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Jan Arild Wathne er ansatt som 
adm. direktør i GK Inneklima AS

J
an Arild Wathne kommer til GK 
Inneklima AS fra stillingen som 
administrerende direktør og partner 
i investeringsselskapet Wahlberg. 

Han tar over roret i GK Inneklima AS fra 
1. august 2016 når Eivind Sælen etter eget 
ønske trer av for å gå i pensjon.
- Vi ser frem til å få Jan Arild tilbake på 
GK-laget, sier konsernsjef i GK, Jon Valen 
Sendstad. 
I perioden 1997 til 2005 var Jan Arild 
ansatt i Gunnar Karlsen AS. Han startet 
i GK som daglig leder i Flebu Sandnes. 
Etter at Flebu ble kjøpt opp av GK, ble Jan 
Arild regionsjef i Rogaland med mål om å 
utvikle GK i regionen.
- Det er nå 20 år siden jeg startet i GK og 
11 år siden jeg sluttet. Da jeg forlot GK for 
11 år siden var det med «tungt» hjerte. Jeg 
hadde det svært godt i GK og jobben jeg 
fikk gjøre var svært spennende. Men med 
neste 200 reisedager, ble det utfordrende 
med 3 små unger og familie hjemme i 
Stavanger. Ungene er nå voksne, og situa-
sjonen for meg er endret siden den gang, 
forteller Wathne.

Han fremhever bedriftskulturen i GK 
som en avgjørende faktor for at han nå 
returnerer.  
- For meg er det menneskene, det kollegiale 
og uformelle i GK noe jeg har savnet, og 
som jeg ser frem til å bli en del av igjen. 
Etter noen år som leder og investor, ser jeg 
også frem til å komme tilbake til familien 
Karlsen sitt eierskap som er solid, forutsig-
bart og langsiktig. Dette har vært en viktig 
faktor for meg, men dette er også sterkt 
medvirkende for GKs vilje og evne til 
stadig å møte de muligheter som oppstår 
ved videre utvikling og vekst.

Med et selskap i sterk vekst, vil den nye 
administrerende direktøren også møte 
store utfordringer.
- Vår egen vilje og evne til videre utvikling 
og omstilling, vil være vår største utfor-
dring. GK har hatt stor suksess de siste 20 
årene. Vi som ledere og alle ansatte i GK 
kan likevel ikke tillate oss å «hvile på laur-
bærene», advarer Wathne og fortsetter:
- Kundene våre endrer seg og dermed også 
deres behov. Vi har konkurrenter, både 

nye og gamle, som stadig utfordrer oss, 
samtidig som konjunkturene vil fortsette å 
svinge. Hvis vi ikke klarer å fortsette å ut-
vikle oss hurtigere enn våre konkurrenter 
og i tråd med markedets behov, vil vi møte 
de største utfordringene fra oss selv.

For meg er det 
menneskene, 
det kollegiale og 
uformelle i GK noe 
jeg har savnet.

“
Jan Arild Wathne, 
GK Inneklimas nye administrerende direktør.

Jan Arild er 52 år og født og oppvokst i Stavanger 
og kommer til GK Inneklima AS fra stillingen som 
administrerende direktør og Partner i investerings-
selskapet Wahlberg. Han er utdannet som 
VVS-ingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole og har en 
Mastergrad fra BI.
Wathne har en variert bakgrunn med erfaring som 
blant annet administrerende direktør i avfalls-
selskapet SAR AS i oljebransjen, vært bedriftsråd-
giver i Teknologisk institutt, senioringeniør i Conoco 
Phillips og Kværner og som VVS-ingeniør og 
partner i Andersen & Johnson AS.
Wathne var i 1997 til 2005 ansatt i GK som blant 
annet regionssjef, divisjonssjef for Entrepriser i 
GK Norge og visekonsernsjef i GK Konsern AS, og 
deltok i flere etableringer av nye avdelinger og 
oppkjøp i konsernet. 

Fakta

NYTT

Teknisk bransje har et kvinneproblem
Det er en økende andel kvinner som 
søker seg til tekniske bransjer, men 
takten og andelen er alt for lav. Det er 
en fin forbedring gjennom ingeniør og 
sivilingeniør-utdanningen, men ennå 
henger jentene etter innen håndverks-
fagene. Hva skal til for at jentene søker 
seg til utdanningen og fagene våre?

Det at det er en god tilstrømming av 
jenter til ingeniørstudiene lover godt 
for fremtiden. Men en utfordring blir å 
vise jentene at det innen tekniske fag er 
interessante arbeidsoppgaver også hos 
service- og entreprenørbedriftene. Det at 
jentene synes å velge rådgiver-miljøene, 
byggherre siden og det offentlige fremfor 
å jobbe hos service- og entreprenørbedrif-
tene må vi nok selv ta en del av skylden 
for gjennom å utøve en litt røff og kom-
mersiell mannskultur på den ene siden og 
gjennom manglende informasjon på den 
andre siden.

Tekniske bedrifter, som GK, har flotte 
ingeniøroppgaver som alle kan løses vel 
så godt av jenter som av gutter, som blant 
annet prosjektering av tekniske anlegg, 
energimerking av bygg, energioppfølging, 
prosjektledelse, byggeplassledelse, kvalitets-
kontroll med mye mer.
På håndverkersiden er det samme sak, 
guttene råder. Men her er det dessverre 
verre stilt av den grunn at det ikke er så 
god kvinneandel i utdanningen og ergo 
færre jenter inn i lærlingestillinger. Som 
igjen fører til færre jenter inn i et karriere-
løp i bransjen.
I GK har vi mange jenter, men ikke nok. 
Det som er sikkert er at vi gir jenter 
samme sjanse i karriereutviklingen som vi 
gir guttene. Vi har jenter i stillinger som 
fagarbeidere, avdelingsleder, distriktssjef, 
energiingeniør, prosjektleder, Key Account 
Manager, leder av prosjekteringsavdeling 
og innen tekniske staber og det adminis-
trative feltet. Og vi er fornøyd med alle og 
de med oss!

Til høsten vil  GK starte et arbeide for å 
informere om jobbmuligheter for kvinner 
hos oss. For GK dreier dette seg om å bli 
attraktiv i forhold til en ressurs som det er 
sterkt behov for.
Velkommen til spennende jobber, og 
karrierevei, som utøvende fagarbeider, 
tekniker og ingeniør.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Konsern
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GØTEBORG I UTVIKLINGTEKST:  HARALD SOLA BERENTSENGØTEBORG I UTVIKLING

Det foregår nærmest en eksplosiv utvikling 
på den svenske vestkysten og særlig 
Gøteborgregionen kan vise til en formidabel 
utvikling som er oppsiktsvekkende også i 
internasjonal sammenheng. 

D
enne regionen har på 2000-tallet hatt 
en befolkningsøkning på 125.000 
og innbyggertallet ventes å passere 
en million innbyggere i løpet av 

neste år. Samtidig har Gøteborgregionen 
hatt en økning på nærmere ett hundre 
tusen nye arbeidsplasser. Dette er en situa-
sjon som krever en betydelig byggevirk-
somhet, både innen boliger, næringsbygg, 
omsorgsbygg og generell infrastruktur.

Strategisk viktig område. Gøteborg er 
Sveriges neste største by og har vært et 
samlende senter på vestkysten i mer enn 
400 år, da Gøteborg fikk bystatus under 
Gustav II Adolf i 1621. Byen skal altså feire 
400-årsjubileum i 2021. Her, ved utløpet 
av Gøtaelven, utviklet det seg tidlig et 
viktig trafikknutepunkt. Først og fremst 
snakker vi om nærheten til havet, men 
like viktig var båttrafikken som tidlig ble 

ledet tvers gjennom landet via Gøta Kanal. 
Den strategiske plasseringen med enkel 
adgang til verdenshavene og betydelige 
varetransporten, har til alle tider tiltrukket 
seg handels- næringsvirksomhet og byen 
har hatt betydelig verftsindustri og etablering 
av storkonserner som Volvo og SKF og 
betydelig farmasøytisk industri. Gøteborg 
har også vært et samlingspunkt alt som 
kan tenkes av handelsvirksomhet og virk-
somheter som forskning og utdanning. I 
dag har regionen et variert næringsliv med 
mer enn 750 ulike  bransjer.

En grønnere by. Det er ikke snakk om 
at Gøteborg-regionen skal hvile på 
sine laurbær og stolte tradisjoner. Både 
myndigheter og næringsinteresser ønsker 
å være framoverlent i utviklingen av et 
mer bærekraftig bymiljø som skal danne 
grunnlaget for en blomstrende framtid. I 

inneværende år arrangeres Gothenburg 
Green World – et helt år da alle oppfordres 
til å tenke grønt. Målet er at satsningen på 
sikt skal bidra til den grønne utviklingen av 
byen og regionen og skape attraktive miljøer 
å bo og arbeide i, nå fram mot 400-årsjubi-
leet i 2021. Det er en forutsetning at tanken 
om bærekraft er avgjørende for byens vekst 
og utvikling. Man ser for seg at Gøteborg-
regionen i 2030 vil omfatte 1,75 millioner 
innbyggere. Dette innebærer at det må 
bygges boliger, næringsbygg og at byen må 
forsterke kollektivtrafikken. Miliarder skal 
også investeres i den ”Vestsvenske Pakken” 
som skal knytte sammen Vestsverige både 
gjennom utbygging av nye veisystemer og 
høyhastighetsjernbaner.

Plass til utvidelser.  - Tradisjonelt har 
byutviklingen vært lite gjennomtenkt, 
hevder Andreas Göthberg, avdelingssjef 

for utenlandske investeringer og etable-
ringer i Business Region Göteborg. 
– Vi har jo alltid hatt mye virksomhet og 
mennesker i byens sentrumskjerne, men så 
ble mye av nybyggingen etter hvert lagt til 
mer perifere områder, ved kommunens 
yttergrenser. Dette har blant annet resul-
tert i transportproblemer både for menne-
sker og varer. Framtidens Gøteborg vil i 
stor grad være knyttet til sentrumsnære 
områder og til en viss grad være preget av 
bygging i høyden; vi ønsker å øke antallet 
mennesker per kvadratkilometer. 

Store forandringer. - Det sentrale områ-
det her i sentrum som vi kaller Älvstaden 
skal utbygges med 25.000 nye leiligheter 
og 50.000 nye arbeidesplasser, forteller 
Göthberg, - Gøteborg vil få en helt ny og 
spennende ”skyline”, med flere bygg på 
over 100 meter. Selve signalbygget vil være 

Nordens høyeste bygg, en boligblokk på 
Lindholmen som skal rage nesten 300 
meter i været. Bare dette bygget alene vil 
kunne framstå som en turistmagnet. 

Smarte løsninger. - Av andre spektakulære 
prosjekter kan jeg jo nevne en prosjektert 
svevebane som vil stå klar til jubileet i 
2021; den vil krysse byens sentrums-
område og Göta-elven i sytti meters høyde 
og korte ned reistetiden for tusenvis av 
mennesker hver dag, opplyser Göthberg. 
– Linebanen vil senere bli forlenget til i 
Lundby og Volvos avdeling for lastebiler 
og busser. De ti tusen som jobber der vil få 
en reisetid på seks minutter for å komme 
inn til byens  sentrum. En slik bane vil 
selvfælgelig være et svært miljøvennlig 
alternativ og vil være helintegrert med den 
kommunale kollektivtrafikken, på linje 
med de elektriske bussene som allerede 

preger bybildet i Gøteborg. Det går i det 
hele tatt mot travle tider for entrenører 
innen bygg og anlegg her hos oss. Vi 
snakker om et utbygningsareal på omkring 
5 millioner kvadratmeter BTA og en total 
investeringsramme på opp mot 1.000 
milliarder kroner fram til 2035.

Oppdrag for mange. - Veidekke AS 
gjorde sin første etablering i Sverige her i 
Gøteborg i 1998 og senere har vi etablert 
oss mer eller mindre over hele landet, 
men naturlig nok finner vi størst aktivitet 
ved vårt kontor i Stockholm, forteller 
regionssjef for bygg i Region Vest Stephan 
Woodbridge. – Her på Vestkysten opplever 
vi at det for tiden er stor etterspørsel innen 
alle våre forretningsområder. Vi har en 
stor virksomhet innen bygg, både bolig, 
næringsbygg og offentlige bygg som skoler, 
sykehus og liknende. Dessuten er det en 

Allerede innen byjubileet i 2021 vil Göteborg knapt være til 
å kjenne igjen. Nå skal det bygges mer i høyden og en helt 
annen skyline vil etter hvert tre fram.

u
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enorm anleggsvirksomhet på gang innen 
veibygging, broer og tunneler, for ikke 
snakke om jernbane.

