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Fremdeles bra byggemarked i årene som kommer
Vil markedet for de tekniske fag svikte 
i Skandinavia i årene som kommer? 
Ja mener noen, nei mener andre. 
Forsidene i pressen er full av motstrid-
ende informasjon, de kjente bank- og 
pengefolkene kappes om å varsle 
2-sifrede prosenter for fall i markeder, 
for dagen etter å friskmelde økonomien. 

Men prognosemakerene, som bl.a. Prognose-
senteret, peker fremdeles på moderat vekst i 
bygge- og ROT-markeder, med noe ulike utslag i 
de forskjellige Skandinaviske regioner. I GK har 
vi tillit til disse prognosene og at vi får en jevn 
tilvekst i årene som kommer. Vi bygger dette 
på anslag om befolkningsvekst, på urbanisering 
og demografiske endringer, på lav rente og på 

mange offentlige prosjekter innen sykehus 
og kulturbygg. Videre vil dårlig inneklima 
og høyt energibruk tvinge frem mange 
prosjekter i eksisterende bygningsmasse.

Hva vil skje med GK i dette bildet? Vil vi 
vokse og følge konjunkturene i marked-
ene, eller klarer GK å fremvise en enda 
sterkere vekst? Planene er klare, vi skal 
vokse sterkere enn markedsveksten. 
Ambisjonene foreligger i våre strategiske 
planer for perioden 2015-2017, og mål-
bildet for 2022 ble bekreftet av konsernets 
strategimøte i mai 2015. Vårt mål på 10 
milliarder i omsetning for Skandinavia i 
2022 ligger fast etter de siste beregninger.

Løsningene for å komme dit er sterkere 
flerfaglig vekst, etablering ved flere loka-
sjoner, salg av sterke konsepter innen såvel 

tekniske entrepriser som 
service, drift og vedlikehold. 
Og sist, men ikke minst,
innen energioptimalisering i 
eksisterende bygningsmasse.

Leverer elektroentreprise 
til forskningsklynge
På Ullern i Oslo leverer GK Elektro elektroentreprise til et 
samlingspunkt for det norske kreftforskningsmiljøet og en 
ny videregående skole.

O
slo Cancer Cluster Innovasjons-
park (OCCI) blir en innovas-
jonspark på 36.000 m2, hvorav 
17.600 m2 vil være kontorlokaler 

og laboratorier. Ullern videregående 
skole skal boltre seg på 14.000 m2. 
Resterende arealer er parkeringsanlegg. 

Klyngen har vokst frem på tomten 
der Ullern videregående tidligere lå. 
Lokalene skal romme forsknings- og 
undervisningsmiljøer, universitetssyke-
hus, næringsliv og skole. Sammen med 
Rikshospitalet og Radiumhospitalet 
danner dette hele verdikjeden innen 
kreftforskning og behandling.
Også Ullern videregående skole blir en 
del av klyngen. Tanken er at miljøet skal 
stimulere elevene til å utdanne seg innen 
bioteknologi og entreprenørskap.
- Dette er et stort og utfordrende 
prosjekt for oss, bygningsmassen er på 
36.000 m2 med alt fra klasserom og 
kontor til laboratorier og flerbrukshall, 
sier prosjektleder Christian Mo i GK 
Elektro Øst AS.

Det er Skanska som er totalentreprenør, 
og prosjektet skal sertifiseres som 
BREEAM-NOR. Det har satt høye krav 
til elektroentreprisen.
- Det har satt krav til produktvalg i byg-
ningen, løsninger for styring av utelys 
og annen teknikk. Energibruket måles 
over 85 steder i bygningsmassen for å 
ha kontroll på det totale strømbruket, 
forklarer Mo.
Åpning av senteret er planlagt høsten 
2015. Ullern videregående skal stå klar 
til skolestart.

Bratt kurve i GK Elektro
GK Elektro har i løpet av kort tid blitt en stor og konkurranse-
dyktig elektroentreprenør.

Det ferskeste faget i GK-familien ble 
etablert så sent som i 2014, men teller 
allerede nå nærmere 240 ansatte.
Den eksplosive veksten kan i stor grad 
forklares med overtakelsen av selskapet 
Totaltek i mars 2015. 140 ansatte fra 
Totaltek ble ansatt i selskapet GK Elektro 
Øst AS, som er tilstede i Oslo, Romerike 
og Østfold.
Med overtagelsen har GK Elektro 
styrket sin tilstedeværelse på Østlandet, 
og fått 140 nye medarbeidere med lang 
erfaring og sterk kompetanse innen 
næringsbygg-segmentet.
- Dette er en gledelig utvikling for 
selskapet, samtidig som det gir oss noen 

logistikkmessige utfordringer. Men GK 
Elektro Øst har på svært kort tid kom-
met seg på beina, og selskapet har holdt 
produksjonen i gang gjennom hele pros-
essen. Dette hadde nok ikke gått uten 
svært god bistand fra staben i GK Konsern 
og GK Rør, sier administrerende direktør 
Even Leira i GK Elektro AS.
Nå ligger alt til rette for at GK Elektro 
skal ta en posisjon som en ledende 
elektroentreprenør.
- Vi har mange spennende prosjekter på 
gang, både fagentrepriser for total-
tekniske entrepriser i samspill med 
andre fagdisipliner i GK. Vi er klare for å 
ta på oss større prosjekter, sier Leira.

Heine Myrvoll (til venstre), Bjørgvin T. Bjørgvinsson og Sushan T. Michael i GK Elektro Øst jobber hardt for å få OCCI klar til høsten.
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Varmetilførsel, kjøling, ventilasjonsløsing og solceller fungerer bra, men 
Powerhouse på Kjørbo har foreløpig ikke nådd sine energimål.

D
e to gamle kontorblokkene som 
er rehabilitert til plusshus har 
blitt møtt med voldsom interesse 
siden det ble tatt i bruk våren 

2014. De høye energiambisjonene betød 
at strikken måtte tøyes i mange ret-
ninger for å presse energibehovet til et 
minimum. Foruten etter hvert ganske 
vanlige bygningstekniske tiltak som god 
isolasjon, gode vinduer og god tetting 
(lekkasjefaktor målt til 0,23), er viktige 
stikkord lave lufthastigheter, utstrakt 
behovsstyring, begrenset varmetilførsel 
og mye eksponert betong. De to blokkene 
har fortrengningsventilasjon fra en sentral 
kjerne, med avtrekk i trappesjakter. Alle 
cellekontor har egen lufttilførsel, og over-
strømning ut til fellesareal. Møterom har 
spesialdesignede løsninger for tilførsel. 

Noen over, noen under. – Noen energi-
poster var over forventet nivå i 2014, 
mens andre var under, fastslår Olav 
Rådstoga, seniorkonsulent VVS hos 
leietaker Asplan Viak. Han var rådgiver 
VVS og prosjektleder for Asplan Viak i 
byggeprosjektet, og er engasjert av bygg-
herre Entra for å følge nøye med bygget 

i det første driftsåret. Fasiten Inneklima 
har fått tilgang til, viser blant annet at 
energibruk til ventilasjonsvarme var mye 
høyere enn forventet i fjor, mens den var 
mye lavere for romoppvarming. 
– Summen er nær forventet, opplyser 
Rådstoga. Noe av spriket for ventilasjons-
varme handler om varmegjenvinning i 
aggregatene, som ikke har fungert som 
forutsatt. (Se egen sak side 6). 

Utfordringer med belysning. Også belys-
ning har krevd mer energi enn forventet. 
– Anlegget har følere for tilstedeværelse 
og dagslysstyring, men det har ikke 
fungert godt nok, fastslår Rådstoga, 
og legger til at det skyldes for få følere, 
feilplasserte følere og uriktig innregule-
ring av belysningsnivå og slukketider. 
Og selv om det er installert mye LED-lys 
i bygget, gir det ikke automatisk lavere 
forbruk – det må også styres. 

Full frikjøling. Energibruk til varmt 
tappevann er lavere enn forventet, og 
kjøling av datarom ligger langt under 
budsjettet. 
– All kjøleenergi er hentet fra frikjøling 

fra energibrønnene, poengterer 
Rådstoga. Anlegget har automatikk for 
frikjøling hvis det blir for varmt inne om 
sommeren. 
– Da kan vi bruke kald uteluft for å kjøre 
ned temperaturen og starte mer gunstig 
om morgenen. Det fikk vi testet i fjor 
sommer. Da var det opp til 33 °C ute, 
men inne var det ikke over 27 °C. Så 
lenge man har en merkbar differanse til 
utetemperaturen, er det akseptabelt, sier 
Rådstoga. 

Termisk masse. Så langt har det ikke 
vært flere klager på inneklimaet enn 
hva man må forvente, og på en runde i 
lokalene fikk Inneklima positive tilbake-
meldinger fra flere rådgivere. Rådstoga 
trekker særlig fram én nøkkel til de gode 
resultatene. 
– Vi har eksponert betong – tunge 
masser som stråler inn mot rommene 
som brukes. Dette er med på å stabi-
lisere temperaturen både sommerstid og 
vinterstid. Det har vært utfordrende for 
enkelte aktører i prosjektet at de må tåle 
å se teknikk, sier han med et smil. 

Anlegget har en brønnpark med 10 
energibrønner som dekker varme-
behov og kjøling til et datarom fra 
fordampersida på varmepumpa, 
og frikjøling til ventilasjon om 
sommeren. Ytelses-faktoren (COP) 
ligger på ca 4,5. 1550 m2 sol-
celler på kontorblokkene pluss et 
parkeringshus ved siden av skal gi 
225.000 kWh i året. 
– De fungerer og produserer 
omtrent som forutsatt, opplyser 
Olav Rådstoga. 

Energiproduksjon
Vinterstid brukes omluft til oppvarming om natta 
når det er behov: Hvis utetemperatur er under 
-5 °C og innetemperaturen under 20,5 °C. 
– Det har ikke skjedd ennå, opplyser Olav 
Rådstoga. Foruten omluft-løsningen kan bygget 
tilføres varme via seks radiatorer plassert ved 
kjernen i hver etasje, åtte i toppetasjene. De kan 
tilføre 6 kW/8 kW ved dimensjonerende forhold. 
– Blir varmen fordelt bra nok når radiatorene er 
sentralt plassert?
– Ja. Ute ved fasadene er det litt lavere tempera-
tur, men med gode vinduer (U-verdi 0,8) er det 
ikke noen kaldras. Forutsetningen er at alle med 
cellekontor lar dørene stå åpne når de går hjem 
for dagen, for at temperaturen skal utlignes i 
forhold til resten av bygget. Stort sett har det gått 
greit, sier Rådstoga. 

Radiatorer ved kjernen

     Den innvendige trappen handler om mer enn arkitektur 
– den fungerer også som avtrekkskanal.
t

Radiatorene er sentralt plassert ved kjernen i hver etasje.
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Overraskelser i ukjent terreng
Ekstremt lave lufthastigheter 
har gitt lavere temperatur-
virkningsgrad enn forventet. 
– Det kjennes ikke godt ut at 
vi ikke får resultatene vi skal 
ha, fastslår Sturla Ingebrigtsen 
i Systemair. 

Hver kontorblokk har et stort aggregat 
for å få lav SFP-faktor. På vinteren er det 
behov for ca 20-25 % av aggregatets 
kapasitet. Det gir en SFP-verdi helt nede 
i 0,5- 0,6, men temperaturvirknings-
graden er lavere enn antatt. 
– Tanken var at vi skulle overdimensjo-
nere aggregatene for å få ekstremt lave 
trykkfall, men vi så ikke hele bildet da 
vi gjorde det valget. Vi er ikke i mål, 
fastslår Ingebrigtsen, markedssjef hos 
Systemair som har levert aggregatene. 

Ekstrapolerte data. De har støttet seg på 
data fra sin leverandør Klingenburg, en av 
Europas største, som har Eurovent-
sertifisert varmegjenvinnere. Ifølge 
Ingebrigtsen har det etter hvert kommet 
fram at Eurovent tester på forskjellige 
hastigheter: 2, 2,5 og 5 m/s gjennom 
rotoren, og nå også for 1,5 m/s. Vanlig-
vis brukes testresultatene til å intrapolere 
for punkter mellom testpunktene – og 
ekstrapolere for punkter utenfor test-
området. 
– Det har lurt oss, det må jeg bare si. 
Vi har ikke helt visst hva som er målt 
og hva som har vært ekstrapolert. På 
Powerhouse er lufthastigheten 0,6 m/s 
– utenfor det som har vært kjerneom-
rådet før. Det er årsaken til at vi virkelig 
havner på avveie, mener Ingebrigtsen. 

Normaldata som forventet. Han sier 
det helt klart er den lave lufthastigheten 
som gir så store utslag for varmegjen-
vinningen. 
– Vi tror ikke våre normaldata er så 

feil som dette kan tyde på. Vi har levert 
mange aggregater som er fulgt opp og 
som viser at dataene stemmer brukbart, 
poengterer han. Dette gjelder også et 
tredje, mindre aggregat levert til 
Powerhouse. 
– Det driftes på hva vi kaller normale 
luftmengder. Der har vi virkningsgrad 
på 85-86 %, helt i tråd med forventnin-
gene, poengterer Ingebrigtsen. 

Regner på løsninger. Nå jobber 
Systemair med å finne en løsning. 
– Vi prøver ulike ting for å få opp 
virkningsgraden, som å endre turtall på 
rotoren. Det sitter en på NTNU og reg-
ner på dette, men vi er ikke i mål ennå, 
sier Ingebrigtsen. Han understreker at 
Powerhouse er et utrolig lærerikt og 
interessant prosjekt å være med på, ikke 
minst fordi det følges opp så nøye. 
– Hadde vi hatt den kunnskapen vi sitter 
med i dag, ville vi nok gjort en annen 
vurdering. Vi har ikke konkludert ennå 
på hva som ville vært det optimale – og 
vi håper å få et klart svar på hva som 

gjør at virkningsgraden er som den er, 
sier Ingebrigtsen. 

Ekstrem viftedrift. Samtidig er det løs-
ninger hvor Powerhouse tøyer strikken 
som virker godt i praksis. 
– Vi har hatt suksess med ekstrem 
viftedrift, med lave trykkfall og lave luft-
mengder. Vi har klart å regulere lengre 
ned uten driftsproblemer enn mange 
hadde trodd på forhånd, fastslår 
Ingebrigtsen. Aggregatene for kontor-
ventilasjon går også stabilt når de 
reguleres på 20 Pa trykk i hovedsjakt for 
tilluft. 

