Tommy Berthel publiserer eksempler i sosiale medier, og har dem også hengende på veggen på kontoret.

Fikk stor kontrakt. Det begynte med en
ekstern journalist som gjorde det første
oppdraget gratis. Den reportasjen gjorde at
Velux fikk øye på GK. Konsernet har internasjonalt logistikk-, finans-, innkjøps- og ITsenter i Kolding, med 250 medarbeidere. Nå
har GK en stor servicekontrakt med Velux,
med folk som er innom hver dag.
Nå lages det tilsvarende case-gjennom-

“

På de prosjektene vi
gjør, spør jeg simpelthen
kundene om de er interessert i å medvirke i en
kundecase. Så startet vi
med å bruke Linkedin. Vi
ser en enormt stor fordel
med tilgangen på nye
kunder. Linkedin er et
sosialt medium som man
ikke skal undervurdere.
Tommy Berthel, GKs regionsjef i Kolding.

ganger jevnlig fra alle avdelingene på
Jylland. Kolding har ordnet opp for kunden
som betalte 150 000 kroner i straffegebyr
fordi ventilasjonen ikke virket som den
skulle. En annen kunde får service på tre
adresser, men på siste statusmøte endte det
med at GK skulle gi overslag på prosjekter
for nesten tre millioner kroner neste år.
– Det er ikke en ny rakett vi har oppfunnet
– dette er ganske vanlig sunn fornuft og
kjøpmannskap. Jeg pleier å fortelle kundene
hva vi tjener på dem, understreker Berthel.
Statusmøter. Det er viktig å dokumentere
hva som gjøres, å holde statusmøter med
kundene for å fortelle hva som er feil og
hva de bør legge inn i budsjettene for
neste år og neste fem år – og å kjøre med
en egen kundeansvarlig som måles på
hvor mye GK har å gjøre for kunden.
Hvor mange som leser reportasjene på
LinkedIn varierer med hvilken dag i uka
de publiseres.
– Det varierer mellom 500 og 2000. Flest
lesere blir det gjerne mandag, forteller
Tommy Berthel.
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Skal bli størst
i Stockholm

M

ed Täby Rör, Rörcompaniet og
US Rörteknik har GK overtatt
rørleggervirksomheter med en
omsetning på 235 millioner
kroner i fjor.
Tre selskaper. – Täby Rör og Rörcompaniet sysler i hovedsak med ny produksjon
av boliger. US Rörteknik arbeider først og
fremst med mindre prosjekter og servicearbeid, forteller Tomas Sundin. Han er
administrerende direktør i Rörcompaniet.
– Tidligere har det vært stor varmepumpevirksomhet, også, som de holder på å
starte opp igjen med Nibe nå.
Essing-konsernet har eid alle de tre selskapene. De har vært drevet hver for seg,
men har samarbeidet om innkjøpene
og unngått å konkurrere om kundene.
Täby Rör og Rörcompaniet har tjent gode
penger, mens US Rörteknik gikk på et
underskudd i fjor.
– Det siste året har de vært rammet av
serviceoppdrag som har falt bort. Ellers
har de også generert penger hele tiden,
sier Conny Dyrenäs, som er administrerende direktør for GK Rör.

Conny Dyrenäs (til venstre) og Tomas Sundin tar sikte på å bli markedsledende på rør i Stockholm. Da må det til godt over en dobling av dagens omsetning i Täby Rör, Rörcompaniet og US Rörteknik.
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Må kjøpe. Essing-hovedeier Ingemar
Essebro er blitt 63 år.
– Han hadde ikke tenkt å selge så tidlig,
men han var også veldig opptatt av å selge
til noen som ville drive virksomheten
videre på en bra måte. Rörcompaniet var
barnet hans. Det var her han startet virksomheten sin. Han ville ikke se på at det
gikk til risikokapitalister eller kortsiktige
investorer, forklarer Sundin.
Han forteller også om medarbeidere som
er godt fornøyde med den nye eieren og
en overtagelse som har gått helt uten uro.
Det er vanskelig å vokse på rør i Sverige

GK skal bli størst på rør i
Stockholm. – Et viktig marked,
og det finnes ikke noe markedsledende foretak i dag, sier GK
Rör-sjef Conny Dyrenäs.