Renovering. I 1965 initierte den svenske 
staten et program for bygging av en 
million nye boliger. Dette er boliger som 
det finnes godt av også på landets vestkyst.
- Disse boligene har nå et prekært behov 
for renovering for å kunne tilfredsstille 
kravene til bærekraftige bostedsområder, 
forteller Woodbridge, - ikke minst med 
tanke på energieffektivisering. Renovering 
kombinert med nybygging, fører til at 
sysselsettingen i regionen er sikret for lang 
tid. Vi ser altså for oss en betydelig opp-
trapping av vår tilstedeværelse i årene som 
kommer. I flere tiår har det vært ganske 
lange planleggingshorisonter innen våre 
bransje, men nå synes alt å eksplodere. 
Første rundingsbøye er byjubileet i 2021. 
Innen den tid ser det ut til av vi kan doble 
omsetningen og utvide staben til mellom 
400 - 500 mann - i dag er vi 350 -det har 
aldri vært større virksomhet på gang her 
på vestkysten.

Lyse utsikter for Gunnar Karlsen AB 
Region Väst. -  Vi sitter midt oppi 
vestkystens rivende utviklingen, presiserer 
reionssjefen Michael Almeida, og vi kjen-
ner veksten på kroppen hver dag. Vi har 
vokst oss fullstendig ut av våre eklsister-
ende kontorlokaler, men regner med å 
flytte inn i nye lokaler til høsten. Inntil 
da får vi forsøke å klare oss med midler-
tidige løsninger. Det sier seg selv at med 
all den virksomheten som er på gang her 
i regionen, skal det jobbes intenst for å 
posisjonere seg i de rette sammenhengene 
for at også vi skal kunne ta del i festen. 
Oppdragsmulighetene er mange men 
vi må kunne sannsynliggjøre at vi sitter 
med så vel kompetanse som kapasitet. Den 
bedrede infrastrukturen gjenom, eksempel-
vis Västlänken, fører til en betydelig vekst i 
regionen - og det er en vekst Gunnar 
Karlsen AB gjerne tar del i.

Betydelig vekst. - Da jeg begynte i denne 
virksomheten for fem år siden satt vi 
kanskje og regnet på et ventilasjonstilbud 
på 5 millioner i året, i dag kan det dreie 
seg om et oppdrag til 20 millioner i uken, 

og utviklingen bare fortsetter, understreker 
Michael Almeida. Vi har etablert en ny 
serviceavdeling og service vil være et 
viktig fokusområde for oss i inneværende 
år. Når det gjelder tradisjonelle entrepriser, 
regner vi med en vesentlig økning i tiden 
som kommer. For å løse disse oppgavene 
rent kapasitetsmessig, ser vi for oss å 
kjøpe tjenester fra våre lojale underentre-
prenører.

GØTEBORG I UTVIKLINGGØTEBORG I UTVIKLING

•	 Gøteborgregionen	har	hatt	en	økonomisk	vekst	
 på 30 prosent etter år 2000. Parallelt med 
 dette har innbyggertallet steget med 13 
 prosent, mens CO2-utslippene har vært 
 konstante.
•	 52	prosent	av	Sveriges	totale	investeringer	
 innen forskning og utvikling knyttet til biler og 
 øvrige transportmidler skjer i Gøteborg-
 regionen.
•	 Minst	40	prosent	av	persontrafikken	i	Gøteborg-
	 regionen	skal	foregå	med	kollektivtrafikk	
 innen 2025.
•	 I	dag	er	Gøteborg	Oslos	viktigste	havn.	Hver	
	 dag	går	fire	fulle	godstog	fra	Gøteborg	havn	til		
 Oslo, med varer beregnet for det norske 
 markedet.
•	 Femten	år	på	rad	har	Göteborg	blitt	kåret	som	
 beste beliggenhet i Sverige for logistikk. Dette 
	 skyldes	i	første	rekke	Göteborg	havn	og	den	
 integrerte jernbanevirksomheten.
•	 Göteborg	har	hatt	sjøveis	forbindelse	med	
 Kina siden 1726.
•	 Byens	flyplass,	Landvetter,	tilbyr	omkring	50	
 internasjonale destinasjoner.
•	 30	prosent	av	Sveriges	eksport	går	over	
	 Göteborg	havn.	

Fakta om Gøteborg

•	 Mølndal,	nabokommune	til	Göteborg	etablerer	
 en bærekraftig bydel. Boligene skal varmes 
 opp ned overskuddsvarme fra kontorer og 
 industrilokaler. Bydelen skal også gjøre 
 utstrakt bruk av vindkraft og solcellepaneler.
•	 I	Stenungssund,	et	tyngdepunkt	for	kjemiske	
 bedrifter, skal alle produsenter i løpet av 20 år 
 gå fra å benytte fossile råvarer til absolutt  
 hundre prosent fornybare råvarer, ved for 
 eksempel å benytte alger, vegetabilske oljer 
 og treråvarer.
•	 I	spesielle	kretsløpsanlegg	rundt	om	i	
 Gøteborg skal det repareres og forbedres 
 gjenbruksprodukter som senere kan selges. 
 Det kan være møbler, byggematerialer og 
 andre gjenbruksprodukter. 

Fakta om Västkusten

I disse dager kan Gøteborgs innbyggere se at et gigantisk 
jernbaneprosjekt forberedes.

Arbeidet med å legge om kabler og røropplegg er i gang for fullt. 
Nå skal en ny jernbanetunnel anlegges. Målet er at de første 
togene skal rulle under byen om ti år, i 2026. Det foreløpige 
kostnadsoverslaget ligger på over 20 milliarder kroner. Denne 
investeringen skal resultere i at hele Vest-Sverige skal, gjennom 
bedret kommunikasjon, bli mer en mer attraktiv, bærekraftig og 
vekstkraftig region.

Storsatsing på kommunikasjon.
Gøteborgområdet har, siden byen ble grunnlagt, vært et viktig 
trafikknutepunkt. Nå videreføres denne posisjonen gjennom 
anleggelse av Västlänken, en ny jernbaneløsning på omkring 
åtte kilometer, som vil tilføre byen bedre tilgang for så vel 
lokaltog som regionaltog. Satsingen innebærer blant annet 
tre nye, sentrale, underjordiske stasjoner i selve byen. Togene 
skal gå oftere, reisetidene blir kortere og de reisende vil kunne 
komme fram til flere steder uten å bytte kommunikasjons-
midler. Bedret jernbanelogistikk vil også avlaste trafikken ved 
Gøteborgs sentralstasjon slik at forholdene for fjerntogene 
også vil bli bedret. Jernbaneverket ønsker med denne 
utbyggingen å sørge for at Vest-Sverige blir en større arbeids-
markedsregion gjennom bedring av forbindelsen mellom 
Gøteborg og de øvrige byene.

Västlänken

Andreas Göthberg er avdelingssjef for utenlandsk 
etablering og investering hos Business Region Göteborg. 
Han kan fortelle at utsiktene for ekspansjon og utvikling 
i Göteborg-området er nøye planlagt og forutsigbare. 
Det ventes en betydelig vekst både innen boligbygging, 
næringseiendom, kommunikasjon og ulik offentlig 
byggevirksomhet.

- Vi går gjerne inn i flere samarbeidsprosjekter med 
Gunnar Karlsen AB , - vi er for tiden sammen om et stort 
prosjekt ved Chalmers Tekniske Høyskole. Her på den 
svenske Vestkysten vil det være nok av store prosjekter å 
ta fatt i fremover, sier Stephan Woodbridge, regionssjef 
hos Veidekke i Göteborg.

- Vår virksomhet i Göteborg øker for hver dag og vi 
ansetter stadig flere medarbeidere, fortelle regionssjef hos 
Gunnar Karlsen AB Väst, Michael Almeida. – I løpet av året 
må vi flytte til nye lokaler for å få samlet hele virksomheten 
under ett tak.

For å bedre kommunikasjonen i bykjernen har planleggerne kommet til at en linebane på 
tvers av selve bykjernen vil være en smart løsning som er både effektiv og miljøvennlig. 
Turen vi bare ta et par minutter og linebanen skal transportere fem tusen passasjerer i 
timen, og de kan benytte sine vanlige billetter for byens kollektivtilbud.

En virkelig storsatsing er Karlatårnet som nå bygges på Lindholmen i Göteborg sentrum 
og som skal stå ferdig om tre år. Bygget blir hele 266 meter høyt og skal romme 550 
leiligheter med varierende størrelse og prisklasse.

Den omfattende nye kommunikasjons-løsning med jernbanetunnel under hele byen vil 
også kreve at det anlegges underjordiske stasjoner, tre alt, som vil gjøre fremkommelig-
heten i byen vesentlig mer effektiv og miljøvennlig.

Älvstaden. Ut- og ombyggingen av Gøteborg sentrum er et av Nordens aller største 
byutviklingsprosjekter. Prosjektet omfatter bydeler som Backaplan, Centralen-området, 
Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön og Södra Älvstranden. Storsatsingen vil gi 
25.000 nye leiligheter og 45.000 nye arbeidsplasser.
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SMART CITY - ASIA SMART CITY - ASIATEKST &FOTO: GEORG MATHISEN

Asia har det travelt med å få bygd smartere 
byer. Men verdensdelen med størst befolkning 
har samtidig bedre muligheter til å bygge nye 
byer helt fra grunnen av.

Songdo i Sør-Korea trekkes ofte frem som Asias mest 
vellykkede smartby-prosjekt hittil. (Foto: iStock)
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SMART CITY - ASIA SMART CITY - ASIA

D
et handler ikke om en by som er 
smartere – det handler om en by som 
er bedre å bo i, sier Vincent Fong. 
Han er daglig leder i Knowledge 

Group. Selskapet i Kuala Lumpur står sentralt 
i «smart cities»-bevegelsen og arrangerer årets 
Smart Cities Asia-kongress.

Tar ledelsen. Smartby-arbeidet i verdens-
delen spenner fra det høyteknologiske i 
Japan, Sør-Korea og Singapore til Indias 
milliardsatsing i et land der færre har 
adgang til toalett enn til mobiltelefon.
– Asia er i ferd med å ta ledelsen. Men det 
haster sannelig mer her også, sier Fong, og 
ramser opp grunner:
– Det høye folketallet, den stadig eldre 
befolkningen i land som Japan og 
Singapore, behovet for å bygge byer først 
og fremst for eldre mennesker.

Koreansk suksess. Han mener verdens 
kanskje mest vellykkede smarte by ligger 
i Sør-Korea. Songdo bygges opp mellom 
hovedstaden Seoul og den internasjonale 
flyplassen Incheon. Det som skal være 
historiens største private eiendomsut-
viklingsprosjekt, skal omfatte 80.000 
boliger, fem millioner kvadratmeter 
kontorer og 900.000 kvadratmeter handel. 
Alle bygningene får innebygd datautstyr 
forbundet gjennom et eget nett, et WAN.
– Du kan gå fra den ene enden til den 
andre – byen er designet for å gjøre det 
mulig å gå og sykle.

Fra grunnen. Songdo er et eksempel på 
hvordan smarte byer kan bygges helt fra 
grunnen av. 
– Med unntak av Japan og kanskje Singapore, 
er det på den måten utviklingen skjer i 

Asia akkurat nå, forklarer Thila 
Periasamy-Kenneally. Hun grunnla 
Knowledge Group i 1999.

Thila Periasamy-Kenneally og Vincent Fong i Knowledge 
Group står for smart city-samarbeidet i Asia.

– Jeg tror det er enklere å bygge opp en 
smart by fra scratch, sier Periasamy-
Kenneally. 
– Så er spørsmålet hva som er mest 
bærekraftig: Kan helt nye byer være det, 
eller er det bedre å gjøre eksisterende byer 
smarte? spør Vincent Fong.
I mindre målestokk trekker han frem to andre 
malaysiske byer: Melaka og Johor Bahru. 
Melaka begynner med et smart nettverk i 
liten målestokk og skalerer opp hvis det går 
bra. Utenfor Johor Bahru, på grensen til 
Singapore, planlegges Forest City. Øko-byen 
for flere hundre tusen innbyggere skal være 
grønn og bilfri, mens biltrafikk og parkering 
skal foregå under bakken.