FAKTA: Rotor
En roterende varmegjevinner av 
typen som brukes på Power-
house består av lag på lag med 
aluminium; glatte og bølgete lag 
etter hverandre. Flere faktorer 
påvirker varmegjenvinningen, 
blant annet hastighet, dybde 
på rotoren og høyde/bredde på 
de bølgete lagene. Systemair 
bruker rotorer med 1,4 mm 
bølgehøyde. Selskapet har nylig 
kjøpt opp en tysk rotorprodusent; 
Lautner Energiespartechnik 
GmbH. 
– Vi håper det skal gi oss mer 
kunnskap og spesialsydde 
rotorer, sier markedssjef Sturla 
Ingebrigtsen. 

– Det vi har oppdaget på Powerhouse, er at gamle 
sannheter ikke er sanne lenger, sier markedssjef Sturla 
Ingebrigtsen i Systemair.

Ventilasjonsaggregatene fra Systemair har 
bypass rundt gjenvinner for å redusere trykkfallet 
gjennom aggregatet når det ikke er varmebehov. 
– Slik forsvinner 100-120 Pa, opplyser Olav 
Rådstoga. Anlegget har også en hybridløsning: 
Automatikken regulerer ned avtrekksvifta når det 
ikke er gjenvinningsbehov, og åpner noen luker i 
taket og vinduer i fasaden for å slippe ut luft. 
– Det gir 3-4000 kWh redusert elbruk til vifter i 
året. Vi har gjort det mest for å teste en slik løs-
ning, sier Rådstoga. Så langt har det fungert bra, 
også automatisk lukking når det regner. Vinduer 
på cellekontor og hvert fjerde vindu i landskap 
kan også åpnes manuelt. 

Ventilasjonsløsningen

Powerhouse Kjørbo har 55 energi-
målere for elektrisk og vannbåren 
energi. Det har skapt utfordringer.
 Erfaringen er at antall feilmuligheter for 
målere er proporsjonal med antall målere. 
 – Entreprenører er fornøyde når 
målerne er fysisk montert. At de også 
skal funksjonstestes for å luke ut mulig 
feilmontasje, kommer tydeligvis som 
en overraskelse, mener Olav Rådstoga i 
Asplan Viak. 

Nøyaktighet er viktig. Han stiller også 
spørsmål om nøyaktigheten til VVS-
automatikk og følere er god nok til et 
prosjekt med så høye ambisjoner. 
– Vi opplever avvik på ± 1,5 ° C for 
temperaturfølere. Det er ikke godt nok, 
og vi har byttet i hvert fall 20 % av de 
kombinerte temperatur- og CO2-følerne, 
sier han.  

Prøvedrift viktig. Rådstoga mener 
Powerhouse-prosjektet viser at bransjen 
har noen utfordringer. 
– Når vi finner så mange feil her hvor vi 
har hatt så mye fokus på at ting skal bli 
riktig og fungere, hvordan er det da i de 
andre prosjektene, som ikke blir fulgt 
opp? Vi vet svaret: Enda dårligere, sier 
Rådstoga. Han mener så avanserte bygg 
krever prøvedrift for å dokumentere 
funksjoner og avdekke feil og mangler. 

Trøbbel med målere

Eksponert betong er viktig for å presse ned energibruk. Spesialdesignede tekstilbafler sikrer god akustikk.

Åpne områder har fortrengningsventilasjon fra en sentral kjerne, mens alle cellekontor har egen lufttilførsel og overstrømning 
ut til fellesareal. 

Energibehov til drift: 
ca 22 kWh/m2år
Bundet energi i materialer: 
ca 20 kWh/m2år
Beregnet energiproduksjon 
fra solceller: ca 42 kWh/m2år

Nøkkeltall 
for Powerhouse

– Noen energiposter var over forventet nivå i 2014, mens 
andre var under, fastslår Olav Rådstoga i Asplan Viak.

Roterende varmeveksler. Illustration: Wikimedia Commons. 



8 9 

POWERHOUSE KJØRBO

Samme løsning på 

Miljøhuset
Miljøhuset GK har samme aggregat-
løsning for gjenvinning som Power-
house. 

Den eneste forskjellen er at Miljøhuset 
ikke har bypass på gjenvinner. 
– Derfor er det sannsynligvis samme 
problem med virkningsgrad der, uten 
at dette er målt og dokumentert, mener 
Olav Rådstoga i Asplan Viak. Han 
poengterer at avvikene for varmegjen-
vinning på Powerhouse ble avslørt 
takket være nitidig oppfølging. 

Ikke målt vitenskapelig. Temperatur-
virkningsgrad for anlegget i Miljøhuset 
GK er foreløpig ikke målt på grundig vis. 
– Målinger på reelle anlegg gir en god 
del usikkerhet. Det er vanskelig å måle 
korrekt når luftmengden blir svært lav. 
Vi er veldig interessert i å måle, fastslår 
Bjørn S Johansen, direktør Ventilasjon 
i GK Norge. Han legger til at tempera-
turvirkningsgraden vises i SD-anlegget 
på Miljøhuset, og at det av og til gir rare 
tall- særlig ved lave luftmengder og små 
temperaturforskjeller. 
– Virkningsgraden er ikke dokumentert 
for fronthastigheter under 1.5 m/s. Hva 
som skjer ved lavere hastigheter, vet man 
ikke sikkert, understreker Johansen. 

Prisgitt leverandører. GK Norge stoler 
på leverandørenes data. Hvis tempera-
turgjenvinningen ikke er som man har 
trodd, mener Johansen det er viktig å 
finne ut hvorfor. 
– Da bør produsenter og konstruktører 
se på problemstillingen. De er jo også 
interessert i høyest mulig virkningsgrad, 
poengterer Johansen. Han synes det er 
veldig positivt at prosjekter som Power-
house følges opp så tett. 
– Det er kjempefint at de måles, og at man 
er villig til å dele erfaringene med omver-
denen. Da kan vi bli bedre, sier Johansen. 

TEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  POWERHOUSE KJØRBO

Mitt blir vårt i framtidas kontor
– Vi bytter ut ”mitt” med ”vårt”, sier gruppeleder Aasne Haug 
i Asplan Viak, som har utformet én etasje i Powerhouse 
etter prinsippene for aktivitetsbasert arbeidsplass.

D
e rehabiliterte kontorblokkene 
på Kjørbo har ikke bare ambi-
sjoner for energibruk – her tester 
Asplan Viak også ut det selskapet 

mener er framtidas kontorlokaler. Fram-
for alt handler det om variasjon i type 
arbeidsplasser, for å møte ulike behov 
knyttet til forskjellige oppgaver i løpet av 
en typisk arbeidsdag.
– Vi har soner som inviterer til forskjel-
lig typer konsentrasjon, forklarer Haug 
i Plan og Urbanisme, som sammen med 
Landskap-avdelingen holder til i etasjen. 
De ansatte kan velge mellom rolig og 
aktiv sone, med langbord på ”torget”, 
idéverksted, sofagrupper, møterom, 
fordypningsrom og minilandskap.  
– Et av målene var å få lokaler som egner 
seg bedre for samarbeid, poengterer 
Haug, som tok initiativ til den aktivitets-
baserte arbeidsplassen. 

– Vår etasje. For å realisere fleksibilitet 
og variasjon har de ansatte gitt avkall 
på faste plasser. Derfor er det i utgangs-
punktet ikke lov til å holde av plasser 
eller legge igjen ting. De to avdelingene 
har likevel gjort det til sin etasje. 
– Det er litt som å være hjemme; noen 

ganger er du på stua, andre ganger på 
spisestua – alt er ditt, og du føler deg 
hjemme. For en aktivitetsbasert arbeids-
plass er det viktig å ha en hjemmesone. 
Hvis vi skulle gjort dette på hele huset, 
ville hver gruppe hatt sitt domene, og 
så flekser man innenfor den, sier Haug. 
Asplan Viaks interiørarkitekt Annetin 
Hurum har utformet planløsning og 
interiør for etasjen, med veiledning fra 
det nederlandske firmaet Veldhouen + 
Company. 

– Vil ikke tilbake. Etter det første året 
oppsummerer Haug at lokalene så langt 
har fungert veldig bra. Noe av det mange 
er nervøse for, er det ikke å ha fast plass. 
– Ingen av oss vil tilbake til fast plass, 
opplyser hun. Det tok litt tid å få på 
plass all teknikk; det krever mer å få all 
teknikk til å fungere på alle plasser, for 
alle, men det har gått seg til. 
– Vi har foreløpig god plass, så vi har 
ikke hatt noen kamp om plassene, sier 
Haug. Et av argumentene for ikke å velge 
underdekning er fleksibilitet med tanke 
på fremtidig vekst. 
– Er noen soner mer populære enn andre? 
– Vi har en side med fantastisk utsikt. Jeg 

tror nesten det er mer avgjørende enn 
hvordan sonene er organisert, sier Haug. 
Samtidig viser erfaringen så langt at folk 
jobber på forskjellig måte, og mange 
velger lukkede rom eller rolig sone. 

Folk endrer seg. Haug mener aktivitets-
basert arbeidsplass kan fungere bra for 
mange typer bedrifter. 
– Vi hører veldig ofte at ”dette passer ikke 
for oss”. Men det vi faktisk ser, er at folk 
endrer seg litt, sier hun. Innvendinger 
som behov for permer, papir, tegninger og 
lignende er ikke uvanlig. 
– Vi finner løsninger på det. Derfor er det 
viktig å tenke nøye gjennom dette i forkant, 
mener Haug. Hun anbefaler å gjøre an-
alysen i samarbeid med framtidige brukere. 
– Det gjelder å jobbe tett med de ulike 
gruppene, og se på hvordan man oppfører 
seg og hva man ønsker i løpet av arbeids-
dagen, sier Haug.  Det finnes et sett av 
løsninger som kan brukes de fleste steder, i 
ulike kombinasjoner alt etter behov. 
– Flere leverandører av kontormøbler 
spesialiserer seg inn mot dette feltet. Det 
finnes møbler, stoler, vegger og ordninger 
som gir et repertoar av muligheter. 

Tilpasset dagen. Og framtidas kontor-
arbeidstaker er hva Horn kaller den 
smarte generasjonen, født etter år 2000, 
vokst opp med internett og vant til å 
jobbe i team. 
– Det går en rød tråd fra urbanisering 
i byer hvor folk møtes til åpne arbeids-
plasser hvor folk møtes og kunnskap 
deles. Den smarte generasjonen skaper 
ideer i møter mellom mennesker, sier 
Horn. Entra tror framtidas kontor 

handler om å forstå arbeidsprosessene i 
den aktuelle bedriften og tilpasse slik at 
arbeidet kan utføres på best mulig måte. 
– Det smarte kontor er tilpasset leietakers 
behov gjennom hele arbeidsdagen, 
poengterer Horn. 

Fra kaffebar til skjermet arbeidsplass.
En typisk arbeidsdag kan inneholde 
aktiviteter med ulike behov: 
•	 Individuelt	arbeid	som	å	svare	på	

 e-post og snakke med kolleger.

•	 Strukturert	samhandling	som	
   prosjekt-workshop i prosjektrom. 

•	 Uformelt	møte	i	kaffebaren.

•	 Formelt	møte	i	møterom.

•	 Fokusert,	individuelt	arbeid	på	
 skjermet arbeidsplass.

•	 Ad	hoc-samtale	over	video	i	et	
 multimedierom. 

Brukertilpasset 
kontor

Historisk sett har tankegangen rundt 
kontorbygg vært at en løsning passer alle, 
enten med cellekontor for alle eller åpne 
løsninger for alle. 
– Men det er ikke sånn at alle fungerer 
likt. I et høykostnadsland som Norge er 
det viktig å tilrettelegge for at medarbei-
derne våre har best mulige forutsetninger 
for å lykkes gjennom dagen, understreket 
Sonja Horn, Entras regionsdirektør for 
Oslo Sentrum, på Citykonferansen 2015. 

Nøkkelen til å lykkes med 
kontoreiendom er å forstå 
arbeidsprosessene i den 
enkelte bedrift og tilpasse ut 
fra dette, ifølge Entra. 

Sofakrok med langbord og idéverksted i bakgrunnen.

Aktiv sone – med god utsikt. Store skjermer er attraktivt 
for de som jobber mye med tegninger

– Jeg bestemmer 
meg fra dag til dag 
hvor jeg skal sitte, 
sier Aasne Haug i 
Asplan Viak.
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Nye innstramminger i F-gass-
direktivet skyver flere av de 
kjente kuldemediene ut av 
markedet. Nå er det ikke lett å 
gi kundene gode råd, mener 
Helge Lunde i Thermoconsult.

M
ens de fleste HFK-mediene 
(hydrofluorkarboner) er 
på full fart ut av markedet, 
finnes det alternativer som 

ikke omfattes av miljøreguleringene, og 
som egner seg godt i kuldeanlegg. 
– Vi må prøve å tenke langtidsløsninger 
som er energieffektive og miljøvennlige. 
Det leder ofte til naturlige kuldemedier 
som ammoniakk, propan og CO2, sier 
Lunde. Han anbefaler alltid å utrede om 
det er mulig å bruke et naturlig kulde-
medium. 
– Ikke la deg avspise med at en leveran-
dør sier det blir altfor dyrt, eller en 
annen som sier at sånt er det omtrent 
ingen som leverer, oppfordrer Lunde. 
Samtidig mener han det er viktig å være 
pragmatisk. 
– Vi må nyansere oss og akseptere at det 
ikke bestandig er så enkelt å nå fram, 
og få en oppegående kunde til å kjøpe 
et ammoniakk-anlegg som koster 2,5 
til 3-4 ganger så mye som de andre, sier 
Lunde. Også til med tanke på sikkerhet 
er det viktig å være nyansert: Ikke alle vil 

velge ammoniakk, som lukter sterkt selv 
i ufarlige konsentrasjoner. 

Brennbare nyheter. Det finnes allerede 
flere nye kuldemedier med lav GWP, 
som R1234yf og R1234ze. Lunde 
opplyser at R1234yf er gitt en streng 
brannklasse, og refererer til vurderinger 
Tor Lystad i Rambøll har gjort i prosjekt 
begge er med på. Det endte med ammo-
niakk av hensyn til brannfare. 
– Produsentene har begynt å lage blan-
dinger som kveler ned brannfaren en 
god del og får det innenfor akseptable 
rammer. Men da tenker jeg: Skal vi 
begynne med nye blandinger, prøve det 
ut og holde på… vi må snart bli ferdige 
med dette, mener Lunde.

Lavest mulig GWP. Han ser ingen vei 
utenom økt bruk av naturlige kulde-
medier, men tror ikke de mest kjente 
HFK-ene vil forsvinne ennå. 
– Selv om det ikke er så moro å anbefale 
dem, kan man ikke melde seg helt ut. 
Man må ha utstyr, og av og til finner 

man det man trenger blant disse medi-
ene, poengterer Lunde. For syntetiske 
kuldemedier gjelder det å velge et med 
lavest mulig miljøbelastning; lav GWP 
og lav energibruk. Dessuten gjelder det 
å konstruere anleggene slik at fyllings-
mengden blir lavest mulig, noe Lunde 
mener bransjen har blitt flinke til. 
– Jeg ser lyst på framtida for naturlige 
kuldemedier, men det er en del å sette 
seg inn i. Det er behov for økt kulde- og 
varmepumpe-kompetanse i alle ledd, ikke 
minst på rådgiversiden, fastslår Lunde.  