Rörcompaniet og de to andre nye bedriftene i GK Rör er
kjøpt fra Essing, der konsernsjef og hovedeier Ingemar
Essebro er blitt 63 år.

uten å kjøpe eksisterende firmaer.
– Det er veldig vanskelig å finne mennesker til å vokse organisk. Vi må kjøpe
kompetanse og bra mennesker så vi har en
bra base å bygge på, sier Dyrenäs.
Sammen med ventilasjon. – Vi er markedsledende på ventilasjon i Stockholm. Dette
er en kjempestor mulighet for oss i et
område der det skal bygges mange nye
boliger, erklærer han.
– Det blir fantastisk å få hjelp av hverandre
og kunne legge inn multidisiplinære anbud.
Det er veldig nærliggende at rør og ventilasjon jobber sammen, istemmer Sundin.
Selv de største på rør i Stockholm har
beskjedne markedsandeler. Dermed er
det mulig å vokse videre og bli størst med

fem–seks prosent av et marked på rundt
12 milliarder kroner. Det skal GK Rör og
de nye selskapene i konsernet gjøre blant
annet ved å lære av hverandre:
– Tidligere har GK hatt sine systemer og vi har
hatt våre. Det er mye vi kan lære av hverandre.
Vi tar med måten vår å arbeide med produksjonsstyring og å håndtere innkjøp på. Så tar
vi lærdom av GK og forsøker å ta det beste av
begge, sier Tomas Sundin.
Bytter ikke navn. Conny Dyrenäs understreker at de tre firmaene har veldig gode
varemerker og skal fortsette å markedsføre
dem. Derimot blir det samarbeid der det
er mulig. GK har prosjekter i Stockholm
som drives fra Uppsala. Det er smertegrensen for hvor langt unna det går an å
drive et prosjekt, forklarer han.
– Derimot går det an å sende fire mann
herfra for å støtte Uppsala eller Västerås
og vice versa. Det er ikke noe å bygge
lange oppdrag på, men bra for tilfeldige
topper, mener Sundin.
Vokser videre. GK Rör har en plan fremover, og den betyr fortsatt ekspansjon.
– Vi skal være best i byen. Så får vi finne
nye byer å bli best i. Igjen er det viktig å
huske at vi skal gjøre det med kvalitet og
ikke holde på med noen panikkgreier som
går ut over varemerkene, understreker
Conny Dyrenäs.
40 000 nye mennesker flytter til Stockholm hvert år. De skal ha steder å bo.
Derfor er de to sikre på at markedet snart
er på vei opp igjen etter en rolig periode.
– Alle de andre byene i Sverige har begynt
å hente seg inn igjen. Stockholm er en av
de raskest voksende byene i Europa, sier
administrerende direktør Tomas Sundin i
Rörcompaniet.
41

NYTT

NYTT

TEKST: MAGNUS SKAARA DRABLØS

Tar NINA-huset
inn i fremtiden

GK Sikkerhet og GK Inneklima
skal levere helhetlige, digitale
løsninger for sikkerhet og
SD-anlegg til Norsk institutt
for naturforsknings bygg i
Trondheim.