100 byer i India. De aller største ambisjo-
nene finnes likevel i India. Statsminister 
Narendra Modi møter mye skepsis for 

planen sin om å bygge 100 smarte byer i 
et land som ikke engang klarer å dekke de 
mest grunnleggende behovene til inn-
byggerne sine.
Tre kvart milliard indere mangler tilgang 
til toalett. Men Modi og regjeringen hans 
vil bruke 60–70 milliarder kroner på å 
bygge smarte byer, enten som nye drabant-
byer til storbyene eller ved å modernisere 
eksisterende mellomstore byer.
– Planene i India er viktig lærdom til 
andre ledere. Veldig ofte bygger vi smarte 
byer ovenfra og ned, og legger vekten på 
urban design og teknologi. Det er lett for 
politikerne å glemme at morgendagens 
byer må bygges for gårsdagens innbyggere, 
sier Vincent Fong.

Putrajaya og Cyberjaya. Hva så med den 
asiatiske Smart City-vertsbyen selv? Kuala 

Lumpur sliter med trafikkaos og folk 
som stjeler strøm fra nettet. Utbyggingen 
av kollektiv-nettet varierer, og noen av 
tilbudene finnes uten at så mange vet om 
dem.
Den administrative hovedstaden i Malaysia 
er offisielt flyttet til den planlagte byen 
Putrajaya, et par mil lenger sør. Like ved 
bygges Cyberjaya – en annen planlagt by 
som skal bli landets svar på Silicon Valley.
– Formelt sett er smarte byer veldig 
vanskelige spørsmål rent politisk sett. 
Planleggingen kan lett låse seg fordi det 
er flere forskjellige bystyrer, kommuner 
eller regionale enheter som er involvert i 
planleggingen og beslutningene, forklarer 
Vincent Fong.

Forest City skal bygges på en kunstig øy mellom Malaysia 
og Singapore. (Illustrasjon: Asian Green Buildings)

Interntransporten er vanskelig i multimillionbyene i Asia. 
Kuala Lumpur har blant annet monorail, men sliter med 
samordningen av kollektivtilbudene.

Smarte byer i Asia har mange steder en mulighet som ikke 
finnes i Europa – de kan bygges helt fra grunnen av.

India har ambisjoner om 100 smarte byer. Khalapur utenfor Mumbai er en av dem som er på tegnebordet. 
(Illustrasjon: Asian Green Buildings)

Melaka – tidligere Malakka – er en av Malaysias eldste byer, og vurderer smartby-utbygging trinn for trinn.
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M
er effektiv og brukervennlig 
teknologi i hjemmet og på 
jobben er med å bidra til en 
bærekraftig utvikling mot et 

framtidige lavkarbon-samfunn som tærer 
mindre på våre ressurser og som gjør oss 
mer energieffektive. Utviklingen innen 
informasjons- og kommunikasjons-
teknologi vil prege vår hverdag i stadig 
større grad hevdes det. Nå er det ikke bare 
snakk om smarte bygg med høy grad av 
automasjon. Nå skal vi bygge smarte byer.

Smart Cities. Fram til 2020 satser EU 80 
milliarder euro på et gigantisk forsknings- 
og innovasjonsprogram for å løse ulike 
samfunnsutfordringer og samtidig yte et 
bidrag til vekst og sysselsetting i Europa. 
En vesentlig del av denne satsingen dreier 
seg om å utrede premissene for såkalte 
”Smart Cities”. Dette gjøres blant annet 
gjennom Triangulum-prosjektet. EU har 
valgt ut tre sentrale byer, Manchester i 
England, Eindhoven i Nederland og 
Stavanger her i landet som såkalte fyrtårn-

byer. Fokus for Stavangers satsing 
er videreutvikling av systemer for energi-
oppfølging og energieffektivisering, 
blant annet gjennom bedre utnyttelse av 
regionens fibernett og implementering av 
hjemmeautomasjon. Det skal også utredes 
hvordan bygg for offentlige formål kan 
gjøres enda smartere. 

Stavanger vil bli smartere. - Vi skal være 
en smart by. Dette er noe vi virkelig satser 
på for framtiden, framhever Stavangers 

ordfører Christine Sagen Helgø. Og 
ordføreren mener at byen er godt 
forberedt:
-  Her i vår region var vi tidlig ute med 
bredbåndsutbygging og kan i dag vise til 
en bred og effektiv infrastruktur. Vi er 
kommet langt når det gjelder å ta i bruk 
teknologi på nye måter og levere tjenester 
via den digitale infrastrukturen. Vi snakker 
her om bedrifter innen energi, IKT og 
helse. Dette er et utgangspunkt som gir 
Stavanger-regionen både en regional, 

nasjonal og internasjonal legitimitet til å 
innta rollen som en kreativ framtidsrettet 
Smart City. Det er viktig at vi tenker nytt 
– og smartere. Bare siste året har arbeids-
ledigheten i regionen fordoblet seg.

Betydelig potensial. - Potensialet for 
verdiskapning og arbeidsplasser er 
betydelig, fortsetter ordfører Helgø. 
- Det globale markedet for smartby-
konsepter anslås av analyseselskaper å 
være ett tusen milliarder dollar på få år. 

Dette er i første rekke knyttet til energi, 
transport, helse, bygg og infrastruktur. I 
tillegg kommer en kraftig vekst innen eta-
bleringen av smart-hjem, med en vekstrate 
som ligger høyere enn for smart-telefoner 
og nettbrett. Vi er bare i begynnelsen av en 
utvikling som vil eksplodere i de neste årene. 

Bred enighet. Byens politikere ser at 
befolkningen stadig vil øke. Det er behov 
for å benytte ny teknologi for å organisere 
befolkningens hverdag og for å sikre en 

Smart City :  «En by 
hvor et bredt spekter 
av tekniske løsninger 
spiller sammen for å 
minimere ressursbruk 
for å bedre tjenestene 
for innbyggerne.

“
Jan Erik Søndeland (V) medlem av Stavanger bystyre.

Stavanger er den minste av de tre byene EU har valgt ut til sitt Smart City-prosjekt, men byen har en strategisk spennende beliggenhet og har gjennom de siste femti årene utviklet et 
innovativt næringsliv, med verdensledende kompetanse innen en rekke sentrale fagområder som vil være nyttige i utviklingen av en smartere by.

En by som gradvis har utviklet seg siden 1100-tallet er en utfordring å gjøre smart i våre dager, men byen er allerede i gang med å ta de første stegene inn i en framtid med en bedre og 
mer bærekraftig utvikling for inbyggerne.

u



14 15 

SMART CITY - STAVANGERSMART CITY - STAVANGER

bærekraftig framtid. Man er også bevisst 
på at klimaendringene i stor grad er 
knyttet til utslipp fra verdens byer. 
Endringer i befolkningen krever nytenk-
ning; eldrebølgen har bare så vidt 
kommet i gang og de kommunale budsjet-
tene kommer ikke til å utvikle seg i samme 
tempo. Nye måter å organisere hverdagen 
må tas i bruk – Smart Cities tar høyde for 
denne virkeligheten. 
På bakgrunn av EU-satsingen på 
Triangulum-prosjektet skal kommunen 
i de neste fem årene utvikle enda flere 
smarte løsninger innenfor feltene 
mobilitet, IKT og energi. Aktører i dette 
arbeidet er foruten kommunen, UIS 

(Universitetet i Stavanger), Rogaland 
fylkeskommune, og kraftleverandøren 
Lyse og Greater Stavanger (en rekke 
samarbeidende kommuner i regionen). 
En spesifikk målsetting er reduksjon av 
CO2-utslipp ved at det skal benyttes 75 
prosent fornybar energi, som skal komme 
fra lokale kilder. EU vil dekke deler av 
kostnadene som omleggingen vil medføre.

Allerede i gang. Stavanger kommune 
kan allerede vise til teknologi i verdens-
klasse innen olje- og gassindustri og nå 
ønsker man å bygge videre på dette for å 
bidra til en bæredyktig utvikling. Noen 
smarte løsninger er allerede på plass. En 

av disse løsningene er en applikasjon for 
kommunale tjenester gjennom konseptet 
VOF - Varsling Om Feil - innen områder 
som vann, avløp, renovasjon, vei, park, 
miljø, forurensing og idrettsanlegg.  Også 
parkeringsselskapene har løsninger som 
forteller deg hvor du skal parkere og som 
lar deg betale parkeringsavgiften ved hjelp 
av smart-telefonen.

Testprosjekter. - For tiden er det 100 
boliger, en skole og et sykehjem som 
er med i prøveprosjektet knyttet til EU. 
Boligene er utstyrt med ny måler fra 
kraftleverandøren Lyse, og de tester nå nye 
energibaserte tjenester. For innbyggerne 

Internet of Things
IoT er kommet for å bli
Et begrep som gjerne går igjen når en 
snakker om Smart Cities er ”IoT” – Internet 
of Things.
Du kan like gjerne adoptere begrepet med 
en gang, for om kort tid vil det omgi deg på 
alle kanter, ettersom vi har gjort oss avhen-
gige av alle slags dingser som inneholde 
elektroniske komponenter. Snart vil disse 
elektroniske løsningene kunne kommuni-
sere med ulike samfunnsaktører. Noen vil 
kun håndtere korte, enkle meldinger, mens 
andre vil kunne beherske kommunika-
sjon i full bredde, med tekst, bilde, lyd og 
allslags data som også vil kunne fortelle 
om gjenstandens tilstand og oppgavestatus. 
En kan også tenke seg roboter som kan 
utføre de oppgaver de er programmert for.

IoT og Smart Cities
Intelligente	trafikkløsninger	vil	kunne	bedre	
kommunikasjon og redusere miljøbelast-
ninger. Bompenge-håndtering og rushtids-
avgifter, i tillegg til administrasjon av 
parkeringsmuligheter og parkeringsavgifter 
er bare noen eksempler. 
Håndtering av avfall og søppel er også et 
vesentlig samfunnsproblem som kan styres 
ved hjelp av digital kommunikasjon. Tall fra 
USA viser at hjemmeavfall kan reduseres 
betydelig og resirkulering av avfall økes 
kraftig ved innføring av “betal for det du 
kaster-systemer” som bruker IoT teknologi 
til å registrere de som kaster mer enn 
de skal og dermed ”overstiger søppel-
grensene”. 

Smarte målere 
Smarte elektrisitetsmålere vil kunne 
monitorere nettet og justere prisene etter 
forbruket, samtidig som energieffektivisering 
vil få ytterligere fokus. Dette kan gi 
beparelser på hundrevis av milliarder per 
år fram mot 2025 i henhold til McKinsey 
Global Institute.
Smarte vannsystemer og vannmålere 
kommer. Byene Doha, São Paulo og Beijing 
har	redusert	lekkasjene	med	40	-	50	%	ved	
å installere sensorer på pumper og annen 
infrastruktur knyttet til vannforsyning.
Industrielle utnyttelse av IoT er internett-
styrte montasjelinjer, nettkoblede fabrikker 
og varehus og distribusjonssystemer etc.

kan det bety at de får en lavere energiregn-
ing gjennom å styre varmen selv, og de 
kan få beskjed om å lade el-bilen når det 
er lavest pris, poengterer Gerd Seehus som 
er koordinator for Triangulum i Stavanger. 
- Sykehjem som tar i bruk ny velferds-
teknologi gjør at flere eldre kan bo 
hjemme lenger. Når byens svømmehall 
skal oppgraderes, er det kloakkrørene i 
bydelen som skal stå for oppvarmingen. 
Det er mange tiltak som kan være med på 
å gjøre byen smartere.

Samarbeidspartner i Smart City-prosjektet, kraftlev-
erandøren Lyse, er allerede i gang med å installere 
automatiske strømmålere som gjør deg i stand til å holde 
oversikt over forbruket fra time til time.

Lyse er også i gang med å utvikle smarthus- løsninger 
som tilbyr et utall av automasjonsløsninger for framtidens 
hjem. Dette gjelder både energiadministrasjon, adgang-
skontroll og en rekke andre digitale informasjons- og 
sensorbaserte applikasjoner.

Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø mener at 
byens fremste satsningsområder for å bli smartere, i 
første rekke er knyttet til energi, transport, helse, bygg 
og infrastruktur.

Etter hvert som byens oljevirksomhet i stadig større grad tar sikte på å friste en framtidig museumstilværelse, blir 
tusenvis av verdens fremste ingeniører og verkstedarbeidere overflødige. Disse kan bli særdeles sentrale i prosjekter 
rettet mot å utvikle Stavanger til en Smart City.

u
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Varmegjenvinning 
i Lappland

I Malmberget, ikke langt fra Gällivare i svenske Norrbotten, har 
man utvunnet jernmalm siden midten av 1700-tallet. I de siste par 

årene er det gjennomført en storstilt installasjon av varme-
gjenvinningsanlegg ved LKAB’s anrikningsanlegg i byen.