Noen gode valg av kuldemedium
Prosess og betingelser R717 (NH3) R744 (CO2) R1234yf R1234ze

Fryseanlegg -35°C k	 k      

Kjøleanlegg - 10 °C k	 k * k   

Klimaanlegg 5 °C k	 k * k   

Varmepumpeanlegg < 50°C k	 k ** k   

Varmepumpeanlegg > 50°C k	 k **  k

* Krever mest mulig subkritisk drift
** Krever lav temperatur ut av gasskjøler. 
Hvis man skal velge blant HKF-mediene, har R134a lavest GWP og egner 
seg til alle prosesser unntatt fryseanlegg. R410a og R407C egner seg til 
kjøleanlegg, klimaanlegg og varmepumpeanlegg < 50 °C. 

KILDE: Helge Lunde, Thermoconsult. 

Mange faktorer bør vurderes
Det er mange ulike interesser og mye politikk rundt valg 
av kuldemedier, mener Helge Lunde i Thermoconsult.  

– Ofte glemmer man det teknisk gode, sier han, og poengter 
at det er viktig å vurdere en rekke faktorer, som: Termodyna-
miske egenskaper, tekniske egenskaper, lover og forskrifter, 
sikkerhet, miljøbelastning, tilgjengelighet og langsiktighet, og 
økonomi. Ta et eksempel: Kuldemedienes volumetriske ytelse. 

Den avgjør hvor stor kompressor et anlegg trenger, og dermed 
investeringskostnad.  
– Derfor er det veldig mange som leverer R410A, i stedet for 
R134a som termodynamisk ofte er mye bedre, sier Lunde. 
Bedre termodynamiske egenskaper gir lavere driftskostnader. 
Lunde har laget et regneeksempel med det velkjente R22-
mediet som basis (se under). Det viser at forskjellen i energi-
bruk med forskjellige kuldemedier kan bli betydelig. 

Prosentvis endring i energibruk forutsatt samme kuldeproduksjon for ulike kuldemedier, 
med en ideell (tapsfri) kuldeprosess mellom -10° og 35°C i fordampnings- og kondenser-
ingstrykk, med R22 som referanse. (KILDE: Helge Lunde, Thermoconsult.)

Prosentvis endring i energibruk forutsatt samme varmeproduksjon med en ideell (tapsfri) 
varmepumpeprosess mellom 0°C og 50 °C i fordampnings- og kondenseringstrykk, med 
R22 som referanse. (KILDE: Helge Lunde, Thermoconsult.)

– Vi må prøve å tenke langtidsløsninger som er energi-
effektive og miljøvennlige, sier Helge Lunde. 
(Foto: Hilde Kari Nylund.)
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F-gassdirektivet i praksis
Klimaverstingene blant HFK-kuldemedier skal fases ut av markedet i løpet av 
få år. Det blir bråstopp for R404A, men også stopp for R410a og R134a.

EUs F-gassforordning er revidert og 
trådte i kraft i EU fra 1. januar. Fore-
løpig er det ikke klart når den vil tre 
i kraft i Norge. Forordningen bruker 
GWP (global warming potential) for 
ulike kuldemedier til å regne ut hvor 
mange tonn CO2-ekvivalenter de ulike 
kuldemediene tilsvarer (GWP multi-
plisert med antall kg kuldemedium). 
Forordningen faser ut HFK-er med høy 
GWP-verdi. Dette skjer gjennom et kvo-
teregime: Fra 100 % nivå i januar 2015 
skal antall tonn CO2-ekvivalenter fra 
hydrofluorkarboner (HFK) trappes ned 
til 21 % av dette i løpet av 15 år. 

Maks GWP på 400. I praksis betyr dette 
at gjennomsnittlig GWP ikke må være 

høyere enn 400. 
– Så alt med GWP-verdi over 400 kan 
du bare glemme, hvis du ikke skal bytte 
kuldemedium i perioden, fastslår Stig 
Rath, bransjesjef Kulde i Foreningen 
Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE). 
Han legger til at selv om det er lov til å 
etterfylle brukt kuldemedium fram til 
2030, får man ikke kjøpt dette på det 
norske markedet. 

Bråstopp for R404A. R404A har nest 
høyest GWP-verdi av de mest brukte 
HFK-midlene, med 3922. Det betyr 
at 3 kg av kuldemediet tilsvarer 
11,8 tonn CO2. 

– Naturlige kuldemedier
Rådgiverne i COWI har som mål å bruke mest mulig naturlige kuldemedier.

Det opplyser Jørn Stene, spesialist i 
varmepumper og kjølesystemer. 
– Ammoniakk til kjøleanlegg og 
varmepumper, og CO2-varme-
pumper som standardløsning til 
varmtvannsberedning der du har 
stort behov, utdyper han. COWI har 
prosjektert CO2-varmepumper til 
flere større anlegg, blant annet ved 
UNN (Inneklima 2/2014). 
– Der sørget vi for at anlegget ble 
optimalt utformet. 1 kWh elektrisitet 
gir 3 kWh prosesskjøling og 4 kWh 
varme til varmtvann; et energiutbytte 
på 7. Det er eksepsjonelt bra, sier 
Stene. COWI har også prosjektert 
blant annet utvidelsen av termisk 
energiforsyning ved Gardermoen 
(T2) og Sykehuset i Østfold. 

Dokumentert effektive. Stene poeng-
terer at naturlige kuldemedier har 
godt dokumenterte egenskaper. 
– På Kjøleteknisk Møte snakket 
professor Bjørn Palm fra KTH om 
kuldemedier med lav GWP. Han 
startet med 55.000 medier og endte 

med noe som er dårligere enn i dag; 
HFO-er. Det eneste positive er lav 
GWP. Erfaringsvis er det mange 
utslippsstoffer ved produksjon av 
disse mediene, sier Stene. Naturlige 
medier er dokumentert effektive, 
men det er selvsagt viktig å håndtere 
at de er brennbare og/eller giftige. 
– Regelverket er strengt nok. Hvis 
man gjør det riktig, er de ikke far-
ligere enn andre medier, poengterer 
Stene. 

Renessanse for propan. På sikt 
håper COWI også å benytte propan i 
mindre varmepumpe- og kjøleanlegg 
(opp til 100 kW).
– Da må vi ha flere leverandører 
samt kvalifiserte serviceteknikere. 
Jeg er ganske sikker på at propan 
kommer til å få en renessanse. Det 
krever installasjoner over bakkenivå, 
og de må bygges tett og ha nødven-
dig sikkerhetsutrustning. Vi må 
bare stille krav til dette. Propan er et 
kjempebra kuldemedium med veldig 
gode egenskaper, understreker Stene. 

Den reviderte F-gass-forordningen 
gjelder ikke for det norske markedet 
ennå. 
– Jeg kan ikke si når den vil tre i kraft 
i Norge. Den er nå til behandling i EF-
TA-landene, opplyste sjefingeniør Alice 
Gaustad på Norsk Kjøleteknisk Møte i 
mars. Siden den forrige versjonen 
ble vurdert som EØS-relevant, er 
hennes stalltips at det samme vil 
gjelde den reviderte forordningen. Et 
viktig spørsmål er om Norge blir en 
del av EU når det gjelder det fastlagte 
kvoteregimet. Gaustad lover at Miljø-
direktoratet raskt vil komme med 
et høringsforslag hvis forordningen 
vurderes som EØS-relevant. 
– Vi skjønner veldig godt at det er 
ulemper for bransjen at vi ikke går i 
takt med resten av Europa, 
understreker hun. 

Uavklart for Norge

Siden F-gass-direktivet gjelder hele 
Europa, vil det komme nye løsninger for 
kuldemedier. Det tror Ole Jørgen Veiby, 
direktør Kulde i GK Norge. 

– For små anlegg vinner brennbare 
kuldemedier, for større butikkanlegg 
CO2 , og for industrianlegg brennbare 
medier som propan og propylen – og 
ammoniakk, tror Stig Rath, bransjesjef 
Kulde i Foreningen Ventilasjon, Kulde 
og Energi (VKE). Det finnes allerede 
HFK/HFO-medier med lav GWP, som 
R1234yf  og R1234ze, men ifølge Rath 
er kiloprisen relativt høy. 
– Det tar ca to år nå før de fem store 
produsentene i Europa har sine 
produkter på markedet. I 2017-2018 
vil det til å komme en skokk med lavt 
brennbare kuldemedier som virker i 
alle segmenter, mener han. Rath venter 
at nye blandinger vil ligge mellom 0 og 
100 GWP. 
– I det øyeblikket du aksepterer brenn-
bare medier, får du en veldig lav GWP, 
forklarer han. 

Flere brennbare 
kuldemedier

•	 Fra	1.	januar	2020	blir	R404A	forbudt	
 på nye anlegg, og det blir forbudt å 
 etterfylle med nytt kuldemedium 
 (i anlegg med over 10 kg fylling). 

•	 Det	er	tillatt	å	etterfylle	med	brukt	
 kuldemedium fram til 2030.

Stopp for R134a og R410a. Fra 1. januar 
2022 blir R134a forbudt som direkte 
kuldemedium på nye anlegg, unntatt i 
indirekte anlegg (primærkrets) med GWP 
inntil 1500 og kuldeytelse over 40 kW.

Fra 1. januar 2025 må GWP være mindre 
enn 750 i split-anlegg (små klimaanlegg 
og varmepumper med fylling under 3 kg). 
Det betyr at det blir forbudt å selge små 
varmepumper med R410A.

Kravene til lekkasjekontroll skjerpes 
også, ut fra kuldemedienes GWP. 

– For tidlig å konkludere

– Markedet vil ta seg av dette. Slik har 
det vært siden 1987 med Kyoto-proto-
kollen og deretter Montreal-protokollen, 
poengterer han. Derfor er han ikke 
enig med dem som hevder at naturlige 
medier er det eneste valget. 

– Det er for tidlig å konkludere. På 
sikt må vi nok over på mer naturlige 
kuldemedier, men det er ikke den eneste 
løsningen, sier Veiby. Fram til flere nye 
løsninger er på plass, gjelder det å velge 
tilgjengelige medier med lavest mulig 
GWP.
– R134a er ikke noe dårlig valg. Dette 
mediet blir ikke borte, og du kan kon-
vertere til R1234yf når det kommer på 
markedet for fullt, mener Veiby. Ole Jørgen Veiby, direktør Kulde i GK Norge.

Jørn Stene, spesialist 
i varmepumper og 
kjølesystemer. 
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Datakjøling med 
høyt energiutbytte
Med et kombinert varmepumpe- og kjøleanlegg med ammoniakk 
som kuldemedium fikk NTNU Gløshaugen høytemperert varme-
gjenvinning og en energifaktor på 5.

T
ungregnesenteret ved NTNU 
Gløshaugen i Trondheim huser 
superdatamaskiner som blant 
annet brukes til værsimuleringer 

for Meteorologisk institutt. Slik data-
kraft betyr høyt kjølebehov, og da er det 
fornuftig å gjenvinne kondensatorvar-
men fra kjølemaskinene. Utfordringen 
er temperaturnivå.
– NTNU ønsket å gjenvinne til eget 
fjernvarmenett, det vil si høy tempe-
ratur, opplyser Jørn Stene, spesialist i 
varmepumper og kjølesystemer hos 
COWI, som har vært med på å prosjekt-
ere varmepumpe- og kjøleanlegget. 
NTNUs fjernvarmenett er skilt fra 
primærnettet med en varmeveksler-
sentral som ble installert i 2013. På den 
måten har NTNU Drift full kontroll 
over temperaturnivå og vannmengde 
(trykknivå) i nettet, som er utekompen-
sert med dimensjonerende temperatur 
på ca 95 °C.  Tidligere var fjernvarmen-
ettet høytemperert ( 90-100 °C), hvilket 
ga høyt varmetap fra nettet og mange 
driftsproblemer. 

Inn på retur. –  Trykkskillet er sentralt. 
Det gjør at vi kan levere varme inn på 
returledningen for fjernvarme – noe som 
i utgangspunktet ikke er optimalt. Men 
her er det smart. Overskuddsvarmen 
avgis først til bygget hvor anlegget står, og 
der brukes mesteparten, forteller Stene, 
og legger til at NTNU har mye gammel 
bygningsmasse med tilhørende høyt 
varmebehov. Maksimal returtemperatur 
i fjernvarmenettet er ca 65 °C. Hvis over-

skuddsvarmen i stedet hadde blitt levert 
til turledningen for fjernvarme, ville tem-
peraturnivået vært mye høyere. Anlegget 
kan også kobles om slik at overskudds-
varmen leveres til turledningen.  

Høyt energiutbytte. Mens standard 
kjøleanlegg og varmepumper maksimalt 
klarer 50 – 60 °C utgående vanntem-
peratur, er det mulig å nå 75 – 100 °C 
med spesialdesignede, høytempererte 
anlegg. Kjøle- og varmepumpeanlegget 
tilknyttet Tungregnesenteret består av 
to aggregater som bruker ammoniakk 
som kuldemedium. Samlet kjøleytelse er 
800 kW ved 7/12 °C i isvannssystemet, 
og maksimal avgitt varmeeffekt er ca 1,1 
MW. Om sommeren er det behov for ca 
1 MW effekt til varmtvannsberedning. 
En egen tørrkjøler fjerner overskudds-
varme som ikke kan utnyttes, men den 
skal brukes minst mulig. All over-
skuddsvarme kan utnyttes i store deler 
av året, og det gir høy utnyttelsesgrad. 
– En kilowatt elektrisitet gir to kilowatt 
kjøling og tre kilowatt varme, så energi-
utbyttet er  fem, opplyser Stene. 

Mye forarbeid. Takket være et sentralt 
SD-anlegg har NTNU Drift veldig god 
oversikt over energiflyten 
– Dette er en høykompetent og krevende 
byggherre, som blant annet har jobbet 
mye med instrumentering, sier Stene. 
Likevel var det mye som måtte kartleg-
ges før løsningen ble spikret. 
– Det krevde ganske mye arbeid i 
forkant for å finne ut at høytemperatur 
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Det plassbygde maskinrommet er trangt, med spesialbygde 
lange, slanke aggregater. (Foto: Eptec Energi)
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varmegjenvinning var interessant. Blant annet måtte kollega 
Ole Øiene Smedegård, som også er rørlegger-mester, gå inn i 
eksisterende bygninger for å lage tegninger i forbindelse med 
ombyggingen, forteller Stene. COWI i Trondheim har hatt 
ansvar for å analysere og prosjektere kjøle/varmepumpe-
anlegget, de har prosjektert ombygging av fjernvarme- og 
isvannssystemet, høy- og lavspent strømforsyning og gjennom-
ført en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 
Eptec Energi AS i Oslo/Moss har levert anlegget, mens deres 
avdeling i Trondheim skal ha framtidig service og vedlikehold. 