N

INA-huset på Gløshaugen er på
mange måter blitt et landemerke
siden det stod ferdig i 2013. Nå
ønsker NINA (Norsk institutt
for naturforskning) å oppgradere sine

sikkerhetsløsninger for adgangskontroll,
besøksregistrering, alarm og videoovervåkning som samtidig kan integreres i
et nytt SD-anlegg.
– Hovedfokus i forespørselen var adgangskontroll med fokus på gode integrasjonsmuligheter som er brukervennlig og gir
høy grad av sikkerhet. Nøkkelord som
har gått igjen i hele prosessen og krav fra
kunden er: enkel drift, fremtidsrettede
løsninger og sikre systemer, forteller forretningsutvikler Kenneth Furesund i GK
Sikkerhet.
Prosjektet er dermed skreddersydd for GK
som leverer komplett teknisk plattform

Administrerende direktør Svein H. Dahle i GK Sikkerhet, driftsingeniør Tore Bakken i NINA og Kenneth Furesund, leder
salg og forretningsutvikling i GK Sikkerhet.
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gjennom tett samarbeid mellom GK Sikkerhet og GK Inneklima.
– Vi får i dette prosjektet vist frem våre
innovative og fremtidsrettede løsninger
for kunden som tydelig ser verdiene i
samspillet mellom systemene, påpeker
Furesund.
Moderne skyløsninger.I NINA møtte GK
en kunde med både høye ambisjoner og
strenge krav til fremtidsrettede, tekniske
løsninger.
– Vi opplevde NINA som utrolig fremoverlente og sultne på nye moderne
løsninger og at de var tydelige på at
fremtiden med IoT og bruk av kunstig
intelligens innen drift av bygg var det de
skulle ha. De ville inn på det vi kan kalle
“presisjons-eiendomsdrift”, forteller Knut
Ivar Grue i GK Inneklima.
Dermed måtte GK legge seg i selen for å
kunne imøtegå NINAs målsetninger.
– De personer vi har hatt med å gjøre
under prosessen har vært meget dyktige
og utfordret oss godt på fagene sikkerhet
og automasjon (SD anlegg), men at de
skulle utfordre oss så kraftig på moderne
skyløsninger og tilhørende, moderne IT
løsninger var noe som virkelig overrasket oss. Det var ingen tvil om at vi
måtte stille godt forberedt med korrekt
og moderne kompetanse i avklarende
møter, forteller Grue.
Fokus på videreutvikling og drift. NINA
har også vært tydelige på at ambisjonene
ikke stopper ved overlevert anlegg, men
at de ønsket seg en partner som stadig
videreutvikler og innarbeider ny funk-

NINA-huset på Gløshaugen er på mange måter blitt et landemerke siden det stod ferdig i 2013. Nå ønsker NINA (Norsk institutt for naturforskning) å oppgradere sine sikkerhetsløsninger for adgangskontroll, besøksregistrering, alarm og videoovervåkning som samtidig kan integreres i et nytt SD-anlegg. (Foto: Jan Arne Stokmo)

sjonalitet. De var såpass fremtidsrettet da
de bygget sitt nye bygg i 2013 at det ble
satt krav til åpne grensesnitt som den åpne
og godt standardiserte kommunikasjonsprotokollen BACnet. Dermed var det
mulig for NINA å gjøre dette innovative
innkjøpet.
– En god støttespiller. I jakten på den
riktige samarbeidspartneren, har NINA
lagt ned en stor innsats.

– Det har vært en lang prosess med å finne
den leverandøren vi mener leverer de
riktige løsningene til NINA-huset, og som
samtidig har riktig kompetanse for å være
en god støttespiller for byggdrift. Vi var ute
etter smarte, åpne og fremtidsrettede løsninger som kan integreres mot flere fag og
systemer, samt løsninger som gir merverdi
i et lengre tidsperspektiv, forklarer driftsingeniør Tore Bakken i NINA.
Han er tydelig på at GK kvalifiserte seg

gjennom smarte og gode løsninger.
– GK Sikkerhet, i samarbeid med GK
Inneklima, leverte et tilbud og forslag til
løsninger som besvarte vår forespørsel
svært godt. De ble derfor en av de to som
fikk presentere sine løsninger ytterligere.
Etter presentasjonene konkluderte vi med
at GK kunne levere de løsningene som
var mest smarte, åpne og fremtidsrettet,
samtidig som de har riktig kompetanse for
å være en god støttespiller for byggdrift.
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