A
nrikning av malm forårsaker 
betydelig varmeutvikling, forteller 
regionssjef Magnus Rönnberg 
ved Gunnar Karlsen Sverige AB i 

Luleå, - og installasjonen gjør at nærmere 
70 prosent av denne varmen gjenvinnes. 
Det tilsvarer energibruket til omkring ett 
tusen eneboliger. I alt har vi hatt ti medar-
beidere engasjert i dette prosjektet de siste 
to årene.

Det startet for to år siden. I begynnelsen 
av 2014 ble Gunnar Karlsen Sverige AB 
anmodet av LKAB om å utvikle og instal-
lere et nytt ventilasjonsanlegg for deres 
anrikningsanlegg i Malmberget. Anlegget 
er preget av mye støv og fukt, noe som 
stiller spesielt høye krav til valg av venti-
lasjonsteknologi. GK valgte derfor å inngå 
et samarbeid med firmaet Fläkt Woods for 
å utvikle, produsere og installere nød-
vendige aggregater, ettersom standard løs-

ninger ikke var tilgjengelige på markedet. 
– Det første ventilasjonssystemet med 
varmegjenvinning ble basert på tre 
aggregater med en samlet kapasitet på 
240.000 kubikkmeter luft i timen, forteller 
Rönnberg. – Totalt håndterer systemet i 
dag 600.000 kubikkmeter luft i timen.

Spesielle løsninger. Utfordringene i 
Malmberget har vært mange. På grunn av 
problemer med vekten var det, for eksempel, 
ikke mulig å benytte isolerte metallkana-
ler. I stedet ble det installert kanaler i et 
komposittmateriale, noe som reduserte 
vekten til en tredjedel. Dessuten var det 
helt spesielle utfordringer for aggregatene 
som følge av mye støv og høy luftfuktighet. 
Aggregatprodusenten og GK utviklet i 
samarbeid løsninger som eliminerte disse 
problemene, blant annet ved å anvende det 
intelligente pumpesystemet Econet, som 
reagerer i henhold til gitt luftfuktighet og 

temperatursvingninger.
Aggregatenes lameller ble, i samarbeid 
med produsenten, økt for å redusere faren 
for tilstopping av støv og skitt. I tillegg 
ble lamellene gjort kraftigere for å bedre å 
kunne tåle rengjøring og den usedvanlig 
kraftige luftstrømmen.

Omfattende prosjekt. - Kontrakten med 
LKAB har vært basert på et anbud i 
samarbeid med med aggregatprodusenten, 
understreker Rönnberg. Totalt omfatter 
avtalen 30 millioner kroner og er fra vår 
side gjennomført som et samvirke mellom 
to avdelinger; avdeling 936 Malmfälten 
har tatt seg av selve produksjonen, mens 
avdeling 911 Entreprenad har stått for 
prosjektering og innkjøp.
Vårt prosjekt Malmberget er i prinsippet 
ferdig og sluttbesiktiget. Nå gjenstår kun 
noe innjusterings- og dokumentasjons-
arbeid. 
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I disse dager flytter beboerne inn i 72 moderne, 
praktiske nye leiligheter i Egeparken Plejecenter. 
GK har stått for en av byggets entrepriser som 
har omfattet VVS, sprinkleranlegg, ventilasjon, 
elektro, byggautomatikk og elevatorinstallasjoner.

V
årt arbeid med dette prosjektet startet for to år siden, forteller 
avdelingsleder for røravdelingen ved GKs København-
kontor Claus Falck Christensen, og han fortsetter: 
- Det var en litt komplisert anbudsform som involverte en 

rekke ulike fagområder, men vi fikk altså en ganske omfattende 
entreprise, nemlig alle tekniske installasjoner. Som følge av dette 
har vi måttet benytte en rekke underleverandører. Avgjørende for 
at vi fikk avtalen var at vi i GK kunne tilby en akseptabel pris. Til 

sammen besto prosjektet av tre storentrepriser og samarbeidet 
mellom de ulike leverandørene har vært upåklagelig, noe som har 
ført til en effektiv gjennomføring og ferdigstillelse tidligere enn 
opprinnelig estimert. Gjennom ukentlige byggemøter der vi har 
satt oss ned og koordinert våre arbeidsoppgaver har framdriften 
fungert utmerket for alle parter.

Uvanlig konstellasjon. - Prosjektet har vært litt spesielt, forteller 
Claus, - ettersom vi ikke har forholdt oss til noen hovedentrepre-
nør, men til to eiere. Vi har forholdt oss til DAB både med hensyn 
til gjennomføring og fakturering når det gjelder leilighetene, 
mens det er kommunen vi har måttet forholde oss til når det 
gjelde fellesarealer og garasjeanlegg. Dette er svært uvanlig, men 
det hele har fungert smertefritt.

Plejecenter og rådhus. Egedal kommune ligger omkring 40 
minutters biltur vest for København. Det er kommunen, i 

samarbeid med Dansk almennyttigt Boligselskab, som står bak 
byggingen av Egeparken Plejecenter. DAB skal stå for utleie av 
boligene. Mens den praktiske driften av senteret blir kommunens 
ansvar. Bygget består fire etasjer med i alt 72 lyse, praktiske utleie-
boliger på netto 32-34 kvadratmeter. Alle er utstyrt med tekjøkken 
bad, to rom og balkonger eller terrasser. Det hele er inndelt i seks 
bofellesskap med felles oppholdsrom, spisekjøkken og en et 
vakkert atrium med sansehage i midten. Senteret ligger i en 
nyetablert bydel, Egedal By, vegg-i-vegg med jernbanen, 
rådhuset og et større sunnhetssenter som tilbyr trening, veiled-
ning, helsetjenester og sentral for hjemmehjelp.

Bærekraft. I Egedal By er det lagt vekt på at alle bygg oppføres etter de 
nyeste bærekraftige prinsipper i henhold til Lavenergi-klasse 2015. Det 
innebærer blant annet at bygget med de nye omsorgsboligene baserer 
seg på oppvarming med vannbåren fjernvarme. Strøm til boliger og 
fellesarealer dekkes for en stor del av et omfattende solcelleanlegg på 
byggets tak. Her finner vi også fire store ventilasjonsaggregater.

Mange involvert. GK København har hatt mange medarbei-
dere i arbeid på Egeparken Plejesenter. I hovedsak dreier dette 
seg om leveranser innen ventilasjon, elektro, rør, automasjon, 
brannsikringsanlegg og VVS. Inkludert prosjektledere innen de 
ulike faggruppene og montører har det for det mest vært rundt 
15-20 medarbeidere i sving under byggingen. Et betydelig antall 
fra GK’s underleverandører har likeledes vært å finne på bygget. 

Bolig og omsorg stadig mer interessant. - Markedet for 
næringsbygg kan synes å være inne i en liten stagnasjon, mener 
Claus Falck Christensen. 
- Prosjekter innen omsorgsbygg og lignende blir imidlertid stadig 
mer betydelig, i tillegg til at boligprosjekter er et stort og voksende 
marked. Bare i år har vi ved GK København fått flere store kon-
trakter innen dette segmentet. Vi regner med at vår omsetning 
for året antakelig vil tredobles i forhold til fjoråret og dette er i 
vesentlig grad på grunn av avtaler knyttet til boligbygg.

Avdelingssjef for GK Rør København, Claus Falck Christensen, har vært prosjektleder for 
den omfattende leveransen til Egedal kommune, som har bestått av tekniske installasjoner 
som VVS, sprinkleranlegg, ventilasjon, elektro, byggautomasjon og elevatorer.

Det nye velferdsbygget inneholder 72 lyse, moderne leiligheter, alle med trivelige 
balkonger og det som behøves av praktiske fasiliteter.

Claus Falck Christensen sjekker her sprinklerinstallasjonen i beboerområdet.

GK Danmark i mål 

med stor entreprise

u
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Ekspansjon og flere hender. Veksten i virksomheten betyr at det 
stadig må ansettes nye medarbeidere. Claus kan fortelle at han 
bare i løpet av det siste året har ansatt tre nye prosjektledere. 
- Men den store utfordringen fremover for et selskap som oss, det 
blir å holde på medarbeiderne, presiserer Claus. 
- Det er så mye aktivitet rundt omkring og vi ”stjeler” alle medarbei-
dere fra hverandre. Derfor er det viktig at vi legger vekt på et godt 
arbeidsmiljø med realistiske karrieremuligheter slik at medarbeidernes 
lojalitet styrkes. Og det er vi faktisk ganske bra på i GK.

PROSJEKT DANMARK

•	 Byggherre:	Egedal	kommune	/	DAB	(Dansk	almennyttigt	Boligselskab)

•		 Størrelse:	75	boliger	med	balkonger	–	totalt	ca.	7.400	kvm.

•		 Total	kostnad:	177	millioner	DKR

•		 Arkitekt	og	totalrådgiver:	Mangor	&		Nagel	AS

PROSJEKT: Egeparken Plejecenter

Store deler av pleiehjemmets tak er dekket av solcellepaneler for å sikre en energieffektiv 
drift av bygget, og taket på pleiehjemmet inneholder fire store ventilasjonsaggregater som 
sikrer et godt inneklima i hele bygget.

Fra ventilasjonssentralen styres all ventilasjon i byggets ulike soner.Det omfattende sprinkleranlegget krever et eget pumperom for å sikre driften.

Under igangkjøring av anlegget utføres full kalibrering og innregulering for at det skal få 
optimal funksjon under ordinær drift.

PROSJEKT DANMARK

I midten av bygget finner vi et stort atrium under åpen himmel der det blir anlagt 
en sjarmerende sansehage. (Foto: Mangor & Nagel Arkitektfirma)
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Norwegian 
Green Building Council

BREEAM – er en britisk sertifiseringsordning som ble etablert så 
tidlig som 1990 av BRE Global Ltd. I dag benyttes BREEAM over hele 
verden for å klassifisere bygninger i henhold til helse- og miljøkrav.

V
i forvalter og utvikler BREEAM-
NOR, det er vårt viktigste produkt. 
Vi leverer verktøy og kurs og 
kompetanse til bransjen, forteller 

daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik. 
- I dag har vi omkring 250 medlemmer 
og de aller fleste som ønsker seg en 
BREEAM-NOR-sertifisering melder seg 
inn. Det faller helt naturlig ettersom de da 
i enda større grad kan nyttiggjøre seg av 
våre tjenester, og til egne medlemspriser 
som betyr store besparelser enn om de 

ville ”kjøpe” en gitt sertifisering som uten-
forstående. Som medlem har du enklere 
tilgang til våre kurs. 

Kurs. På årsbasis har vi cirka ett kurs i 
uken og de dreier seg om alt fra generelle 
innføringskurs i BREEAM, utdanning av 
godkjente BREEAM-rådgivere - og vi ut-
danner BREEAM-revisorer. Revisorene er 
vår forlengede arm ute i markedet og de er 
godkjent av NGBC for å kunne sertifisere 
bygg, basert på de ulike BREEAM-NOR-

kravene. Dette er frittstående revisorer 
som ikke er ansatt hos oss, men forvalter 
våre krav som selvstendige aktører.

Hva ser revisoren etter. For et miljøklassi-
fiseringssystem som BREEAM-NOR er 
det viktig at man vektlegger helheten. Vi 
snakker her om energiforvaltning, helse og 
innemiljø, avfall og transport er blant de 
viktigste parametrene. I alt er det ni ves-
entlige forhold som vurderes i forbindelse 
med sertifiseringen.

Eiendomsselskapet Entra eier Power-
house Kjørbo i Sandvika, som i fjor ble 
tildelt BREEAM-NOR klassifiseringen 
«Outstanding». Skanska har stått som 
entreprenør for det rehabiliterte 
kontorbygget fra 80-tallet. Målet har 
vært å skape verdens første energi-
rehabiliterte plusshus, ved at bygget er 
tenkt å produsere mer energi enn det 
bruker i løpet av sin levetid.

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

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

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

u
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Grønn Byggallianse, et miljønettverk bestående 
av de største eiendomsaktørene i Norge, jobber 
for økt miljøeffektivitet og miljøbevissthet i 
byggebransjen slik at den blir mer miljøeffek-
tiv.  Alliansen gikk sammen med bransjeledere 
fra hele verdikjeden, om å stifte Norwegian 
Green Building Council i 2011. Samtidig ble det 
satt i gang arbeid med å utvikle en versjon av 
miljøklassifiseringsverktøyet,	tilpasset	norsk	virke-
lighet, som vi i dag kjenner som BREEAM-NOR. 
NGBC samler i dag, etter fem år, hele 250 
medlemmer; her er alle som jobber i eller med 
bygg og eiendom velkomne.