FAKTA: Ett-trinnsprosess
På store høytemperatur-anlegg er det vanlig med to-trinnsprosesser, 
men i det trange, plassbygde maskinrommet ved NTNU var det ikke 
plass. I stedet ble det ett-trinnsanlegg, med spesialbygde lange, 
slanke aggregater. De har hele sju seriekoblede varmevekslere som 
avgir varme ved ulike temperaturer (Se figur).
– Det er ganske spesielt, og det er første gang jeg har vært borti det. 
Slike løsninger er noe av det som skal til for å få høy ytelse (COP) 
i slike anlegg, sier Jørn Stene i COWI. Hvert aggregat har én twin-
skruekompressor som turtallsreguleres ned til 50 % og sleideregu-
leres mellom 10 og 50 %.  
– En moderne skruekompressoren med turtallsregulering og 
vi-regulering oppnår høy energieffektivitet. Det blir ikke like bra som 
stempelkompressor, men forskjellen er liten, fastslår Stene.  

Det krevde ganske mye arbeid i 
forkant for å finne ut at høytemperatur 

varmegjenvinning var interessant 
Jørn Stene om anlegget ved NTNU Gløshaugen

“
Anlegget har sju seriekoblede varmevekslere som avgir varme ved ulike tempera-
turer: Kondensator, oljekjøler, overhetningsvarmeveksler, underkjøler, oljekjøler, 
kondensator og overhetningsvarmeveksler. (Illustrasjon: Geir Eggen, COWI)

Det plassbygde maskinrommet er trangt, med 
spesialbygde lange, slanke aggregater. (Foto: Eptec Energi)
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NTNU Gløshaugen vant Varmepumpeprisen 
2015, blant annet takket være det nye kjøle- og 
varmepumpeanlegget. Prisen deles ut av Norsk 
varmepumpeforening (Novap), som mener de 
valgte løsningene har stor overføringsverdi både 
i Norge og internasjonalt. Novap poengterer også 
at energibruk til dataprosesser og datakjøling er 
noe av det som øker raskest i verden.
– Anlegget viser en forbilledlig og svært 
fremtidsrettet løsning for kjøling og varmegjen-
vinning fra datasentraler, skriver de i en presse-
melding. Novap vektlegger også at anlegget 
skal brukes som visnings- og øvingsanlegg for 
studenter ved NTNU. 

Fikk Varmepumpeprisen 2015
FAKTA: Høytemperatur varmegjenvinning
Aktuelle løsninger for kombinerte varme-
pumpe- og kjøleanlegg med høytemperatur 
varmegjenvinning: 

•	 1-trinnsanlegg	(R717,	ammoniakk,	
 som kjølemiddel). Maks 80 °C utgående 
 temperatur

•	 2-trinnsanlegg	(ammoniakk	eller	
 R134a). Maks 75-90 °C utgående 
 temperatur

•	 Kaskadeanlegg	(R134a	+	Öko1).	Maks	
 90 °C utgående temperatur

•	 Hybridanlegg	(Ammoniakk/vann	(R718)	
 som kuldemedium). Maks 100-110 °C 
 utgående temperatur

•	 CO2-varmepumpe (R744). 
 Maks 85-90  °C utgående temperatur. 
 Kun til varmtvannsberedning. 

KILDE: Jørn Stene, COWI. 
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Bak slakteridøra nede i 
kjelleren hos Oceaneering kan 
det bli varmt; der kommer 
eksosen fra datakjølerne. 
– Løsningen fungerer veldig 
bra, sier Frank Meland, 
ansvarlig for IT-drift.

S
ANDNES: Da leverandørselskapet 
skulle samle alle 450 ansatte i 
Stavanger-regionen i nytt hoved-
kontor, trengte også servere fra fem 

lokasjoner et nytt hjem. Nå står de pent 
plassert i en rekke med serverrack.
– Vi har fått kjempegod plass, mer redun-
dans og en tryggere løsning, fastslår 
Meland. Blant annet handler det om 
god kontroll på varm og kald sone. Hos 
Oceaneering er det ivaretatt med en såkalt 
kubeløsning som skiller sonene fysisk. 
– Tidligere hadde vi også InRow-kjølere, 
men ikke organisert i varm og kald 
sone. Her har vi vært veldig bevisste på 
at bare varm luft går ut bak, og vi måtte 
snu noen av lagringsenhetene for at de 
skulle få tilgang til kjølt luft, forteller 
Meland.

Enkel løsning. Den varme sonen er 
etablert mot veggen bak serverrackene, 
og er skilt fra resten av rommet med 
et pleksiglasstak og slakteridører eller 
strips-gardiner på hver side.
– Dette er en billig og enkel løsning som 
fungerer bra. Ordentlige dører ville kostet 
mye mer og gitt plunder og heft, fastslår 
Per-Magnus Braskerud, fagansvarlig 
Kulde i GK Norge som har designet 
datakjøle-løsningen. Den varme sonen 
kan nå temperaturer opp mot 40 °C eller 
høyere (se faktaboks side 18), men er 
foreløpig et godt stykke unna. Rack-rekka 
har nemlig mye ledig kapasitet. 

– Vi måtte migrere alle datasentralene 
inn i én da vi flytta hit, og vi har fått god 
plass fordi vi fjernet en del under migre-
ringsfasen, opplyser Meland.

Mer elegant med kube. Opprinnelig 
hadde Oceaneering planlagt å bruke 
datagulv og tradisjonelle nedadblåsende 
dataromskjølere i stedet for en kubeløs-
ning, blant annet for å trekke alle strøm-
førende kabler under datagulvet. Meland 
påpeker at dette også har sine ulemper 
– for eksempel hvis det oppstår vann-
lekkasjer. Hensyn til kostnader gjorde 
at man gikk bort fra datagulv. Meland 

TEKST& FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

Kubeløsningen hos Oceaneering har varm sone mot 
bakvegg, atskilt med pleksiglasstak og slakteridør.

Effektive servere med høy varmeavgivelse betyr økt kjølebehov.

– Dette går veldig bra, vi har ikke hatt noen stopp eller problemer, 
fastslår Frank Meland, ansvarlig for IT-drift i Oceaneering.

u

Kjøle- og varmepumpeanlegget 
består av to aggregater med 

ammoniakk som kuldemedium.
(Foto: Eptec Energi)

NTNU Gløshaugen har stilt svært strenge krav til 
sikkerhet i dette prosjektet. Ammoniakk er giftig, 
og har sterk lukt selv i veldig lave konsentras-
joner. Det kan lett skape panikk ved utslipp. 
Maskinrommet er gasstett med undertrykksven-
tilasjon og avbruddsfri strømforsyning. I tillegg 
er det installert en scrubber som absorberer 
eventuelle ammoniakk-lekkasjer. 
– Uten scrubber hadde det aldri blitt noe 
ammoniakkanlegg ved NTNU, fastslår Jørn Stene 
i COWI. Scrubberen er en standard tankløsning 
i plast – noe annet ville ifølge Stene blitt for 
dyrt. Investeringskostnaden for scrubberen var 
ca. 300.000 av et totalt nettobudsjett på ca 16,4 

Strenge sikkerhetskrav

Maskinrommet er gasstett med undertrykksventilasjon, og 
har avbruddsfri strømforsyning. (Foto: Eptec Energi)

millioner kr. (Enova-støtte på 3 millioner kroner 
medregnet). 
– Det er en liten tilleggskostnad for å få 
maksimalt sikkerhetsnivå slik NTNU stilte krav 
om, poengterer Stene. Og selv om kjøle-og 
varmepumpeanlegget er hva han karakteriserer 
som ”hi-tech” med komponenter av høy kvalitet 
og tilhørende kostnader, er det bra business for 
byggherren. 
– Vi har gjort en lønnsomhetsanalyse som viser 
at inntjeningstiden er under fire år, opplyser 
Stene.  Total investering for hele anlegget, 
inkludert ombygging og installasjon av varme-
veksler/pumpesentral ved NTNU Gløshaugen, 
er 25 mill kr. 
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Tradisjonelle dataromskjølere:
•	 Nedadblåsende	for	datagulv.	Kjølt	og	behandlet	
 luft tilføres under gulvet, der det oppstår et 
 overtrykk med kjølt luft. Den kjølte lufta tas 
 opp gjennom perforerte plater i datagulvet i 
 front av serverrackene. Den varme avtrekks-
 lufta fra rackene suges tilbake til dataroms-
 kjølerne. Tradisjonelle dataromskjølere, 
 nedadblåsende for datagulv kan også kom-
 bineres med kubeløsninger med innbygging 
 av kald sone.
•	 Oppadblåsende	for	kanaltilkobling	for	å	
 distriburere den kjølte lufta.

•	 Fortrengnings-versjoner,	der	den	kjølte	lufta	
 distribueres langs gulvet ut i front. Avhenger 
 av riktig layout.
•	 Tradisjonelle	dataromskjølere	leveres	både	
 i isvanns- og DX-versjoner.

InRow-/mellomkjølere som plasseres i 
rack-radene mellom eller i enden av rackene

•	 Kan	brukes	både	med	åpen	arkitektur	og	
 lukket arkitektur, kubeløsninger
•	 InRow-/mellomkjølere	leveres	både	i	
 isvanns- og DX-versjoner. 

Dataromskjølere

Hvor effektivt datasentre bruker (elektrisk) energi 
angis med en egen størrelse: PUE (power usage 
effectiveness). Den angir forholdet mellom total 
energibruk for bygget, inkludert kjølesystemer, 
og all energi som går til å drifte IT-utstyret. 
– Utbyggere av datasentre setter i dag krav til 
PUE; vi konkurrerer på lavest mulig PUE. For å 
oppnå en lavest mulig PUE, må det velges kalde/
varme soner, riktig layout, riktig temperaturnivå 
og det beste utstyret, understreker Per-Magnus 
Braskerud. 

Power Usage Effectiveness 
PUE

DATAKJØLING

Velg robuste løsninger
Mens vanlige aircondition-enheter er designet 
for tre til seks måneders drift i året, er data-
romskjølere designet for å gå døgnet rundt, 
året rundt: 7-24-365
– Derfor er det bedre komponenter i en 
data-romskjøler enn i aircondition-enheter, 
poengterer Braskerud. Dessuten er aircondition-
enheter designet for å avfukte lufta, noe som i 
utgangspunktet ikke er ønsket i et datarom. 
– Hvis du bruker slike i stedet for dataroms-
kjøler, kan tilført effekt bli om lag 50 % 
høyere fordi det går så mye energi til avfuk-
ting. Over 15 år kan det bli ganske mange 
unødvendige og dyre kWh med aircondition-
enheter som kanskje også må byttes etter 
7-8 år, understreker Braskerud. 

Dimensjoner anlegget riktig
Det  å installere for høy kjølekapasitet er ikke 
gunstig for driften.
– Mange anlegg er designet for ganske store 

Sjekkliste for datakjøling

Soner må til
– Å skille varme og kalde soner 
er en forutsetning for god 
datakjøling, understreker 
Per-Magnus Braskerud i GK

Behovet for datakjøling har tatt av de 
siste årene, i takt med stadig flere og 
mer effektive servere med høy varme-
avgivelse. Det finnes ikke noen fasit-
løsning, men noen grunnleggende 
prinsipper gjelder for alle anlegg, små 
eller store. 
– Kontroll på kald og varm sone er 
viktig uansett. Vi må løse dette på best 
mulig måte ut fra størrelse på rom og 
hva som skal inn av utstyr, forklarer 
Braskerud, fagansvarlig Kulde i GK 
Norge. Mens et relativt voksent datarom 
for få år siden kunne ha kjølebehov på  
0,5 kW/m2, er vanlige behov nå alt fra  
5 til 20 kW – per rack. Kald sone har 
temperatur i området 20 – 27 °C, mens 
varm sone kan være opp til 40 °C eller 
høyere. 

Kontroll på tilluft. Også kontroll på 
tilførsel av kjølt luft er viktig. Data-
servere og annet varmeavgivende 
elektronisk utstyr har egne interne vifter 
som girer opp eller ned for å sikre ideell 
temperatur inne i prosessoren ≈40 °C. 
– Det å ha balanse mellom tilførsel 

Ofte er det fornuftig å utnytte overskuddsvarmen 
fra datakjølingen, direkte eller i kombinasjon 
med en varmepumpe. Miljøhuset GK har standard 
reversible luft til vann- varmepumper og et eget 
isvannsanlegg med kjølemaskin og tørrkjøler. 
– Datarommet har tilnærmet samme kjølebe-
hov 35kW året rundt. Kondensatorvarmen på  
ca 45kW fra datakjølemaskinen dekker alene 
halvparten av oppvarmingsbehovet til bygget på 
14.000 m2, fastslår Veiby. Optimal temperatur er 
viktig for driftsøkonomien: 1°C økt turtemperatur 
i isvannsanlegget øker effektfaktoren med 1,6 %. 
– Selv på det varmeste i fjor sommer, med 31°C 
ute, var kjøleventilen i anlegget vårt 66 % åpen. 
Vi hadde ikke behøvd 10°C; vi kunne kanskje 
hatt 12°C i stedet og spart ytterligere energi, 
understreker Veiby. 

Utnytt overskuddsvarmen

Den amerikanske foreningen for varme, kulde og 
airconditioning (ASHRAE) anbefaler følgende: 
•	 Kald	sone:	18-27°C,	jo	høyere,	jo	mer	kan	
 frikjøling utnyttes
•	 Relativ	fuktighet:	20-80	%.	OBS!	Den	relative		
 fuktigheten varier med temperaturen. 
•	 Temperaturen	i	varm	sone	er	avhengig	av	
 type servere eller annet elektronisk utstyr, 
 27°C, 35°C, 40°C... Jo høyere temperatur, jo 
 mer kan frikjøling utnyttes 

Temperaturer og relativ 
fuktighet

Kubeløsning hvor kald sone er lukket med dører og pleksiglasstak. Alternativt kan også varm sone lukkes, i illustrasjonen 
vil rackene da måtte snus. 

Varme og kalde soner kan også etableres med åpen arkitektur som her. Server-rackene tar kald luft inn i front, opp gjennom 
rister i datagulvet. Under datagulvet er det et overtrykk med kjølt luft. Den varme lufta trykkes ut i bakkant av rackene og 
suges tilbake til dataromskjølerne. 

effekter. Men påstemplet effekt på servere er 
som regel ikke avgitt varme eller den kjølekapa-
siten du trenger. Du gjør deg sjøl en bjørne-
tjeneste hvis anlegget blir for stort, og du må 
ha mulighet til å regulere ned, sier Braskerud. 
Kjølebehovet til en server er normalt om lag 
20 til 30 % av påstemplet effekt. 
– Men slike ting trengs det noen gode hoder til å 
vurdere, påpeker Braskerud.