BREEAM-NOR
BREEAM	(Building	Research	Establishment	
Environmental	Assesment		Method)	vurderer	byg-
ningene i forhold til standarder for bærekraftig 
arkitektur, materialbruk, konstruksjon og drift; 
altså et svært bredt miljøspekter. Det aktuelle 
prosjektet analyseres ut fra en livssyklusvurder-
ing - med hensyn til dets miljøpåvirkning gjen-
nom en antatt levetid på 60 år. En tar her høyde 
for anvendte materialers mulige innvirkninger på 
klimaforhold, vannressurser, forbruk av råvarer, 
følger for ozonlaget, helsefarer for mennesker, 
forurensning av vann og jordsmonn, radioaktivt 
avfall, generell avfallsproblematikk, forbruk 
av fossilt brensel o.s.v. BREEAM setter strenge 
standarder for bærekraftig arkitektur, konstruks-
jon og drift, og er i dag en av de mest omfattende 
og	anerkjent	miljøsertifiseringsordninger	innen	
byggebransjen.

BREEAM

Det er vanskelig å fremheve noen særskilte 
områder som er viktigere enn andre, for det 
dreier seg om en vekting av kategorier. 
- Sånn som BREEAM-NOR fungerer nå, 
så er det nok energi, materialer og inne-
miljø som blir høyest vektet, spesifiserer 
Folvik og fortsetter: 
- Enkelte sider ved et bygg relaterer seg 
først og fremst til dem som benytter bygget 
og har det som arbeidsplass – hvordan de 
opplever sin hverdag. Men ved siden av 
disse hensynene ser vi på hvilke avtrykk 
byggets eksistens og drift påfører det 
utvendiger miljøet for øvrig; det kan 
være utslipp, energibruk og mange andre 
forhold. Disse betraktningene er like viktige 
for sertifiseringen som byggets indre miljø. 
Dette er noe av det fine med BREEAM-
NOR at det fokuseres på helheten. 
Tidligere har det versert påstander om at 
det blir dårlig inneklima i enegieffektiv 
bygg. De systemene BREEAM-NOR står 
for er å slå hull på slik myter; det er fullt 
mulig å oppnå begge deler, både en annen 
energiforvaltning, samtidig som bygget 
har et godt inneklima.

BRE i England. – Det er BRE i England 
som startet denne sertifiseringsmetoden 
og som står som eier av den.  Norwegian 
Green Building Council lisensierer metoden 
fra moderselskapet for en fast lisensavgift, 
pluss at de får royalties for alle de kursene 
som holdes og de sertifiseringene som blir 
foretatt her i landet.

Variert medlemsmasse. Noe av det som 
er unikt med Norwegian Green Building 
Council er at foreningen er sektorover-
gripende. På den ene siden har vi med oss 
leietakerne og vi har med eiendomsentre-
prenører, arkitekter, materialleverandører, 
FoU – vi har i det hele tatt en bred sam-
mensatt medlemsmasse. 
- Blant medlemmene finner vi omkring 
femti eiendomsaktører til nå. Etter de første 
tre årene med sertifisering har vi vel ca 
tretti bygg på vår liste. Riktignok med ulik 
klassifisering i våre ulike kvalitets-grader-
inger, men husk at selv vår laveste grade-
ring beskriver aldeles utmerkede bygg; 
BREEAM-godkjennelse er alltid noe å være 
stolt av. Nå har vi en rekke nye prosjekter 
som jobber med å bli sertifisert, så det skal 
ikke gå lang tid før vi kan vise til et par 
hundre godkjente bygg på vår liste.

Anerkjent sertifiseringsmetode. BREEAM 
er den mest brukte sertifiseringsmetoden 
for bygg i Europa. Imidlertid finnes det 
noen andre varianter, eller komkurrrenter, 
i enkelte andre land. Eiendomsaktørene her 
i landet vurderte, etter initiativ fra Grønn 
Byggealianse, allerede i en tidlig fase ulike 
ordninger. Konklusjonen ble at man ønsket 
å forholde seg til BREEAM-NOR.  
- Men en skal imidlertid ikke gå lenger enn 
til Sverige før en finner hele fire ordninger 
som fungerer parallelt, forteller Kjersti 
Folvik, - og det byr definitivt på utfordinger. 
Ser vi sydover til Danmark, finner vi et tysk 
klassifiseringssystem DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen),  som 
er noe tilsvarende BREEAM.

Sertifisering og byggets verdi.  – Dette er 
et spørsmål som stadig diskuteres, i følge 
Folvik. 
– Vi har ikke noen konkrete tall å vise til 
for Norge, men om du går til utlandet, til 
for eksempel USA og England, så finnes det 
omfattende talldokumentasjon. Dette er jo 
land som har holdt på med slik sertifisering 
lenge, og erfaringene derfra er helt tydelig; 
sertifisering gir en tydelig økning i byggets 
verdi. Generelt snakkes det om en økning 
på omkring ti prosent, og det er betydelig. 
De største eiendomsaktørene her i landet 
har nå virkelig innsett betydningen av 
miljøklassifisering. Da vet de hva de skal 

bestille og de vet hva de får; så når de skal 
bestille et bygg så er alt mye bedre doku-
mentert og det hele blir en betydelig mer 
transparent prosess.

Investorene og BREEAM NOR. En 
BREEAM-NOR er utvilsomt attraktiv for 
investorer som gjerne skal satse flere hundre 
millioner på et bygg. Dette kan også være 
et absolutt krav fra enkelte investorer. I det 
siste året har det vært en betydelig økning i 
utenlandske investorer i det norske marke-
det og mange av dem forutsetter BREEAM-
godkjenning for å satse sine penger.
 – Dette er et internasjonalt brand de har 
lett for å forholde seg til – men krav om 
BREEAM-sertifisering blir også  stadig 
mer vanlig også blant norske investorer. 
Også for framtidige leietakere burde en 
kvalitetssikring av dere framtidige 
arbeidsplasser være interessant. 
- Det er riktig, respondere Folvik, - men 
dette er en interessegruppe som nok ikke 
har våknet helt ennå; ikke på samme måte 
som investorene.

Ikke bare nybygg. Det er ikke bare eiere av 
store nye bygg som kan ønske en BREEAM-
NOR-sertifisering; også omfatende rehabili-
teringsprosjekter faller innenfor godkjen-
ningsordningen. Norwegian Green Building 
Council lanserte i fjor et nytt konsept i 
BREEAM-porteføljen, nemlig BREEAM 
In Use; som er et nytt verktøy for avhjelping 
av behovet for å systematisere arbeidet med 
energi- og miljøkvaliteter i byggenæringen 
også for eksisterende næringsbygg. Systemet 
kan benyttes internt for å  fremskaffe oversikt 
og måling av miljøtilstand i aktiv forvaltning 
og bruk. BREEAM In Use er egnet for bruk 
av eiere, forvaltere  eller leietakere. 
- En helt annen sak er det når eksisterende 
bygg gjennomgår så omfattende rehabilite-
ring at det nesten er som å sette opp et helt 
nytt bygg, da er det snakk om en klassisk 
BREEAM-NOR -evaluering av prosjektet. 
I slike situasjoner er det ikke noe i veien 
for at bygget kan oppnå den aller høyeste 
klassifiseringsgraden, nemlig ”outstanding, 
forteller Folvik, - et eksempel på det er 
Powerhouse på Kjørbo i Sandvika.

Bærekraft. Det er ingen tvil om at dette 
er et sentralt begrep i dagens byggfilosofi 

og dette er også grunnpilaren i NGBCs 
arbeid. 
– I dette med bærekraft ligger det både 
miljømessige aspekter og selvfølgelig 
forhold som trivsel, det sosiale og økono-
mi. Alle viktige sider ved bygget vektes 
gjennom vår godkjenningsmetode og 
uansett hvilken av våre fem kvalitetskarak-
terer som tildeles, så er det en klar beskjed 
om at bygget holder høy miljømessig 
kvalitet og at det tilfredsstiller kravene til 
bærekraft. Kort sagt, selv om bygget ikke 
tilfredsstiller absolutt alle de parametrene 
vi setter opp for å gi karakteren ”outstand-
ing” – så har du et godt bygg. Og ikke 
minst, det er godt dokumentert, forsikrer 
Folvik.

Klassifiseringens holdbarhet. Det finnes 
en rekke ordninger med miljømerking av 
produkter og metoder. Mange av disse er 
slik at det må foretas en reklassifisering 
etter en viss tid, ellers mister man retten 
til å fremstå som ”godkjent”. Når det 
gjelder BREEAM-NOR, ligger det ikke 
noe krav om resertifisering for å si at man 
er BREEAM-godkjent. Men BREEAM-
kravene er under kontinuerlig justering og 
på mange områder skjerpes kravene. 
- Godkjenningen du har fått, beholder du 
i prinsippet for alltid, framholder Folvik, 
- men det bør ikke legges skjul på datoen 
eller årstallet for når godkjenningen 

forelå. Om det i ettertid gjøres endringer 
på bygget – eller i driften av bygget, kan en 
selvfølgelig be om en ny vurdering, men da 
følger retningslinjene i BREEAM In Use.

BREEAM og GK. Direktør for Marked 
Eksisterende bygg i GK Inneklima AS, 
Bjarne Moldenes er sertifisert som såkalt AP, 
Akkreditert Profesjonell, innen BREEAM-
systemet. 
- Denne sertifiseringen tok jeg da jeg var 
Teknisk Sjef for Region Vest, slik at jeg 
kunne være til hjelp for prosjektledere og 

distriktskontorer som ble involvert i ulike 
BREEAM-prosjekter, forteller Moldenes. 
– Ikke alle hos oss i GK behøver å ha detalj-
kunnskaper om BREEAM, men de som er 
på prosjektledersiden bør ha kjennskap til 
systematikken i sertifiseringsordningen, 
understreker Moldenes. 
– For å kunne delta i et BREEAM -prosjekt 
er det viktig at man har gjennomgått minst 
et endags innføringskurs for å ha forut-
setninger for å ta hånd om sine spesielle 
fagområder som omfattes av det aktuelle 
BREEAM-relaterte prosjektet.

Kjøpesenteret Fornebu S på 25.000 kvadratmeter fordelt på cirka 80 butikker og flere restauranter, åpnet i oktober 2014 
som verdens første kjøpesenter med den internasjonale miljøklassifiseringen «Outstanding». Avgjørende for klassifise-
ringen var blant annet hvordan bygget – og byggeprosessen – er designet og planlagt.

Kjersti Folvik er daglig leder i NGBC.

I samarbeid med den norske bygge- og eiendom-
snæringen, har NGBC utarbeidet en ny versjon 
av BREEAM-NOR manualen. Den nye manualen, 
”BREEAM-NOR 2016” som lanseres i august 
2016, er harmonisert mot ”BREEAM International 
2013”. Samtidig er erfaringer fra den eksister-
ende manualen i det norske markedet, forsøkt 
implementert så langt som mulig. 
Et viktig nytt element ved den nye manualen er 
at	den	også	åpner	mulighetene	for	å	sertifisere	
boliger. NGBC vil arrangere egne kurs for dem 
som ønsker med mer detaljer om det tekniske 
innholdet og hvilke endringer som er gjort i den 
nye manualen ”BREEAM-NOR 2016”.

NY BREEAM-NOR MANUAL
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TEKST: HARALD SOLA BERENTSEN

Gunnar Karlsen Sverige AB Rådgivning Syd har 
totalansvaret for entreprisen og er ansvarlig for 
prosjektet. Installasjonen av solcellepanelene 
utføres av underentreprenører. Kontroll og 
optimering av solcelleanlegget utføres av GK 
Rådgivning.

•	 Totalentreprenør	GK	Rådgivning

•	 Entreprisestart	18.	april	2016

•	 Anleggstid	ca	2-3	uker

•	 Solceller:	tynnfilm

•	 Effekt:	40	kW

•	 Kalkulert	energiproduksjon	ca	45	000	kWh/år

•	 All	produsert	energi	vil	bli	benyttet	i	det	
 aktuelle bygget. 