Velg kjøleløsning etter effektbehov
DX-systemer passer bedre for små anlegg. 
Enklere DX-kjølere (direkte ekspansjon) har ofte 
av-på-regulering, selv om det nå finnes data
romskjølere med frekvensstyrte kompressorer 
for trinnløs kapasitetsregulering. Isvannsanlegg 
med modulerende ventiler kan i prinsippet 
reguleres fra 0 til 100 %. 
– Med kjølebehov  på ca 50kW og mer, er 
det lønnsomt å satse på isvannsanlegg med 
frikjølefunksjon, sier Braskerud. Isvannsanlegg 
gir langt større fleksibilitet  enn DX-systemer 
med faste kjølerør mellom ute- og innedel. Ut i 
fra et miljøaspekt vil også kuldemediemengden 

reduseres når man velger et isvannsanlegg. 
– For større anlegg kan det være hensiktsmessig 
eller kanskje politisk riktig med adiabatisk 
frikjøling, en veksling mellom datahallens 
varme returluft og uteluft. GK har levert denne 
løsningen til DigiPlex Fetsund AS, et datasenter 
som kan konkurrere med Facebook og Googles 
store grønne, prestisjetunge datasentre, sier 
Braskerud. 

Høyere temperaturer
Jo lavere temperatur et anlegg krever, jo mer 
koster det i tilført energi til kompressor/kjøle-
maskin. Tradisjonelt var 7-12° Celler 8-13°C 
vanlige verdier for tur-retur temperatur i isvanns-
anlegg. Telenor bestemte seg for standard-
temperaturer på 12-17°C tidlig på nittitallet, og 
nå velger mange enda høyere temperaturer. Det 
gir større mulighet for å utnytte frikjøling, som 
igjen gir bedre driftsøkonomi.
– Inne i prosessoren er  ca 40°C ideell temperatur. 
Det kan man fint klare med lufttemperatur 
27°C i kald sone i fronten på serveren, fastslår 
Braskerud. 

av kjølt luft og servernes egne interne 
vifter til enhver tid, er alfa og omega, 
understreker Braskerud. Hvis det blir 
manko på tilførsel av kjølt luft, vil det 
bli kortslutning av varm luft. Da kan 
strømforsyningen til serverne bli over-
opphetet og gå i stykker. Kjøres det alt 
for mye kjølt tilluft, økes unødvendig 
tilført vifteeffekt og tilhørende strøm-
forbruk. EC-viftemotorer benyttes med 
automatisk behovsregulering innenfor 
en minimal og maksimal luftmengde.
– Driftssikkerhet, fleksibilitet og lavest 
mulige livsløpskostnader er viktig, 
poengterer Braskerud. Mange bedrifter 
har planer om å vokse, og i dag koster 
infrastrukturen (strøm og kjøling) mer 
enn å bytte en serverpark. 

Riktig layout. Kontroll på sonene 
forutsetter riktig layout i datarommet. 
Man kan velge åpen arkitektur, for 
eksempel med datagulv og tradisjonelle 
nedadblåsende dataromskjølere, eller 
lukket arkitektur som kube-løsning 
med InRow-kjølere slik Oceaneering-
anlegget har.
– Mange sverger til denne løsningen på 
grunn av ”belte og buksesele-prinsippet” 
og manglende kunnskap om riktig 
layout, sier Braskerud. GK kan levere 
alle typer kjøleløsninger til datarom, 
optimalisert for det enkelte datarom. 
(Se egen sak)

fastslår at kubeløsningen er et bra valg. 
– Her ville det fungert med datagulv 
og tradisjonelle nedadblåsende data-
romskjølere også, men jeg tror den 
valgte kubeløsning i dette tilfellet er mer 
elegant og – ikke minst– enklere å drifte, 
kommenterer Braskerud. Anlegget 
er forsynt med fjernkjøling, og har 
mulighet for nødkjøling med nettvann. 

Kjøler UPS. Av hensyn til energieffektivitet 
ville det vært mer optimalt å gjøre kald 
sone så liten som mulig, og plassere 
varm sone slik at varmen kan overføres 
til nærliggende områder og på den 
måten gi naturlig kjøling.  
– Men det handler også om hvordan det 
føles å være i rommet. Og her er det 
annet utstyr som krever kjøling, som 
UPS, påpeker Braskerud. UPS-en 
(reservekraft) er plassert rett ved siden 
av serverrackene – og er det eneste 
Meland ville gjort annerledes. UPS sperrer 
for å utvide kuben med flere rack. 
– Hvis vi skal bygge på, må vi flytte den. 
Så jeg kunne tenkt meg at den sto inntil 
veggen, sier han. For selv om anlegget 
har ledig kapasitet nå, kan det absolutt 
bli snakk om å utvide. Oceaneering 
har kontorer flere steder i Norge og i 
Europa for øvrig, og det kan bli aktuelt 
å betjene alle disse lokasjonene. 
Meland poengterer at det i så fall vil 
kreve arbeid med å kvalifisere data-
senteret, for eksempel i henhold til 
Uptime Institutes Tier-klassifisering. 

Lukket arkitektur; kubeløsning

Åpen arkitektur
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M
IPIM Awards er byggebransjens svar på film-
verdenens Oscar, og de nye leilighetene i hjertet 
av København danket ut konkurrenter fra 
Dubai, Sydney og Stavanger. Kombinasjonen av 

bærekraftig profil og arkitektur i verdensklasse gjorde utslaget. 
Krøyers Plads er det første boligprosjektet i Danmark som 
har blitt svanemerket. Dette har påvirket leveransen 
fra GK. 
– Kravene til bruk av produkter er høye; alle skal være 
svanemerket, opplyser Per Andreasen, GKs prosjektleder 
for Krøyers Plads. Svanemerkingen sikrer at bygget settes 
opp uten skadelige stoffer som kan påvirke inneklimaet. 
Prosjektet har en liste med produkter som er godkjent til 
bygget. Hvis man ønsker å bruke andre produkter enn de 

som står på lista, sendes de til NCCs miljøsjef som godkjenner 
produkter og oppdaterer listen. 

Ekstra kontroll. – For valg av produkter betyr det ekstra 
kontroll for GK, da det er stort fokus på levering av produkter 
på byggeplass. Hver måned skal alle følgesedler lastes opp 
på Byggeweb. Slik kan byggeledelsen kontrollere om leverte 
produkter er på listen med svanemerkede produkter, og kan 
brukes på byggeplassen, forklarer Andreasen. Byggeledelsen 
kan også gå ned i containeren og kontrollere at produktene der 
samsvarer med følgesedlene som er lastet opp. 
– Vi har fått godkjent bruk av Ølands kanaler, men kunne ikke 
bruke tetningsmassen MS40 på grunn av ftalater. Derfor byttet vi til 
fugemassen Ljungdal MS20 som er ftalat-fri, forteller Andreasen. 

PROSJEKT DANMARK PROSJEKT DANMARKTEKST:  HILDE KARI NYLUND  

COWI har i samarbeid med Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter, COBE Arkitekter og NCC Property 
Development A/S prosjektert de tre bygningene 
på Krøyers Plads. 
– Vi er stolte over å bidra til å skape en så 
ekstraordinær konstruksjon på en av de få 
ubebygde plassene i hjertet av København, sier 
konstruksjonsspesialist Kasper Kristensen i 
COWI. Han fastslår at nettopp arkitekturen som 
gjør prosjektet bemerkelsesverdig, har vært den 
største utfordringen for ingeniørene. 
– Byggene har en uvanlig kompleks geometri, der 
skrå vegger og foldede takflater har gjort det nød-
vendig å gå nye veier for å få det hele til å passe 
sammen, sier Kristensen på COWIs nettsider. 

Kompleks geometri
Krøyers Plads består av både boliger og 
forretninger. Boligene forsynes med et sentralt 
ventilasjonsanlegg fra Nilan. Disse anleggene 
var beskrevet, og overholder kravene til 
svanemerking. Det er også krav til SEL-verdien i 
prosjektet: For boliger skal den ikke overstige 
1,0 kJ/m3 ved grunnventilasjon. Virkningsgraden 
skal minimum være 82 %. 
Forretningsarealene har selvstendige ventila-
sjon, Swegon Gold aggregater. Også disse 
anleggene er beskrevet, og overholder kravene 
til svanemerking. SEL-verdien må ikke overstige 
1,7 kJ/m3 ved maksimumsluftmengde på 4.500 
m3/time. Virkningsgraden skal være 83 %. 

Ventilasjonsløsninger
Svanen er Nordisk Ministerråds miljømerke 
for produkter som ikke er matvarer; såkalte 
non-foods som sjampo, kosmetikk, papir og elek-
tronikk. Svanemerket viser at varene er blant de 
minst miljøbelastende i sin varegruppe. Merket 
setter grenser for utslipp av giftige stoffer, og for 
innhold av uønskede stoffer i varen. Svanemerket 
har eksistert siden 1987. Danmark sluttet seg til 
først i 1997. I utgangspunktet er ikke svanemer-
ket et økologimerke, men det kan være produkt-
grupper – som tekstiler- hvor det stilles krav om 
at produktet skal være økologisk. Svanemerket 
er en frivillig ordning hvor produsenten betaler 
gebyr for retten til å bruke merket.  

Svanemerket

Krøyers Plads i København ble kåret til verdens beste bolig-
bygg under MIPIM-messen i Cannes i mars. GK Danmark har 
levert ventilasjon til NCCs svanemerkede bygg.

Krevende i praksis. Han sier nettopp 
kravet til fugemasse har gitt noen prak-
tiske utfordringer for GK i prosjektet. 
– Vanlig brukte fugemasser kan ikke 
brukes. Da må de heller ikke finnes 
i containere eller i montørenes verk-
tøykasser. Siden vi bruker montører fra 
en underentreprenør som også er inne 
i andre byggeprosjekter, er det veldig 
viktig at verktøykasser kontrolleres en 
gang i mellom, poengterer han. Tross 
de praktiske utfordringene er det et 
spennende prosjekt. 
– Det blir interessant å høre hva eierne 
sier om inneklimaet, sier Andreasen. 

Stolte og glade
– Det er en stor ære å få denne 
prisen, og vi er både stolte og 
glade for anerkjennelsen, sier 
direktør René Brandt fra NCC 
Bolig.

Sammen med arkitektene fra COBE 
og Vilhelm Lauritzen tok han imot 
prisen for beste boligprosjekt under 
MIPIM, verdens største eiendoms-
messe. 
– Prosjektet har vært underveis en 
del år, og derfor er det fantastisk å 
se at alt det harde arbeidet bærer 
frukt. Ikke minst når det betyr at 
bærekraft og arkitektur kan spille 
sammen, sier Brandt i en presse-
melding. 

Fire finalister. Kåringen er en kom-
binasjon av stemmer fra deltakerne 
på MIMPIM-messa (50 %) og fra en 
jury med 12 sentrale eiendoms-
aktører fra en rekke land verden 
over. Krøyers Plads vant fram i 
konkurranse med en tre andre 
prestisjefylte prosjekter: Cayan 
Tower i Dubai, One Central Park i 
Sydney og Waterfront i Stavanger. 

Moderne havnelager. Krøyers Plads 
er en moderne utgave av de gamle 
havnelagrene. Prosjektet består av 
høykvalitetsleiligheter ved vannkanten, 
med en nytt torg og livlige og attraktive 
restauranter på bakkeplan. Plasseringen 
er super ved havna i København, med 
utsikt til Nyhavn og verdens beste 
restaurant Noma som nabo. Arkitek-
turen fortolker de gamle havnelagrene. 
Fasadene er laget av spesielle fliser, slik 
at bygningen passer inn med de histo-
riske bygningene den er omgitt av. 

Dan Stubbergaard fra COBE (til venstre), René Brandt fra 
NCC Bolig og Thomas Scheel fra Vilhelm Lauritzen med 
den prestisjetunge MIPIM-prisen. (Foto: NCC)

Krøyers Plads i hjertet av København. 
(Foto: Erik Mårtensson, NCC)
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Torsplan 2 blir Sveriges første Breeam 
Outstanding-bygg, og byggherre NCC tar 
også begrepet partnering et steg videre, 
ifølge strategisk samarbeidspartner 
Gunnar Karlsen Sverige AB.

N
CC Construction Sverige utvikler 
kvartalet Hagastaden midt Stock-
holm. Nå står andre etappe for 
tur; Torsplan 2 som omfatter 

26.000 m2 kontor og handel. Gunnar 
Karlsen Sverige AB (GK Sverige) var også 
med i den første etappen, som ble klassi-
fisert til Breeam Excellent. 
– Vi har en kontrakt der vi styres av salgs-
pris og leienivå. Det er unikt – normalt har 
vi en kontrakt med byggentreprenør ut 
fra økonomi. Her har vi en kontrakt som 
strekker seg helt til byggherren. NCC går 
igjen foran når de tar begrepet partner-
ing et steg videre sammenlignet med en 
tradisjonell incitamentsavtale, sier region-
sjef Simon Jennstål i GK Sverige. 

Stolte og inspirerte. Selskapet skal 
levere og installere ventilasjon med 

behovsstyring. NCC har også valgt GK 
Sverige som strategisk samarbeidspartner 
som skal bistå NCC og øvrige konsu-
lenter med teknisk rådgivning for å 
optimalisere anlegget. 
– Vi kalles strategisk samarbeidspartner 
for at man virkelig skal bygge sammen. 
Vi skal ha interesse av at leietakerne skal 
være fornøyde. Det flytter fokus fra eget 
foretak til bygget. Med en slik kontrakt 
får vi en helt annen interesse for at det 
skal bli bra for sluttkunden. Vi er veldig 
stolte og inspirerte av å få være med, 
understreker Jennstål. 

– Kjempegøy. – Kontraktsformen 
skaper en utrolig positiv stemning i 
hele gruppa. Det morsomste er å jobbe 
direkte mot sluttkunden. Vi har 
mulighet til å påvirke mye i utforming 

og utførelse, sier Erik Johnson, 
prosjektsjef for Torsplan 2 i GK Sverige. 
Han var med også i første etappe; 
GK Sverige har beholdt den samme 
organisasjonen. Som strategisk samar-
beidspartner kom GK Sverige veldig 
tidlig inn i prosjektet, og det betyr en 
mer aktiv rolle i prosjekteringen. 
– Måten vi har fått kontrakten på, gjør 
at vi jobber sammen. Det synes vi er 
kjempegøy – vi kaller hverandre mer 
kolleger enn underentreprenører, 
fortsetter han. 

Ventilasjon i nøkkelrolle. Rent teknisk 
er det ikke så stor forandring for GKs 
leveranse i forhold til Torsplan 1. 
– For ventilasjonen sin del lå vi allerede i 
forkant da, med tanke på energieffektivi-
tet, poengterer Johnson. Ventilasjonen 

er naturligvis behovsstyrt, med aktive 
tilluftsventiler fra Swegon (Wise 2). 
– Vi varmer og kjøler bare med luft; 
her er det ingen radiatorer eller kjøle-
bafler. Derimot er det smarte løs-
ninger med gjenvinning nattestid. Da 
sirkulerer lufta for å gjenvinner varme 
eller kjøling ved hjelp av termisk masse 
i bygget, forklarer Johnson. 

Forprosjekt klassifisert. Han under-
streker at Breeam-klassifisering hand-
ler om mange aspekter, som nærhet til 
offentlig transport, tilrettelegging for 
syklister og strenge krav til sertifisering 
av produkter. Det er krevende å samle 
alle poengene man trenger for å nå den 
høyeste kategorien, men Johnson er 
ikke bekymret for resultatet. 
– Vi har tegnet alt riktig; forprosjektet 
er godkjent for Breeam Outstanding. 
Det har gått såpass smidig at resten 
burde gå ganske bra, tror han. Torsplan 
2 er i celebert selskap; til nå har 12 
kontorbygg i verden oppnådd Breeam 
Outstanding. 
– Dette er det mest moderne man kan 
bygge – det er jo også morsomt, fastslår 
Johnson. 

Deluxe-partnering. GK Sveriges 
prosjektøkonomi er transparent helt 
opp til NCCs prosjektdirektør. Det 
krever løpende redegjøring, samtidig 
som det er både bunn og tak for GK 
Sveriges gevinst. 
– Sånn sett er det et lavrisiko-prosjekt. 
Det gir oss trygg økonomi; med 
høy risiko kan man også tape mer. 
Dessuten er NCC en veldig langsiktig 
samarbeidspartner for oss, understreker 
Jennstål. For NCC er det første gang de 
bruker en slik type kontrakt. 
– Når vi får være med på det, skyldes 
det at de er fornøyde med det vi har 
levert før. Vi har flere partnering-pros-
jekter, men dette er en deluxe-variant. 
Det er mye spennende rundt prosjek-
tet; Breeam Outstanding, at det ligger 
i et av de mest attraktive områdene i 
Stockholm – men framfor alt internt 
fra bestillerens side, sier Jennstål.  

At GK Sveriges økonomi i prosjektet avhenger av 
hva bygget selges og leies ut for, betyr også at de 
vil følge det over en lengre periode. 
– I minst to år lengre enn normalt, fastslår Simon 
Jennstål. Kontraktsformen gir også sterkere 
egeninteresse i at alt fungerer optimalt – både 
når det gjelder salg og drift. 
– Det er absolutt en forskjell fra andre prosjekter, 
sier Jennstål.  

Lengre oppfølging

Sosial bærekraft og høye miljøkrav
Torsplan 2 ivaretar både sosial bærekraft og verdens høyeste miljøkrav, 
framholder NCC Property Development, som er sluttkunde.

Personer som jobber og besøker bygget 
skal trives, understreker NCC Property 
Development. 
– SATS sin store takterrasse for utendørs 
trening er et eksempel på hvordan man 
møter menneskers behov. En attraktiv 
arbeidsplass bidrar også til at virksom-
hetene som leier kontor her, kan tiltrekke 
seg nye medarbeidere, sier Sverige-sjef 
Katharina Wåhlin Alm i en pressemelding. 

En rekke miljøgevinster. Forprosjektet 
for Torsplan 2 har oppnådd Breeam 
Outstanding. 
– NCC har valgt å ha høye miljøambisjoner 
i vårt bærekraft-arbeid. Sertifiseringene er 
en måte å sette fart på arbeidet mot mer 
bærekraftige byer, sier NCCs bærekraftsjef 
Christina Lindbäck. Hun mener bygg 
som Torsplan 2 gir deres kunder en rekke 

miljøgevinster; ikke minst energiytelsen 
som er veldig god og bidrar til lave drifts-
kostnader. 
– Og det gir et sunt inneklima for de som 
besøker og jobber i bygget, poengterer 
Lindbäck. 

Kostnadseffektivt samarbeid. Produk-
sjonen av Torsplan 2 begynner før somme-
ren, og bygget ventes å stå ferdig i slutten 
av 2016. 
– Å sammen skape et produkt der alle 
bidrar med sin kunnskap med prosjektets 
beste i fokus, er en kostnadseffektiv måte 
å jobbe på. Det å få med Gunnar Karlsens 
kompetanse i prosjektet, gjør at produktet 
vi sammen skaper blir ”outstanding”, sier 
prosjektsjef Katarina Bohman i NCC 
Construction Sverige AB. 

– Kontraktsformen 
skaper en utrolig 
positiv stemning 
i hele gruppa, 
sier prosjektsjef 
Erik Johnson.
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Elever fra 262 danske skoler har kartlagt inneklimaet i sine klasserom, blant annet 
ved å måle CO2-nivå. (Foto: Carsten Andersen/Danish Science Factory.)

Fortsatt elendig
          inneklima
Bare fire av ti danske klasserom har CO2-nivå 
under 1000 ppm. Balansert ventilasjon er 
ingen garanti for godt inneklima: Her ligger 
fire av ti klasserom over 1000 ppm, ifølge 
ny undersøkelse.

E
lever i 785 klasser fra 262 skoler deltok i fjor høst i 
MasseEksperimentet i regi av Danish Science Factory. De 
kartla inneklimaet ved å måle CO2-nivået i sine klasserom 
på slutten av en time, og dette gjorde de to ganger:

1. Med vinduer og dører lukket gjennom hele timen 
 (for å simulere vinterklima) og
2. Etter at klasserommet hadde blitt godt luftet ut i 
 frikvarteret (mens elevene var ute). 
Tilsvarende eksperiment ble gjennomført i 2009, og resul-
tatene fra fjoråret er lite oppløftende: Bare 40 % av klassene 
ligger under 1000 ppm CO2, mot 44 % i 2009. Disse tallene er 
fra den første målingen, det vil si uten lufting. 

Ingen bedring. Ventilasjonen og luftkvaliteten i klasse-
rommene ser dermed ikke ut til å ha endret seg på disse fem 
årene. Det skjer til tross for kommunene har gjort milliard-
store investeringer i skolene de siste årene, poengterer lektor 
Jørn Toftum og professor Geo Clausen fra DTU. De har 
utviklet forsøkene og hatt ansvar for å analysere dataene. 
– Har dere noen kommentar til at såpass mange som 40 % 
ikke klarer kravet på 1000 ppm?
– Det handler om at det er utilstrekkelig lufting i skolene, i 
hvert fall på de årstidene hvor temperaturen utenfor ikke inn-
byr til å åpne vinduene, fastslår Toftum. Generelt var de målte 
temperaturene akseptable. Ifølge Toftum kan det skyldes at 
målingene ble gjort tidlig på høsten. Andelen klasserom med 
balansert ventilasjon eller avtrekksventilasjon er litt høyere 
enn i undersøkelsen fra 2009. (Se figur 1).

Lufting hjelper. Bildet er mer positivt for målingene som er 
gjort etter utlufting: Da holder 61 % av klasserommene seg 

under 1000 ppm CO2. Gjennomsnittlig CO2-nivå for klasse-
rom med balansert ventilasjon, avtrekksventilasjon eller 
naturlig ventilasjon viser klart at det hjelper å lufte. (Se figur 2). 
Naturlig ventilasjon betyr her klasserom med lufting via 
vinduer som åpnes manuelt av elever eller lærere.
– Atferdsendringen hadde som forventet markant større 
betydning i de naturlig ventilerte klasserommene, poengterer 
Toftum. Andelen av klasser som overskred grensa på 
1000 ppm falt fra 60 % uten lufting til 39 % med lufting i 
friminuttet. 

Kan ta toppen med lufting. I gjennomsnitt er det bare klasse-
rom med balansert ventilasjon som klarer 1000 ppm-grensa. 
De andre to ligger begge over 1200 ppm i snitt. 
– Hvordan skal vi tolke det: At ventilasjon og lufting er det 
eneste som nytter, eller at ventilasjonsløsningene må bli bedre?
– Ventilasjonsløsningene må gjerne bli bedre, men vi kan ta 
toppen av den dårlige luftkvaliteten ved å bli bedre til å lufte 
ut. Det er nok bare ikke tilstrekkelig til helt å oppfylle kravet 
på 1000 ppm, svarer Toftum. 

Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon for klasserom viser at det nytter 
å lufte. Likevel er det bare klasserom med balansert ventilasjon og 
lufting som i gjennomsnitt holder seg under 1000 ppm-grensa.

Ventilasjonsløsninger
Andel skoler med balansert ventilasjon, mekanisk avtrekk og naturlig 
ventilasjon i 2009 og 2014.

Lufting hjelper
Målingene av CO2-nivå ble gjennomført med et CO2-målerør med en 
sprøyte. Lærerne hadde blitt instruert i å bruke utstyret via en utførlig 
manual, og elevene fikk øve seg et par ganger før den endelige 
målingene. Elevene målte også temperaturen i klasserommet både på 
starten og slutten av timen. 

Målingene

Vanskelig å overføre
Toftum og Clausen poengterer at både elever og lærere i denne 
undersøkelsen hadde fokus på inneklima og hva gode vaner 
med lufting kan bety. Derfor kan det være vanskelig å ekstra-
polere resultatene til en hverdagssituasjon uten samme fokus. 
I tidligere forsøk har DTU vist at det nytter å motivere elever. 
Noe av det mest effektive er visuell CO2-måler som omtalt i 
Inneklima 4/2014. 
– Selvsagt vil det fortsatt være utfordringer med å få åpnet 
vinduer i den kalde årstida, presiserer Toftum og Clausen i en 
artikkel i det danske HVAC-magasinet. 

Ruster opp svenske skoler
Den svenske regjeringen setter av drøyt en milliard kroner til å rehabili-
tere skoler. Bransjeorganisasjonen Svensk Ventilation er positiv til dette, 
og viser blant annet til sin undersøkelse fra 2014. Da kartla organisa-
sjonen hvordan kommunenes tilsyn av inneklimaet i skolene fungerte. 
– Konstaterte ventilasjonsproblemer ble etterlatt uten tiltak i tre 
år eller mer i hver fjerde kommune. I mange kommuner mangler 
ansvarlige tjenestemenn kunnskap om problemenes omfang, sier 
administrerende direktør Britta Permats i en pressemelding. Når 
inneklimaproblemene ikke blir løst, går det ut over elever og ansatte, i 
form av dårligere lærings- og arbeidsmiljø, astma og allergier. 
– Når regjeringen nå satser på skolerehabiliteringer, må det møtes 
med en tydelig satsing fra kommunene for å bedre skolenes inneklima, 
mener Permats.  

Figur 1: Fordeling av CO2-konsentrasjoner målt uten lufting, i 2014 og 2009.
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Å
SANE: Det var rett og slett 
alderen som satte i gang proses-
sen med å selge firmaet hvor 
Pedersen bortimot er eneeier. 

– Jeg har ingen etterfølgere som kan 
ta over, så jeg måtte gjøre noe: Enten 
avvikle eller få inn nye eiere. Da tiltalte 
GK Elektro meg mest, forteller Pedersen. 
Han følte stort ansvar overfor de 40 
ansatte som har sitt daglige virke og 
inntekt fra firmaet. 
– Det slo meg underveis i salgsprosessen 
at jeg ikke kan si opp og gå om tre 
måneder, slik de andre kan. Jeg har et 
ansvar som ligger bak der, og det har 

vært en medvirkende årsak til salget, 
sier Pedersen. 

Fortsetter som leder. Nå er firmaet 
innlemmet i GK Elektro. Det betyr ikke 
at Pedersen har planer om å trappe ned 
arbeidsinnsatsen med det første, selv 
om det var den opprinnelige planen fra 
i 1989. Da han tok over farens selskap 
Ingeniør Hans Pedersen og etablerte 
det som aksjeselskap, var intensjonen 
nemlig å trappe ned når han ble 60. 
Nå har han nettopp fylt 63 og sagt ja 
til å fortsette som leder i tre år, og er 
åpen for hva som vil skje etter det. For 
sivilstatusen har forandret seg vesentlig 
siden 1989. 
– Min kone er 18 år yngre enn meg, 
og vi har en sønn på 11. Så det er lite 
sannsynlig at jeg om tre år kan reise på 
pensjonistferie til Sveits, sier Pedersen 
med et smil. 

Bedre rustet. Så langt har ikke salget 
betydd de store endringene i hverdagen 

verken for Pedersen eller de andre. 
– Foreløpig har vi ikke merket så mye. 
Ting må gå seg til, mener han. Blant annet 
er det viktig å bli kjent med GK Norges 
ansatte i Bergens-området, knytte kontak-
ter og utnytte hverandres kunnskap. 
– Vi håper å dra nytte av tverrfaglig 
samarbeid med de andre grupperingene 
i GK. Det gir oss en bedre plattform for 
totaltekniske entrepriser, som vi ser 
en større andel av enn tidligere, 
poengterer han. 

Viktig at det lever videre. Foreløpig 
har firmaet beholdt Ing. Hans Pedersen-
navnet, som er godt kjent i Bergens-
regionen. 
– Om vi skal skifte navn, er det en del 
av prosessen som vil komme. For meg 
er det ikke noe ”must” å beholde navnet. 
Det viktigste for meg er at selskapet 
lever videre i beste velgående. Som jeg 
sa til GK-eier John-Erik Karlsen i fjor 
høst: Nå er i hvert fall framtida sikret. 

Nå som han har solgt firmaet 
sitt til GK Elektro, føler 
Roy Pedersen at framtida er 
sikret. – Jeg føler mer trygghet 
på lang sikt; vi får flere bein å 
stå på.  

Stadig mer LED
– Vi venter mye jobb med 
LED-belysning framover, 
sier bas Frank Sørensen i 
Ing. Hans Pedersen, som nå 
starter på stort nybygg med 
LED i alle arealer.

Foreløpig er det ikke så mye mer enn 
skjelettet å se av det nye bygget hos 
Asko i Arna. Sørensen og kollegene i 
GK Elektro-bedriften har riktignok vært 
inne og trukket stigeledninger, men de 
gjør ikke så mye ut av seg i et bygg med 
takhøyde opp mot 10 m.   
– Asko legger stor vekt på enøk, så her 
skal vi inn med LED-belysning i alle 
arealene, opplyser Sørensen. 