Fakta

Ystad kommune tar høyde 
for å møte et økt energibruk 
i kommunale bygninger ved 
hjelp av solenergi

A
lt tyder på at hetebølger kommer til 
å bli stadig vanligere; de blir lengre 
og varmere og kan få alvorlige 
konsekvenser for menneskers helse, 

tror Joacim Tydén fra Gunnar Karlsen 
Sverige Rådgivning Syd i Malmö. 
- Dette har ført til at Ystad kommune nå er 
pådriver for å utnytte eksisterende mulig-
heter for å sikre og ta vare på inneklimaet 
i kommunale bygg gjennom ulike energi-
prosjekter. I dag har noen kommunale 
virksomheter, blant annet innen omsorg og 
skoleverk, tilgang til innemiljø med kjøling 
eller nedkjølt luft via ventilasjonssystemene. 

Økte energikostnader. Økende behov for 
kjølesystemer vil utvilsomt øke energi-
kostnadene. Uansett om man benytter 

anlegg basert på grunnvann, effektive 
kjølemaskiner eller ventilasjonsaggregater 
med kuldegjenvinning for å kjøle ned 
bygninger, så drives dette med elektrisk 
energi.
Kommunen er på utkikk etter hvordan 
kostnadene ved dette økte energibruket 
kan kompenseres på en smart måte. 
- Jo, under arbeidstittel ”klimakompensert 
komfortkjøling” har tanken om å benytte 
solenergi vokst fram, forteller Tydén. 
- Behovet for komfortkjøling er i løpet av 
en begrenset tidsperiode anslått til cirka 
1 500 timer/år. I nettopp denne periode er 
også solen mest aktiv.
 
Piloten. GK Rådgivning Syd har nå i sam-
arbeid med eiendomsavdelingen i Ystad 

kommune undersøkt hvorvidt solenergi 
kan benyttes på ulike bygg i kommunen. 
Valget falt på et omsorgsbygg, Bellevue-
hjemmet, der både simuleringer och 
beregninger viser at det er gode forutset-
ninger for et vellykket prosjekt.
Planen er å maksimere solcelleinstallasjoner 
med 255 kW som for tiden er grensen for 
slippe å betale 29 øre i skatt per kWh.  
- Vi har anslått å dele installasjonen i sju 
etapper, understreker Tydén. Tanken er at 
pilotanlegget skal gi verdifull informasjon 
for det videre arbeidet. Det er mulighet 
for å etablere ytterligere seks installasjoner 
på byggets takflater. Det er GK Rådgivning 
som står som ansvarlig for piloten, både 
når det gjelder idé, prosjektering, monter-
ing, igangsetting og oppfølging. Når det 

gjelder oppfølging kommer vi til å legge 
særlig vekt på å vurdere solcellene og 
omformerne; kapasitetsmålinger.

Solcellskamp. Når det gjelder de videre 
etappene i dette prosjektet kan også andre 
solcelleleverandører komme inn i bildet. 
De vil da få en sjanse til å presentere sine 
produkter og dokumentere at de kan ta 
opp konkurransen med GK’s leveranser. 

PROSJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE PROSJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Her er eiendomsøkonom Anders 
Andersson (t.v.) og eiendomssjef 
Olof Hübner fra Ystad kommune på 
befaring på Bellevue.

Vi er ikke de første til å 
benytte solenergi, men 
vi tror at vi er først ute 
med å sikre framtidens 
enegibehov ved hjelp av 
solenergi.

“
Fastighetschef Olof Hübner, Ystad kommune

GK Rådgivning Syd har av eiendomsavdelingen i Ystad kommune fått i 
oppdrag å prosjektere og installere solcellepaneler på omsorgsbygget Bellevue.
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for mer nybygging, men det er mange andre faktorer som også 
spiller en viktig rolle for etterspørselen. Bygningsbestestandens 
beskaffenhet er også viktig – en gammel og undervedlikeholdt 
bygningsmasse krever mer utskifting enn en ny og moderne 
bygningsmasse. 

I fjor ble det igangsatt 200’ kvm helse- og sosialbygg, hvorav 
60’ kvm var sykehus og resten var det som tilnærmet kan defineres 
som omsorgsbygg. Totalen utgjorde en økning på hele 40 % fra 
året før. Prognosesenteret estimerer at investeringene i nye helse- 
og sosialbygg utgjorde i overkant av 5 mrd. kr i fjor, og ytterligere 
11 mrd. kr gikk til ROT-arbeider på eksisterende helse- og sosial-
bygg. Etter veldig mange år med lav igangsetting frem til 2015, 
har det oppstått et akkumulert behov for mer nybygg til helse- og 
omsorgsformål på kort sikt. Vi venter god vekst i år og de neste 
to årene for både nybygg og ROT. Ifølge prosjektinformasjon er 
Hordaland, Akershus og Troms fylkene der det er planlagt mest 
nytt areal til omsorgsbygg i 2016. 

SSBs ferskeste befolkningsstatistikk viser at én av ti personer i 
Norge er 70 år eller eldre, og andelen vil mest sannsynlig øke 
fremover. I mellomalternativet vil denne andelen dobles i 2060, 
da vil hver femte person i landet være 70 år eller eldre, hoved-
sakelig forårsaket av de store etterkrigskullene som eldes. Selv om 
trusselen om den kommende eldrebølgen, og påstander om at 
samfunnet ikke er forberedt, har hengt over oss som en mørk sky, 
vil eldrebølgen i Norge bli langt svakere enn i mange andre land. 
Årsaken til det er at vi har hatt en mindre negativ fruktbarhets-
utvikling enn i mange andre europeiske land, i tillegg til relativt 
høy innvandring. Uansett er det ikke til å stikke under en stol at 
det kommer en eldrebølge, og at den vil kreve endringer i både 
bygninger og helsesystemet.
Avskaffelsen av institusjonene innen omsorgssektoren har vært en 
trend i Europa de siste tiårene, men med variasjoner mellom land 
og målgrupper. Innvendinger mot å samle personer med spesielle 
behov i egne institusjoner vokste fram på ‘60-tallet, begrunnet i 
humanistiske idealer. Mens våre naboland avviklet sine institu-
sjoner i eldreomsorgen tidlig 
på ’90-tallet, har Norge beholdt 
sykehjemmene. Gode økono-
miske tider har tillatt det, og 
sykehjemmene er godt forankret 
i befolkningen. Retten til en selv-
stendig bolig for eldre, uavhengig 
av hjelpebehov, har ikke stått like 
sterkt i Norge. Rundt 32 000 av 
den norske befolkningen over 67 
år bor i dag på sykehjem, mens 
bare 8 000 bor i omsorgsboliger 
med heldøgns bemanning –  
totalt 40 000 (nesten 6 % av alle 
personer i denne aldersgruppen) 
i det som omtales som heldøgns 
omsorgsplasser. 

OMSORGSBYGGTEKST:  NEJRA MACIC, MARKEDSANALYTIKER, PROGNOSESENTERET ASOMSORGSBYGG

Etterspørselen etter offentlige bygg til helse- 
og omsorgsformål avhenger i hovedsak av det 
demografisk bestemte behovet, men også av 
politiske prioriteringer og offentlige finanser. 

F
lere innbyggere betyr normalt økt etterspørsel, mens bedre 
folkehelse og arealeffektivisering trekker ned etterspørselen. 
Behovet avhenger spesielt av utviklingen i antall eldre og 
pleietrengende. Økende levealder, store etterkrigskull og 

lavere fødselsrater har ført til sterk aldring. Selv om bedre helse vil 
virke i motsatt retning, vil det trolig bli behov for å øke bestanden 
av helse- og sosialbygg fremover. Det er i hovedsak offentlige 
aktører lokalt og sentralt som etterspør byggene, men det bygges 
også en del helse- og sosialbygg i privat regi. Etterspørselsdriverne 
er imidlertid stort sett de samme. Et usikkerhetsmoment for 
etterspørselen etter omsorgsbygg blir om fremtidens eldre skal bo 
på institusjon eller bli boende i sine hjem, der sistnevnte avhenger 
av om vi klarer å tilpasse boligmassen til de eldres behov.

Den kommunale byggevirksomheten svinger ofte med konjunk-
turene, siden skatteinntektene gjerne øker i gode tider og synker 
i dårlige tider. Den statlige byggevirksomheten, derimot, er mer 

politisk enn konjunkturelt bestemt. Staten kan imidlertid bruke 
byggsektoren som et virkemiddel i motkonjunkturpolitikken, 
slik at etterspørselen herfra kan svinge i motsatt retning av den 
øvrige etterspørselen. Da blir det gjerne overført ekstraordinære, 
øremerkede midler til kommunale byggeprosjekter – men slike 
tiltak rettes gjerne mot renovering og vedlikehold av bygg, og 
i mindre grad mot nybygg. Nivået på den offentlige byggevirk-
somheten påvirkes av om stat og kommune har holdt orden på 
sine finanser og ikke sitter på store gjeldsbyrder som må betjenes 
på bekostning av etterspørselen etter nye bygg. Konsekvensen av 
det motsatte ser vi nå i mange land i Europa, hvor den offentlige 
gjelden er så høy at det knapt er midler til nyinvesteringer. De 
norske statsfinansene er svært solide. Statens pensjonsfond utland 
(SPU) har blitt såpass stort at finanspolitikken ikke påvirkes 
nevneverdig av lavere oljepriser på kort sikt – på lang sikt kan det 
derimot bli nødvendig å stramme inn livreima.

Det finnes ca. 10,4 mill. kvm helse- og sosialbygg i Norge, fordelt 
på rundt 5 650 bygninger. Det eksisterende arealet målt i kvm er 
mindre enn tilsvarende for industribygg, lagerbygg, kontor- og 
administrasjonsbygg, forretningsbygg og undervisningsbygg. 
Det er vanskelig å si om bygningsmassen er «stor» eller «liten», 
men sammenlignet med andre byggtyper har vi en relativt liten 
helsebyggmasse i Norge. Dette fører isolert sett til at vi har behov 

På lengre sikt vil økt utbygging av omsorgsboliger, i kombina-
sjon med stadig økende fokus på livsløpsstandard og universell 
utforming i både nye og eksisterende «vanlige» boliger, trolig føre 
til lavere etterspørsel etter sykehjem og andre institusjonsbygg. 
«De fleste boliger folk skal bo i de neste tiårene, er allerede bygd», 
hører vi relativt ofte. Til tross for politisk gjennomslag for inn-
føring av krav til universell utforming i nybygg, byr den eksister-
ende boligmassen på mange utfordringer, spesielt etterkrigstidens 
blokkbebyggelse. Undersøkelser viser at omtrent 80 % av norske 
boliger hverken tilfredsstiller kravene til universell utforming 
eller livsløpsstandard. Dette vil gi aktører innen ROT-bolig-
arbeider nok å gjøre i fremtiden.
En annen næring som vil bli påvirket av endringene i befolknin-
gens alderssammensetning og helsetilstand er IT og teknologi. De 
neste årene kommer norske kommuner til å bruke store summer 
på e-helseteknologi, blant annet for å gjøre det mulig for eldre og 
kronisk syke å bo hjemme lenger. Velferdsteknologi i bolig han-
dler om å teknologisk tilrettelegge for å bo hjemme lengst mulig 
og med best mulig bokvalitet. Dette har allerede ført til at trykket 
på sykehjemsplasser har lettet, og vil trolig føre til mindre behov 
for nye omsorgsbygg lengre frem i tid.



30 31 

VELFERDSTEKNOLOGITEKST & FOTO: GEORG MATHISENVELFERDSTEKNOLOGI

Eldre trenger 
ny teknologi
Flere eldre, rekrutteringskrise 
i omsorgen – teknologi er 
svaret. Når nettbrettet skal 
passe bestemor, så kan ikke 
eldreboligen være akkurat slik 
som den var for en generasjon 
siden.

V
elkommen hjem til Harald. Han er 
75 år og enkemann.
Santiago Martinez åpner døren til 
laboratoriet. Men det ser ut som 

et hjem. 
– Og det lukter som et hjem, sier Martinez.

Enklere, og ikke skummelt. Han er post-
doktor på e-helsesenteret ved Universitetet 
i Agder. Her tester han og kollegene ut 
fremtidens hjemmeteknologi. Det er stue-
bordsforskning, ikke skrivebordsforskning.
– Vi kan ikke bare teste teknologi – vi må 
teste samhandlingen med levende menne-
sker som skal bruke den teknologien, 
fastslår Martinez.
Lettbrukte pc-er, private trygghetsalarmer. 
En brannalarm som sier «brannalarm» og 
får madrassen til å vibrere, i stedet for bare 
en sirene som det ikke er greit å plassere 
når man våkner midt på natten og er 

forvirret. En skjerm som gir beskjed: «Hei, 
Harald, nå er tevannet ditt klart!». Alt er 
laget for å gjøre tilværelsen enklere for 
Harald og de andre som trenger litt hjelp 
i det daglige – samtidig som det ikke skal 
virke skremmende på en generasjon som 
ikke alltid mestrer ny teknologi.
– Teknologien er et instrument for å nå et 
mål; ikke målet i seg selv, fastslår forskeren.

Beroligende. Han har god hjelp langt 
utenfor forskernes rekker. 
– Vi har ikke noe valg. Eldrebølgen gjør at 
vi er nødt til å arbeide annerledes, sier 
Silje Bjerkås.
Grimstad kommune, der hun er prosjekt-
leder, har tatt inn teknologien på omsorgs-
senteret Frivolltun. Mellom sykehjem, 
omsorgsboliger og hjemmeetatkontorer er 
noen rom satt av til en visningsarena for 
velferdsteknologi.

De nye tankene handler ikke bare om 
elektronikk:
– Vi har prøvd å tilrettelegge i et eldre 
bygg, og vi har malt med farger som skal 
ha en effekt mot uro, forteller Bjerkås og 
viser vei inn på et sove- og oppholdsrom 
med grønne vegger.
– Det grønne har en beroligende effekt; det 
merker vi, vi som er her mye. I tillegg har 
vi brukt «lys toscana», sier hun. 
– Dette er et hjem. Det er viktig å trives. 
Farger spiller inn; det er ikke bare teknolo-
gien som hjelper.

Skjult. Stort sett er teknologien skjult. 
– Det eneste du ser, er skjermen, sier 
Silje Bjerkås.
Sengen har alle funksjoner som du finner 
på en sykehusseng. 
– Men sykehussengene er i stål, konstaterer 
hun. Sengen hun setter seg på, ser ut som 

På veggen står dagens program for Harald (75); 
den fiktive beboeren hos Santiago Martinez på 
e-helsesenteret på Universitetet i Agder.

Det ser ut som en helt vanlig sovealkove. Men Silje Bjerkås har tatt plass i 
en seng som kan heves, senkes og si fra når den som sover der, står opp 
– og er plassert mellom vegger i beroligende farger.

u
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en hvilken som helst seng hjemme hos folk, 
bortsett fra at den har et panel til å betjene 
den; for eksempel heve den opp og ned.
I sengen ligger en matte som skal varsle 
personalet eller hjemmetjenesten hvis den 
som skulle sovet, er oppe og vandrer om 
natten. Den kan stilles inn slik at den ikke 
reagere på den tiden det tar å gå på do og 
komme tilbake og legge seg igjen.

Slipper unødvendig besøk. – Vi har 
eksempler på at hjemmetjenesten kjører 
lange strekninger om natten bare for å 
sjekke at folk sover. Dette gjør at de får 
hjelp når de trenger det, samtidig som de 
sover bedre, sier Bjerkås.
På det ene toalettet er det plassert en beve-
gelsessensor. Det andre har fått rødt dolokk. 

– Rødt er en farge du ser. Men røde lokk 
og røde håndtak finnes ikke i Norge, 
konstaterer hun.
Dessuten har toalettet mulighet til å spyle og 
tørke med vann og luft. Hjelp på do kan ofte 
være det vanskeligste og det som går mest på 
verdigheten løs både for hjelpetrengende og 
pårørende. Toalettet selv kan gjøre jobben.

Elektronisk lås. Døren varsler hvis 
beboeren går ut om natten. En annen 
dør er tilpasset demente, tapetsert med et 
bokhyllemotiv som stopper den som er på 
vei ut uten helt å vite hvorfor. Går de først 
ut, er det satt opp et gammeldags busskur 
utenfor – mange som har gått ut, kommer 
raskt til rette mens de sitter der og venter 
på bussen.

Grimstad kommune var også en av de 
første i landet som tok i bruk elektronisk 
lås. Når det er smarttelefonen som åpner 
dørene, sikrer det at nøkler ikke kommer 
på avveie, samtidig som hjelperen slipper 
å reise innom kontoret for å hente nøkler 
hvis alarmen går.

Garderobeskapene er skreddersydd for 
demente, med glassdører:
– De glemmer ofte å ta på seg tøy når de 
skal ut, men det hjelper at det er synlig. 
De ser at klærne henger der og at støvlene 
står der, forklarer Bjerkås. I tillegg er det 
en låsbar dør på siden av skapet, plassert 
slik at det er lett for den demente å overse 
den, til det som de pårørende eller pleierne 
trenger å låse inn.

Lysbrytere som er ekstra markert. 
Vanntåkeanlegg til å slukke brann. En 
robotstøvsuger som tar storparten av 
renholdet. Mobiltelefonen som trygghets-
alarm, med mulighet ti å sette opp et 
usynlig gjerde som får alarmen til å gå når 
den som er dement, beveger seg utenfor. 
Sensorer i postkassen som blinker når det 
kommer post. Automatisk styring av lyset, 
og lys som viser vei til badet hvis beboeren 
står opp om natten. Baderomsinventar 
som kan heves og senkes. En mengde 
detaljer kan gjøre livet enklere – det 
gjelder bare å finne ut hva som er viktigst.

Kabling. Summen av all slags velferds-
teknologi er at boligene ikke kan prosjek-
teres og bygges akkurat som før.

– Tilrettelegging av boligene er en utfor-
dring. Dette er et gammelt bygg, der det 
ikke var lagt til rette med kabling til alle 
rommene. Dermed må det strekkes lange 
kabler til hver leilighet, med en styrings-
boks som kobler til nettet, sier Silje 
Bjerkås.
Trådløst er nemlig ikke godt nok ennå. 
Stabiliteten holder ikke. Og mange av 
dem som skal få hjelp av teknologien til å 
bo hjemme lenger, bor på de stedene der 
dekningen er dårlig.
– Anbefalingen min er at alle som bygger 
nye omsorgsleiligheter, legger til rette for 
den teknologien som kommer og gjør 
det enkelt å koble til alle leilighetene, sier 
Bjerkås.

Innredningen på badet kan heises opp og ned 
– Silje Bjerkås viser frem visningsarenaen for velferdsteknologi.

Ikke alt av tilpasninger er høyteknologi: Gjennomsiktige 
skapdører gjør det lettere for demente å huske å kle på seg 
når de skal ut.

Døråpneren er en tidlig del av det som er i ferd med å bli 
et bredt tilbud av velferdsteknologi.

Leverandørene står i kø for å overbevise om at akkurat 
de har den eneste saliggjørende løsningen for å gjøre 
tilværelsen bedre for de eldre. I laboratoriet på Universitetet 
i Agder blir hjelpemidlene testet.

Tunge løft er noe av det mest belastende i omsorgssektoren – 
nye heisløsninger er det mulig å montere også hjemme hos den 
som trenger pleie.

Trygghetsalarmen kan integreres med det meste av annen 
teknologi i boligen.

Gamle hus kan trenge litt arbeid for å bli klare for ny 
teknologi – ikke minst er det kabler som må strekkes.

Demente er mer utsatt for brann enn gjennomsnittet 
– vanntåkeanlegg kan redde liv.

Velferdsteknologi reiser også etiske spørsmål. Hvor mye 
overvåking er den pleietrengende og de pårørende komfortable 
med?

Hjelp på do er noe av det som mange opplever som det verste 
for verdigheten. Når toalettet vasker og tørker, kan det være 
mulig å klare seg uten hjelp.
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I Troms sørger Installatøren AS 
for at Lerøys produkter svøm-
mer grønnest mulig på vei til 
fiskedisken.

I
nstallatøren AS, som er et heleid 
datterselskap av GK, har de siste 15 
årene levert elektroarbeider og service 
av elektro-installasjoner for fiske-

produsenten Lerøy Aurora. Før den tid 
var også Dåfjord Laks – i dag en del av 

PROSJEKT PROSJEKT

•	 Et	selskap	i	Lerøy	Seafood	Group.
•	 Selskapet	har	17	konsesjoner	for	produksjon	
 av laks og ørret i Troms.
•	 I	2012	ble	det	slaktet	46	000	tonn	laks	på	
 prosessanlegget på Skjervøy.
•	 I	2012	hadde	Lerøy	Aurora	240	ansatte	i	Troms	
 og Finnmark.

Fakta Lerøy Aurora AS

Lerøy Aurora – kunde av Installatøren.
I dag er Installatøren totalleverandør på 
elektro til Lerøy Aurora. Det innebærer 
blant annet landstrøm for nærmere 15 
oppdrettsanlegg, 10 landstasjoner og 22 
fartøy. Oppdrettsanleggene ligger spredd 
langs hele kysten av Troms fylke, og lengste 
reisevei for elektrikerne i Installatøren er 
på hele 120 km hver vei.
Daglig leder Tor Kristian Steffenakk i 
Installatøren AS beskriver samarbeidet med 
Lerøy Aurora som svært godt. Installatøren 
er med på produktutvikling og finner i 

samarbeid med Lerøy Aurora frem til 
innovative tekniske løsninger. Utfordringer 
som følger med vær, vann og vind krever 
smarte løsninger. 
- Vårt samarbeid med Lerøy Aurora funge-
rer meget godt. Vi er blant annet med 
på planlegging av prosjekter på et tidlig 
tidspunkt slik at vi kan gi råd før man 
iverksetter tiltak, sier Steffenakk.
Man har også spesielle kontaktpunkter for 
Lerøy Aurora som kan nås utenfor normal 
arbeidstid.
- Typiske oppdrag er å vedlikeholde vitale 

komponenter som generatorer, lysanlegg i 
mærer, foringsanlegg, forklarer Steffenakk.
Ved siden av dette er det også et betydelig 
servicevolum på alle fartøy og landanlegg. 

Til vanlig har elektroentreprenøren fire 
mann som jobber dedikert med Lerøy, 
men i 2016 har man vært 7 til 8 personer 
grunnet sertifisering av nye fartøyer.
Med Installatøren på laget har GK Elektro 
fått verdifull skipselektronisk kompetanse.
- Denne avtalen kommer med flere 
forpliktelser når det gjelder de ansattes 

kompetanse. Vi bruker betydelig ressurser 
på kompetanseheving i organisasjonen. 
Det settes spesielt krav gjennom forskrifter 
for fartøy, skipselektronikk, båtførerprøve 
og lignende, forklarer Steffenakk.

Administrerende direktør i GK Elektro, 
Even Stenvaag Leira, har sammen med 
GKs eier John Erik Karlsen vært på besøk 
ved et av oppdrettsanleggene utenfor 
Tromsø og lot seg imponere over hva 
elektrikerne i Installatøren får til.
- Med sin «elektrifisering» av tekniske 

installasjoner for havbruk og maritim 
virksomhet, bidrar GK Elektro til mere 
miljøvennlig drift i denne næringen, 
påpeker Stenvaag Leira.

GK kjøpte Installatøren AS i november 
2015.
- Installatøren AS har en sterk faglig tyngde 
og lokal forankring. Fagopplæringen står 
sterkt i bedriften, og i tillegg opererer 
Installatøren AS i nye, spennende markeder 
for GK. Dette er viktig for oss, sier 
Stenvaag Leira.

Administrerende direktør Even Steinvaag Leira i GK Elektro 
og GKs eier John-Erik Karlsen (nr. 1 og 2 f.v.) fikk i vinter en 
befaring ved anleggene til Lerøy Aurora.

Landstrøm til oppdretsanleggene er en viktig miljøinvestering for Lerøy Aurora.

Daglig leder Tor Kristian Steffenakk i Installatøren 
sier de har et tett og godt samarbeid med Lerøy.
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Energioppfølging 
- kontroll over driftskostnadene
Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett rutiner og tekniske verktøy som til sammen setter en i 
stand til å holde et øye med byggets energi- og effektbruk. 

Eksempler

Figur 1 – Energi-Temperatur (ET) kurve som avdekker en uke hvor energibruken og 
dermed kostnadene er for høye.

D
ette er svært viktig for å holde energibruken, og dermed 
energikostnadene på et akseptabelt nivå. Samtidig utgjør 
systemet et verktøy for avdekking av tekniske feil og 
mangler på bygget. I prinsippet installerer man noen 

energimålere og en utetemperaturmåler, og setter opp sam-
menhengsinformasjon som viser energibrukens avhengighet av 
utetemperatur. Energi- og temperaturdatene hentes inn automa-
tisk, og blir behandlet i en programvare som gir mange og gode 
muligheter for analyser av energibruken.
 Med EOS får man løpende god kontroll på om energibruken lig-
ger innenfor normalen, og man vil raskt kunne oppdage even-
tuelle avvik og gjøre nødvendige korrigeringer før feilbruken gir 
utslag i for høye energikostnader og forverret inneklima. EOS vil 
også kunne dokumentere gevinstene ved enøktiltak, og sikre at 
disse ikke går tapt igjen over tid.