– Ikke veldig krevende. Asko er 
hoved-distributør for Norgesgruppen, 
og nybygget i Arna skal ha døgndrift. 
Miljøambisjonene til Asko tilsvarer at 
de skal bli selvforsynt med fornybar 
energi, og på veien skal de blant annet 
redusere energibruk med 20 % innen 
2020. Sørensen venter ikke noen store 
utfordringer i sammenheng med LED.
– Det er en del nye produkter vi skal 
jobbe med i forhold til det vi har gjort 
tidligere, men jeg tror ikke vi merker så 
mye i forhold til drift. LED kommer jo 
bare mer og mer, og fra 2017 regner vi 
med at det blir brukt over alt, sier han.  

Pris, som alltid. For noen kunder setter 
kostnaden med LED foreløpig en stopper 
for å velge det. Ing. Hans Pedersen er 
nettopp ferdig med utvidelse og ombyg-
ging ved Solli DPS i Bergen.
– De forespurte alternativ belysning, 
det vil si LED. Tilleggsprisen for LED-
lamper kontra tradisjonell lysstoff-
armatur er så betydelig at de valgte 
ikke å ta det inn, opplyser daglig leder 
Roy Pedersen. Han poengterer at slike 

vurderinger handler om investerings-
kostnader, ikke livsløpskostnader. 

Solceller kommer. Firmaet leverer 
alt som går på svakstrøm:  tele/data, 
adgangskontroll, innbruddsalarm, 
porttelefon og byggautomasjon - til nå 
via eksterne leverandører. 
– Vi prøver å få med GK her; vi ønsker 
å bruke intern byggautomasjon fram

over – særlig på nye anlegg, sier 
Pedersen. Framover tror han også det 
blir aktuelt å levere solcelleanlegg. 
– Vi har regnet på flere prosjekter, blant 
annet for Forsvarsbygg og for Bergen 
kommune. Teknisk er ikke solceller 
komplisert, men til nå er det få firmaer 
som driver med det i Norge, sier 
Pedersen. 

– Utvidelser og ombygginger er alltid utfordrende ved et sykehjem i drift. Strømtilførsel kan bare være nede i kontrollerte 
tider, sier bas Frank Sørensen ved hovedtavla hos Solli DPS.

Kristian Schea er inne for å få på plass de siste detaljene 
før Solli DPS skal overleveres.

– Det blir alltid noe å rette opp i et prosjekt, 
sier Jan Olav Lien Hansen, som tar det med et smil. 
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Ekstrem forvandling med 
voldsomt detaljfokus har gjort 
energisluk til energiproduse-
rende kontorbygg ved Wiens 
tekniske universitet.

W
IEN: I den grundige reha-
biliteringen var det ikke 
stort mer enn skjelettet som 
ble igjen av det tidligere 

kjemibygget. Passivhuskonseptet ligger 
til grunn for ombyggingen, som har 
tatt to år. Foruten vekt på god isolasjon, 
minimale kuldebroer og lavt lekkas-
jetall, har bygget på 11 etasjer også fått 
dobbeltfasade. Og – ikke minst- er det 
dekket med solcellepaneler på fasade 
og tak. I sum utgjør panelene 2200 m2, 
foreløpig størst i Østerrike. 
– Energibehovet for bygget er dermed 
drastisk redusert, fastslo arkitekt 
Gerhard Kratochwil fra konsortiet 

Hiesmayr-Gallister- Kratochwil, da 
han presenterte bygget på den offisielle 
åpningsdagen høsten 2014.  

I prinsippet pluss-bygg. Nærmere 
bestemt er primærenergibehovet presset 
fra 803 til 108 kWh/m2. Samtidig gene-
rerer bygget 61 kWh/m2år. 
– Hvis bygget hadde blitt brukt som 
et standard kontorbygg, ville det gått i 
pluss. Men fordi dette er et universitet, 
går det ekstra mye energi til regnekraft, 
forklarer forteller daglig leder Helmut 
Schöberl i Schöberl & Pöll GmbH som 
har hatt ansvar for bygningsfysikk i 
prosjektet. Ifølge universitetet (TU 
Wien) ville et standard kontorbygg av 
samme type trenge 56 kWh/m2år. En 
rask titt på energibudsjettet viser at 
posten for kjøling og serverkjøling alene 
dekker mer enn gapet fra 108 ned til 
produserte 61 (se faktaboks).

Fra tekjøkken til reservekraft. Og 
uansett stopper ikke jobben med å knipe 

inn på byggets energibruk. 
– Vi vil monitorere energibruken 
nøye de neste tre årene, og jobbe for å 
komme ned på 56 kWh/m2år. Blant 
annet skal vi se på IT-løsningene for 
hele bygget, forteller Schöberl. Nettopp 
det å redusere energibruket har vært 
en viktig del av hele rehabiliteringspro-
sjektet. Pluss-energi kan være så mangt, 
og en del nøyer seg med å ta hensyn til 
energibehov til ventilasjon, lys, varme 
og kjøling i energiregnskapet. 
– Vi har tatt med all energibruk i bereg-
ningene våre, helt ned til PCer og kaffe-
maskiner, opplyser professor Thomas 
Bednar, vitenskapelig prosjektleder og 
leder for forskningsprosjektet som skal 
følge opp bygget. Servere, reservekraft, 
måle- og styreteknologi er andre poster 
som er nøye gjennomgått. 

Ventet med lys. Bygget har flere hundre 
bevegelsessensorer som styrer blant 
annet lys og ventilasjon. 
– Vi hadde problemer med å finne pas-

sende utstyr, selv om vi lette over hele 
verden, sier Schöberl. Til slutt fikk et 
firma oppdraget med å bygge senso-
rene de ønsket seg. Energibehovet til 
sensorene tilsvarer energibehovet i 20 
husholdninger 
– Vi har sett på alt av elektrisk utstyr, 
også i standby, for å finne hvor vi kan 
minimere energibehovet, utdyper 
Schöberl. Belysning har naturligvis 
vært et veldig viktig tema. 
– Det kom helt til slutt i prosessen, 
fordi vi forventet bedre teknologi. Hva 
vi har fått inn, er utrolig mye bedre 
enn det vi kunne fått for to år siden, 
poengterer Schöberl. LENI-tallet for 
belysninger er 4 (kWh/m2år). Inneklima 
har ikke lykkes i å få svar på faktisk 
energibruk for driften i første halvår. 

9300 komponenter 
under lupen

Det å presse ned alt 
energibehov, også til alle 
mulige typer komponenter, 
har vært svært sentralt i 
prosjektet. 
– Vi har evaluert mer enn 
9300 komponenter i 280 
kategorier, forteller daglig 
leder Helmut Schöberl i 
Schöberl & Pöll GmbH. 
Han leder også 
forskningsprosjektet 
sammen med professor 
Thomas Bednar. Alt fra 
LED-lamper, kontorutstyr 
og tekjøkken til lys, heis, 
ventilasjon og servere er 
grundig vurdert. 

Energibudsjettet

Trappehus har transparente solceller for å sikre tilstrekkelig 
lysinnfall og samtidig solbeskyttelse.

     Fasadeintegrerte solceller er viktig for å få kontordelen 
     av bygget til å gå i pluss.
t
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Stemningsskifte for 

           varmepumper
Bare på et år har europeiske 
politikere blitt merkbart mer 
positive til varmepumper, 
ifølge den europeiske varme-
pumpeforeningen (EHPA).

E
nergisystemet i Europa er i 
endring som følge av EUs klima-
ambisjoner; fornybarandelen skal 
økes og utslippene senkes. 

– Vi er nødt til å diskutere oppvarming 
og kjøling samlet. Varmepumper kan 
oppnå mye mer enn andre teknologier, 
og spiller en viktig – og kanskje essen-
siell - rolle i denne debatten, mener 
Thomas Nowak, generalsekretær i 
EHPA. Hans klare oppfatning er at også 
politikere i større grad har tatt dette inn 
over seg. 
– Bare fra i fjor til i år ser vi at politikere 
sier ja, vi må gjøre noe, vi må fokusere 
på varmepumper, på oppvarming og 
kjøling, sier Nowak. 

Prosjektleder Kjell Sylvarnes i Backer AS lot seg 
imponere av universitetsbygget. 
– Det er et flott bygg med fine løsninger inne, sier 
han. Fasadene med integrerte solceller imponerte, 
men så langt har det bergensbaserte firmaet ikke 
klart å regne hjem solceller i egne prosjekter.
– Men det er veldig bra at offentlige prosjektut-
viklere går foran, poengterer han. Også dobbelt-
fasader tror Sylvarnes det er vanskelig å tjene 
inn igjen. Av innendørs løsninger trekker han 
særlig fram lysarmaturene. De er spesialdesignet 
for bygget, og finnes derfor ikke på markedet. 
– Universitetet hadde fått med seg en av de store 
produsentene og spesialdesignet armatur med 
lavt energiforbruk som samtidig er veldig lekre. 
Her hadde de virkelig tenkt nytt og fått til godt 
samarbeid mellom leverandør, universitet og 
utviklere, fastslår Sylvarnes. 

– Har tenkt nytt

•		Nettoareal	på	13500	m2 
 fordelt på 11 etasjer

•		Plass	til	800	ansatte

•		Kapasitet	til	1800	
 individer, inkludert 
 seminarrom og auditorier

•	 600.000	euro	i	forsknings-
 støtte fra det østerrikske 
 transport-, innovasjon- og 
 forskningsdepartementet. 

Nøkkeltall

Bygget har spesialdesignet lys. 

Solcellepaneler fordelt på 618 m2 på taket 
og 1581 m2 på fasaden. Taket har også en værstasjon 
for forutsigbar styring av byggets installasjoner. 
Trappehus og baldakin har transparente solceller for å sikre 
tilstrekkelig lysinnfall og samtidig solbeskyttelse. Overskuddsvarme fra 
serverrom i to underetasjer blir brukt til å varme bygget. (Det skjer via 
ventilasjon og gulvvarme ved ekstra stort varmebehov). Kjerneventilasjon via 
vinduer som åpnes automatisk. Passivhus-fasade med integrert solskjerming.

(Illustrasjon: APA-Auftragsgrafik/TU Wien)

Markedet for varmepumper vokser i Europa, 
ifølge tall fra den europeiske varmepumpefore-
ningen (EHPA). Salget økte noe fra 2012 til 2013, 
og tallene for 2014 ser lovende ut. 
– Spesielt det franske markedet vokser, opplyste 
generalsekretær Thomas Nowak på Varmepumpe-
konferansen 2015. Veksten der var ca 35 % - 
takket være en generøs subsidieordning. Nowak 
poengterer at olje og gass fortsatt får betydelige 
subsidier. 
– Varmepumper trenger ikke subsidier hvis ikke 
andre får det, sier han. Luftbaserte varmepumper 
er mest populære. Varmepumper som produserer 
varmt tappevann er den kategorien som samlet 
vokser mest. Fra drøyt 10.000 solgte i 2010 har 
salget gått opp til ca 100.000 enheter i 2014. Den 
europeiske beholdningen av varmepumper var 
ca 6,1 millioner i 2013. 

Økende salg

Smarte energinett. EHPAs forslag til å 
løse utfordringene, er integrerte syste-
mer med en systematisk tilnærming 
til oppvarming og kjøling. Under årets 
ISH-messe i Frankfurt presenterte de en 
modell som eksempel på dette. 
– Den utnytter spillvarme fra kjøle-
prosesser når det er nødvendig, og vi 
ser mange forskjellige energikilder og 
teknologier: vind, solceller, varme-
pumper og mange distribusjonsnett 
som fordeler energi til ulike bygninger, 
forklarer Nowak. Han er overbevist om 
at varmepumper kan spille en nøk-
kelrolle for bærekraftig by- og område-
utvikling. 
– Det er ikke den eneste løsningen, men 
den er absolutt viktig. 

Prosjektene finnes. Han viser til et 
norsk prosjekt som eksempel: Vulkan i 
Oslo. Det tidligere industriområdet har 
fått mathall, hoteller, restauranter, kafeer 
kontor og boliger, og er 100 % forsynt av 
fornybar energi. En lokal energisentral 

med varmepumper utnytter energibrøn-
ner til oppvarming og frikjøling, og 
gjenvinner overskuddsvarme fra kjøle-
maskiner. Varme og kjøling distribueres 
med lokale nett. Også solfangere inngår 
i energikonseptet. 
– Her brukes varme og kjøling på den 
mest mulig effektive måten. Hvem kan 
være imot noe sånt? Hvis du viser dette 
til politikere… dette er et vidunder, sier 
Nowak begeistret. 

Mange initiativer. Hva kan industrien 
gjøre for å fremme varmepumpenes 
rolle i systematiske tilnærminger?
– Vi ser at stadig flere vitenskapsfolk 
tar dette inn over seg. Det er prosjekter 
ved Fraunhofer-instituttet, sikkert ved 
NTNU, danske energinet.dk og univer-
sitet i Aalborg. Til nå har varmepumper 
gjerne blitt omtalt som hjemmets varme 
hjerte. Nå er tid for å se varmepumper 
i hjertet av et bærekraftig og solid euro-
peisk energisystem, konkluderer Nowak.

Varmepumper vinner terreng i 
Europa, fastslår Thomas Nowak i den 
europeiske varmepumpeforeningen.
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Høyere varmegjenvinning, bedre behovsstyring 
og  SFP-faktor på 1,5 skal bidra til ca 38 % 
lavere energibehov for yrkesbygg. Samtidig 
åpner myndighetene for elektrisk oppvarming.

F
orslag til nye energiregler i teknisk forskrift – populært 
kalt TEK15 – har vært på høring, med frist 18 mai. Ifølge 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil de foreslåtte 
kravene skjerpe energikravene med ca 26 % for boliger 

og ca 38 % for yrkesbygg. 
To viktige, overordnede forslag er at: 
1. DiBK foreslår netto energibehov som beregningspunkt for 
 energikravene, fordi ”det fremmer tiltak på bygnings-
 kroppen med langvarig energibesparelse”, ifølge hørings-
 notatet.  
2. DiBK går inn for å fjerne energitiltaksmetoden, det vil si 
 muligheten til å oppfylle krav til energieffektivitet gjennom 
 å velge en serie enkelttiltak som oppfyller gitte krav. 

Energibehov må beregnes. I stedet formuleres kravene gjen-
nom rammekrav til energieffektivitet. Dette betyr at prosjek-
terende må beregne byggets energibehovet i henhold til 
standarden NS3031 (Beregning av bygningers energiytelse). 
– Endringene som foreslås, vil kreve noe økt kompetanse hos 
prosjekterende, skriver DiBK i notatet. Det forventer også at 
dette vil gi noen omstillingskostnader for næringen. 

– Mye positivt
– Vi må komme med løsninger som harmonerer 
med at byggene blir bedre og bedre, mener 
Bjørn S Johansen, direktør Ventilasjon i GK Norge. 
Han ser mye positivt i TEK15-forslaget.

Blant annet gjelder det strengere krav til netto energibehov. 
– Det er en av de få måtene vi kan få ned energibruk på. 
Klimaforliket betyr at vi skal ned i energiforbruket, og 
da er det fornuftig med strengere krav til nye bygg, sier 
Johansen. Foreløpig er ikke nivået endelig bestemt, men 
for yrkesbygg antyder myndighetene ca 38 % lavere 
netto energibehov.
– Slik vi leser forslaget, vil bygget vårt klare kravene. Det 
er mulig uten at det koster skjorta, poengterer Johansen. 

Uklart om varmesystemer. Strengere krav til varme-
gjenvinning (85 %) er han også positiv til - men det 
forutsetter produkter som klarer kravene. 
– Og det er mulig å bruke sunn fornuft; rammekrav 
åpner for det, sier Johansen. Fleksible varmesystemer i 
større bygg er også positivt. 
– Her står det ikke noe om prosent, så noen vil sikkert 
sjonglere ved å dekke 10 % av varmebehovet med fleksi-
ble systemer, og panelovner på resten, tror Johansen. 

Lønnsomhet en forutsetning. Netto energibehov som 
beregningspunkt har også fordeler, men Johansen på-
peker at det gir utfordringer for lokal energiproduksjon. 
– For å komme ned i nullenergi, tror jeg du må få regne 
inn effekten av tiltak som varmepumper, solfanger og 
solceller, sier Johansen. Samtidig poengterer han at det 
også må være økonomisk lønnsomt. 
– Ellers blir det ikke valgt. 

Må trigge oppfinnsomhet. Ikke alle bygger for at investe-
ringen skal være billigst mulig, og derfor tror Johansen 
det blir mulig å selge inn gode løsninger også i framtida.
– Vi må finne løsninger som dekker et behov, og som 
er estetiske, komfortable og lønnsomme, understreker 
han. Det handler ikke minst om å ta inn over seg at 
byggene blir stadig bedre.  
– De mest ekstreme passivhusene har nesten ikke varme-
behov i det hele tatt. Det tvinger fram nye løsninger og 
utvikling, og det må vi finne oss i. Strengere krav må 
trigge oppfinnsomheten vår, konkluderer Johansen. 

4 % til 17 % over passivhus-kravene. De konkrete energi-
rammene for bygg i 13 ulike kategorier vil angis når den nye 
forskriften fastsettes, blant annet fordi beregningsstandarden 
NS3031 nå revideres. Ut fra dagens versjon av standarden er 
det beregnet rammekrav for småhus, boligblokker og kontor-
bygg. DiBK oppgir at de foreslåtte energikravene senke netto 
energibehov med ca 26 % for boliger og 38 % for yrkesbygg. 
Netto energibehov ender ca 4 % over passivhuskravene for 
boligblokker, 8 % for kontorbygg og småhus vil ha ca 17 % 
høyere energibehov enn passivhus. 

Omtrent halvert varmebehov. Reduksjonen er enda større for 
oppvarmingsbehovet, det vil si behovet for romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmtvann. Ifølge høringsnotatet blir 
den ca:
•	 45	%	i	småhus
•	 55	%	i	boligblokker
•	 65	%	i	kontorbygg

Beregningene av rammekrav for de tre bygningskategoriene 
har tatt utgangspunkt  i skjerpede krav til bygningskropp og 
til tekniske installasjoner. Ifølge DiBK er forslagene til tiltak 
basert på de minst kostbare og mest energieffektive alterna-
tivene. For bygningstekniske tiltak handler det om: 
•	 Lekkasjetall	på	0,6	for	alle	bygg	–	det	samme	som	minste-
 kravene i passivhus-standardene.
•	 Økt	isolering	av	gulv,	omtrent	på	nivå	med	lavenergibygg	
 (fra 0,15 til 0,10 W/m2K)

•	 Mer	energieffektive	vinduer	(U-verdi	på	0,8	W/m2K), og 
•	 Lavere	kuldebroverdi	(unntatt	for	småhus).	

SFP på 1,5 for alle bygg. For tekniske installasjoner han-
dler det om strengere krav til SFP-faktor, varmegjenvinning, 
behovsstyring av lys og ventilasjon i næringsbygg og krav til 
maksimalt tillatt kjølebehov i yrkesbygg: 
•	 SFP-faktor	på	1,5	[kW/(m3/s)] – for alle bygg
•	 Varmegjenvinning	av	ventilasjonsluft:	
 o   80% for boliger (eneboliger og boligblokker)
 o   85 % for næringsbygg
•	 Strengere	krav	for	energibehov	til	belysning	for	kontorbygg,	
 på nivå med passivhusstandarden (4 W/m2)
•	 Strengere	krav	til	behovsstyring	av	ventilasjon	i	nærings-
 bygg (80 % av veiledende verdi i NS 3031)
•	 Maksimumskrav	til	kjøling	i	yrkesbygg	(10	kWh/m2år), 
 og ”skjerpet effektbegrensning for kjølebatterier i nærings-
 bygg” på 15 W/m2.

Dropper fornybar-kravene. Samtidig foreslår DiBK å droppe 
dagens begrensninger for hvor mye direktevirkende elek-
trisitet som kan brukes til oppvarming, og erstatte det med: 
•	 Krav	om	fleksible	varmesystemer	for	bygg	over	1000	m2

•	 Krav	om	skorstein	i	småhus
Det betyr at strøm kan brukes til oppvarming både i småhus 
og bygg over 1000 m2. Et fleksibelt varmesystem må ikke være 
vannbårent; DiBK poengterer at luftbåren oppvarming også er 
et alternativ. 

Fossilforbud. Myndighetene ønsker å stramme enda mer inn 
på bruk av fossilt brensel, og ber om innspill på to alternativer 
til nye energiforsyningskrav: 
•	 Forbud	mot	varmeinstallasjon	for	fossilt	brensel
•	 Forbud	mot	varmeinstallasjon	for	fossilt	brensel,	med	
   unntak av gasskjel til spisslast

Må isolere rør og kanaler. Kravene til energirammer betyr at 
det er mulig å omfordele mellom ulike tiltak, men visse minste-
krav må uansett være oppfylt. Minstekrav til U-verdier for 
vinduer og dører og lekkasjetall skjerpes. 
Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varmesystem skal 
isoleres, ifølge det nye forslaget. Her har DiBK fjernet formu-
leringen for å ”hindre unødig varmetap”. 

Obligatorisk med energimålere. For større bygg foreslår DiBK 
to tilleggskrav for å legge til rette for mer energieffektiv drift:  
•	 Energibudsjett	må	beregnes	med	reelle	verdier,	ikke	bare	
 med normerte verdier som i kontrollberegninger. 
•	 Boligblokker	med	sentrale	varmeanlegg	og	næringsbygg	
 må ha energimålere for romoppvarming, ventilasjon og 
 tappevann.
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De største farene ved 
EPC-kontrakter. 
En spørreundersøkelse om EPC-kontrakter blant 34 leveran-
dører og 168 kunder i Hong Kong har kartlagt risiko knyttet 
til denne typen kontrakter. For leverandørene sin del handler 
risiko særlig om tre forhold: manglende betaling etter instal-
lasjon, usikkerhet om målinger før oppstart (baseline) og økte 
installasjonskostnader. Kundenes største bekymringer knyttet 
til EPC-kontrakter er lang tilbakebetalingstid, kompliserte 
prosjekter og betalingsevne. Både leverandører og kunder er 
enige om tre praktiske tiltak for å øke bruk av EPC: Det å løfte 
fram vellykkede prosjekter, endre myndighetenes innkjøps-
praksis og myndighetenes støtte til lån, fastslår P Lee og 
kolleger i en artikkel i Energy and Buildings. 

Mye å spare med lufting.
Optimale strategier for å lufte kan spare 17-47 % energi om 
sommeren, for mellomstore kontorbygg i ulike klimaer. Slik 
konkluderer Liping Wang og Steve Greenberg i en artikkel i 
Energy and Buildings. Forskerne har sett på vekselvirkningen 
mellom konvensjonelle ventilasjonssystemer og vinduslufting, 
og kontrollstrategier for naturlig ventilasjon og hybridventila-
sjon. Resultatene er basert på simuleringer via et energibereg-
ningsverktøy, gjort for naturlig ventilasjon, hybridventilasjon 
og konvensjonelle luftbehandlingssystemer i et mellomstort 
referanse-kontorbygg.

Lufter ikke som forutsatt.
Gap mellom beregnet energibehov og faktisk forbruk er en 
velkjent utfordring. Derfor har tyske forskere undersøkt 
hvordan brukeratferd påvirker energibruk. De har brukt data 
fra et kontorbygg i Frankfurt, med naturlig ventilasjon som en 
viktig del av energikonseptet. 
– Vinterstid er vinduene åpne for lenge 10 til 25 % av dagene, 
skriver Karin Schakib-Ekbatan og kolleger i Building and 
Environment. Heller ikke om sommeren er brukeratferden 
optimal: 10 til 40 % av tiden er vinduene åpne mens utetem-
peraturen er høyere enn innetemperatur. Dette forårsaker ikke 
høyere kjølebehov direkte, siden bygget ikke har kjølesystem. 
Men økt varmetilskudd gir større behov for nattventilasjon 
med elektriske vifter, og kan dermed øke energibehovet. 

Mindre mugg i svenske 
passivhus.
Inneklimaet i 20 nye passivhus og 21 nye konvensjonelle hus 
i Sverige ble sammenlignet i varmesesongene 2012/2013 og 

2013/2014. Forskerne målte temperatur, relativ fuktighet, 
konsentrasjon av  NO2, ozon, formaldehyd, volatile organiske 
forbindelser og mikrobiologisk flora. Resultatene indikerte 
mulige mugg- eller fuktproblemer for seks av de vanlige 
husene (29 %), i motsetning til passivhusene. Det skriver Sarka 
Langer og kolleger fra IVL Svenska Miljöinstitutet i Building 
& Environment. Luftveksling ble estimert fra CO2-konsentra-
sjoner målt på soverom. Median luftveksling var så vidt høyere 
i passivhus enn i de konvensjonelle (0,68 versus 0,6). Sammen-
lignet med tidligere resultater for øvrig bygningsmasse, er både 
gjennomsnittlig luftveksling og  NO2-konsentrasjon betydelig 
høyere for begge gruppene av hus som ble undersøkt. 

Rekordlavt energibruk i 
Danmark.
Faktisk energiforbruk i Danmark falt 4,7 prosent i 2014, og det 
er det laveste nivået på 32 år. Også forbruk av kull og natur-
gass falt kraftig, med henholdsvis 17,3 og 14,2 %, og dermed 
CO2-utslippene. Det viser den foreløpige energistatistikken fra 
Energistyrelsen. Bruk av fornybar energi økte med 1,6 %. 

Trenger enkle verktøy.
Det å realisere ambisiøse miljøbygg og drive innovasjon er 
ikke den største utfordringen for bransjen med tanke på å 
bidra til reduserte klimagassutslipp. 
– Det største grepet for å få gjort noe med eksisterende bygg er 
enkle verktøy slik at flest mulig kan komme i gang, mener forsk-
ningsleder Anders Fylling i Sintef Byggforsk. Han legger til at 
det er en stor base i Norge av folk og firmaer som bidrar med 
kompetanse og stor interesse for å bygge miljøbygg. 
I regi av prosjektet Upgrade Solutions har Sintef sammen med 
deler av bransjen utviklet en veileder for energiambisiøs 
oppgradering av yrkesbygg. 
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– Man må kunne fjernstyre bygg, og ha personer som kan bistå en driftsperson for å 
optimalisere, sier Brynjulf Skjulsvik. 

Fjerndrift er løsningen.
Hva kreves for å drifte morgendagens bygg? Brynjulf Skjulsvik 
i PRO Integrated Management var klar i sin tale på årets 
Solstrand-konferanse i regi av VVS-foreningen. 
– Framtidige bygg må designes og bygges for fjerndrift. 
Teknologien har kommet så langt at vi kan automatisere og la 
byggene gå av seg sjøl, fastslår Skjulsvik. Han mener dette er 
den eneste løsningen: Hvis du regner ut hvor mange timer en 
driftsperson med normal arbeidstid er på jobb i løpet av året, 
utgjør det ca 20 % av byggets driftstid. 
– Det vil si at 80 % av tida står bygget alene. Det er idioti å si 
at driftspersonell skal justere, stoppe og starte. Dette må gå 
automatisk, sier Skjulsvik. Teknologiutviklingen går dessuten 
så fort at det er umulig å ansette en driftsperson lokalt som 
forstår og kan drifte alle tekniske anlegg. 

– Det er de store og brede lagene 
av bygg som står der ute vi må 

hjelpe til å løfte, understreket 
Fylling på Estates Energi & 

Miljø-konferanse 2015. 

– Trenger kulturendring.
Skal vi lykkes med å senke kjølebehovet i bygninger, trenger 
vi en kulturendring blant arkitekter. Det mener Ferry Smits i 
Link Arkitektur, som tok for seg arkitekturens betydning for 
kjølebehov under Solstrandkonferansen 2015. Ifølge Smits har 
arkitektene stor påvirkning, men generelt ikke stor kunnskap 
om konsekvenser valgene deres gir. 
– Jeg forsøker å få kollegene mine til å forstå viktigheten av de 
store grepene; utforming av bygget, orientering, og det å skape 
tette, kompakte bygningsformer. Skal vi nå ambisjonene om 
nær null og plusshus, er vi nødt til å tenke annerledes, under-
streker Smits, sjef for Teknikk og miljø hos Link Arkitektur. 
Et av målene hans er å få arkitekter og ingeniører til å jobbe 
mer integrert, framfor at ingeniørene ”bare løser problemene 
som kommer etterpå”. Blant annet gjelder det effektiv bruk av 
termisk masse, fasadeutforming og solskjerming. 

Oslo Areal valgte 
samarbeidspartnere veldig 

tidlig for rehabilitering 
av Grensesvingen 7. 

Tidlig samarbeid lønnsomt for 
miljøbygg.
Kontorbygget i Grensesvingen 7 i Oslo er rehabilitert til 
Breeam NOR Excellent-standard. Samarbeidspartnerne ble 
valgt ”veldig, veldig tidlig”, opplyste administrerende direktør 
Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal under Estates Energi & Miljø-
konferanse. 
– Vi plukket ut entreprenør og konsulenter før leietakere var 
på plass. De var med når vi ga tilbud, slik at vi fant de beste 
løsningene veldig tidlig. Det er spesielt viktig for lønnsom-
heten, poengterer Ingebrigtsen. Dette gjorde også at alle 
partene tidlig utfordret hverandre til å finne bedre og eventuelt 
rimeligere løsninger. GK har blant annet levert ventilasjon i 
prosjektet. Miljødirektoratet er største leietaker i bygget. 

– Arkitekter er ikke så glade i 
bygg uten himling. De vil ha 
glatte flater og sprinkler som 
ikke vises i det hele tatt. Sånn 
kan det ikke være lenger, vi 
skal eksponere termisk masse, 
fastslår Ferry Smits. 