GK EOS er basert på bruk av programvaren eSight. eSight startet 
i Cambridge, England i 1998 og er i dag en internasjonal aktør 
med tilstedeværelse i mer en 30 land. eSight har et utviklingsmiljø 
med nærmere 50 ansatte som sikrer utvikling og oppdateringer 
av programvaren. Energi- og temperaturmålere  (evt. kjøpt 
energidata) for byggene sendes til GKs eSightserveren gjen-
nom web-løsninger slik at de dedikerte energiingeniørene som 
overvåker byggene har tilgang til alle data fra hvor som helst. 
Energiingeniørene bygger opp et sett av rapporter som gir nyttig 

intuitiv informasjon om energibruken i de aktuelle byggene. I 
tillegg settes det opp alarmer som informerer om avvik slik at 
disse oppdages raskt.

GK har i dag et samlet miljø av energiingeniører som regelmes-
sig utfører EOS på hundrevis av bygninger. Målet til energiin-
geniørene er å oppdage avvik og få de utbedret så fort som mulig 
for at GKs kunder skal ha en konstant optimalt energibruk i sine 
bygninger.

GK EOS i EPC-kontraktene
I EPC kontraktene er det kritisk viktig for GK å ha kontroll over energibruken 
da det økonomisk garanteres for den i flere år. I grafene under vises energi-
budsjettene	(energibruk	etter	enøktitiltak)	sammen	med	målt	forbruk	til	og	
med mai i år for byggporteføljen i to kommuner hvor GK har EPC kontrakt 
(Enebakk	og	Flesberg	kommune).
 

Som grafene viser er man så langt innenfor energigarantien i disse 
kommunene hvor de gjennomførte tiltakene skal redusere energibruken 
med	henholdsvis	32-	og	34	%.	GKs	energiingeniører	overvåker	samtlige	
bygninger i disse kommunene ukentlig, og ved avvik kontaktes GKs opera-
tive lokale avdelinger for å detektere avvik og evt. utbedre dem i henhold til 
definerte	rutiner.

Rissa Helsetun
For et enkeltbygg kan detaljerte analyser avdekke unormalt høyt forbruk. 
Under ser vi EOS for Rissa Helsetun. 
	Fra	EOSen	ser	vi	av	bilde	1	(øverst	til	venstre)	at	vi	oppnår	vesentlige	
besparelser sammenlignet med energibruken før gjennomføring av tiltak. 
For	Rissa	Helsetun	har	vi	lovet	en	energibesparelse	på	42	%	men	bilde	2	
(øverst	til	høyre)	viser	at	vi	ikke	helt	når	dette	ennå.	ET-kurven	i	bilde	4	

(nederst	til	høyre)	viser	oss	at	det	er	på	de	varmere	dagene,	fra	+10	grader	C	
og oppover, vi bruker mer energi enn kalkulert. For tiden ser den kundeans-
varlige for Rissa kommune på varmesystemen i bygget for å avdekke hvor 
avviket	ligger.	Med	dette	vil	vi	justere	oss	inn	til	42	%	energibesparelse.	
Avlesning fra EOS om noen uker vil fortelle oss om vi har klart å korrigere 
energibruken mot budsjett.

I bygget i grafen over ble det 
ved hjelp av EOS oppdaget en 
periodisk ‘peak’ kl. 02:00 hver 
natt. Peaken tilsvarte rundt 100 
kWh i døgnet, noe som tilsvarer 
ca. 70 kr med en energipris på 
70	øre/kWh.	Det	viste	seg	at	
av «en eller annen grunn» slo 
ventilasjonssystemet seg på hver 
natt kl. 02:00. Ingen av brukerne 
av bygget viste om dette eller 
hvorfor det var slik. Med en 
enkel programmering hjalp GK 
kunden å spare rundt 30 000 
kr per år. Kunden hadde ingen 
formening om hvor lenge feilen 
hadde vært der.
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Selv om nye signaler i media forteller at norsk næringsliv er i ferd med å komme seg på beina igjen, 
hører vi stadig om titusener av kvadratmeter med kontor- og produksjonslokaler som står tomme.
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T
radisjonelt utgjør leveranser til 
næringsbygg rundt nitti prosent av 
GKs virksomhet. Men livlig bygge-
virksomhet er det likevel rundt 

omkring i landet, selv om mange frykter 
at vi er i ferd med å få et overskudd av 
nærings- og kontorbygg. Samtidig hører vi 
stadig om den omfattende boligmangelen. 
Markedet synes umettelig i visse deler 
av landet. Betyr det at leverandører av 
inneklima bør trappe opp sin virksomhet 
innen dette markedsområdet? 

TEK 10. Allerede da nye tekniske forskrift-
ene ble lansert i 2010 (TEK 10), med krav 
om balansert ventilasjon i boligbygg, 
åpnet det seg nye markedsmuligheter for 
ventilasjonsleverandørene. Før denne tid 
ble ventilasjonsbehovene i boliger stort 
sett håndtert gjennom mindre og enklere 
leveranser basert på ulike vifteløsninger. 
Men etter 2010 ble det plutselig snakk om 
et større marked, med et potensiale for en 
betydelig omsetning. 

Bolig viktig satsningsområde. - Økende 
interesse for å satse mer på boligmarkedet 
var en tanke som oppsto lenge før jeg kom 
inn i bildet som avdelingsleder for bolig og 
ventilasjon i Oslo, forteller Morten Brørby 
avdelingsleder for Boligavdelingen i GK 
Oslo. – Avdelingen vår ble etablert i 2014, 
og vi er den første avdelingen innen GK 
med en definert satsing innen boligmarke-
det. Vår hovedoppgave er å spesialisere oss 
som leverandør og samarbeidspartner 
innen boligventilasjon, overfor de 
store entreprenørene. Tanken er at en 
tilsvarende markedsmodell etter hvert skal 
innføres i hele konsernet og arbeidet med 
dette er allerede godt i gang i Region Øst. 
- I noen tilfeller vil vi med fordel kunne 
kommunisere direkte med aktuelle bygg-
herrer, men i dag er det for det meste 
de store entreprenørene som Veidekke, 
Skanska, AF, Betongmast, for å nevne 
noen. Det er slike aktører vi søker å 
overbevise om fordelene med å velge GK 
som samarbeidspartner når det gjelder 

inneklima. Uansett hvem vi forholder oss 
til i et utbyggingsprosjekt, anser vi det 
som mest effektivt og kostnadsbesparende 
å komme inn i prosessen så tidlig som 
mulig, presisere Brørby. 

Økende interesse. - Nye forskrifter til 
boligventilasjonen kan bli innført, hevder 
Brørby, men det blir neppe skjerpede 
krav til luftmengde. Imidlertid vil det nok 
komme krav innen gjenvinning og vifte-
effekt (SFP), altså hvor mye energi ventila-
sjonsanlegget forbruker. På dette området 
vil jeg påstå at vi er litt i forkant, for dette 
er et område vi har jobbet lenge med. 
- Når det gjelder markedet for boligventi-
lasjon, har vi merket en betydelig økt 
pågang når det gjelder store boligprosjek-
ter her i Oslo. Vi vet jo at markedet for nye 
boliger i Oslo er nærmest umettelig, så her 
er markedsmulighetene enorme. Nå er det 
riktignok sånn, at etter at vi har levert vårt 
tilbud, så vil jo gjerne utbygger vente med 
igangsetting inntil et visst antall leiligheter 
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er solgt, så det kan ofte ta opptil et år før 
prosjektet kommer i gang. Dette skiller 
seg fra markedet for næringsbygg, men 
er en framdrift som vi hele tiden må ta i 
betraktning.
- Vi ser for oss at oppdragsmengden bare vil 
øke i tiden framover. I boligavdelingen i GK 
Oslo er vi nå sju medarbeidere, foruten oss i 
administrasjonen, dreier det seg om prosjekt-
ledere og montasjeledere som leder arbeidet 
ute på anleggsplass. De utøvende her er 
enten egne medarbeidere fra GK Montasje 
eller innleide montører utenfra. Med den 
utviklingen vi har hatt siden etableringen 
av Boligavdelingen og fram til i dag, vil det 
ikke gå lang tid før det blir aktuelt å utvide 
virksomheten med flere medarbeidere.

Mer enn ventilasjon? - Boligavdelingen 
leverer også tjenester som byggautomas-
jon og kjøle og varmepumper, presiserer 
Brørby. Når det gjelder rør og elektro, er vi 
nå i startfasen på utvikling av et totaltekn-
isk konsept der vi satser felles på alle de 

fagområdene vi kan tilby overfor bolig-
markedet. Vi ønsker å gå ut med et samlet 
tilbud som skal gjøre det åpenbart forde-
laktig for potensielle kunder. Samtidig – og 
minst like viktig – er at vi kan sy sammen 
konsept som også er kostnadseffektivt for 
oss; bunnlinje er vår viktigste rettesnor. I et 
flerfaglig landskap er dette en komplisert 
øvelse som krever grundig gjennomgang. 
Vi må tenke konkrete produkter, konkrete 
leverandører og et felles ansikt overfor 
markedet. En ting er å si «velg GK innen 
alle fagområder, så får du noe som er 
bedre». En annen sak er å sannsynliggjøre 
at så faktisk er tilfellet.

Oppfølging. «Etterarbeid» med ventila-
sjonsanlegg i større næringsbygg er et 
viktig forretningsområde for GK. Ikke 
minst langsiktige driftsavtaler sikrer 
tilfredsstillende funksjonalitet og dermed 
fornøyde eiere og brukere. For Oslo Bolig 
dreier det seg i første rekke om service-
avtaler som gjør livet lettere for kundene. 

- Vi skifter gjerne filter et par ganger i året 
og gjør annet vedlikehold, men når det 
gjelder boligkomplekser har vi ennå ikke 
inngått noen form for driftsavtale av den 
typen vi har med næringsbygg og institu-
sjoner, forteller Brørby. 
- Dette vil nok kunne endre seg ettersom 
byggautomasjon blir mer vanlig også i bolig-
bygg og blir en stadig mer integrert del 
av infrastrukturen i bygget, for eksempel 
alarmer, sensorer som avleser luftfuktighet 
og andre tekniske parametere som kan 
registreres i en leilighet. Det kan også være 
snakk om borte/hjemme innstillinger, 
feriemodus og liknende. Leiligheten skal 
enkelt kunne omstilles til et seks måneders 
fravær som følge av at beboeren ønsker å 
tilbringe vinteren i Spania.
Vi får likevel ikke glemme at de fleste 
brukerne ikke ønsker å måtte gjennomgå 
«teknisk kveldskurs» for å kunne bo i 
leiligheten; det er avgjørende at vi kan tilby 
et brukergrensesnitt som gir oss fornøyde 
kunder.

Morten Brørby GK Oslo er leder for konsernets første 
boligavdeling som ble etablert 1. januar 2014 og består i 
dag av sju medarbeidere. Avdelingen og har siden starten 
vist seg å være en riktig gunstig satsning og det ser ut til 
at den med tiden vil måtte utvides med flere medarbeidere.

Varmegjenvinningssystemet i kjeller og garasjeområdet på 
5.000 kvadratmeter krever installasjon av eget «lufttårn».

u

Her i Gjønneshagen leverer GK Oslo 
Bolig balanser ventilasjon i hver av de 
131 leilighetene prosjektet består av. 

Inntil tre innleide montører installerer 
aggregater i hver enkelt leilighet.

Selv om nye signaler i media forteller at norsk 
næringsliv er i ferd med å komme seg på beina igjen, 
hører vi stadig om titusener av kvadratmeter med 
kontor- og produksjonslokaler som står tomme.
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Et betydelig prosjekt som GK Oslos Boligavdeling 
er engasjert i for tiden, er byggingen av åtte 
mindre	blokker	på	fire	til	fem	etasjer	i	
Gjønneshagen, like ved Bekkestua i Bærum. 
Utbygger her er Skanska Bolig og hovedentre-
prenør er Skanska Norge AS.
Dette	er	fase	tre	og	fire	i	utbyggingsprosjektet	
som ligger vegg-i-vegg med Kolsåsbanen, presis 
slik politikerne gjerne vil ha det. Prosjektleder 
fra GK Oslo Bolig er Jørn Turmo:
- GK var også engasjert i byggefase en og to, 
forteller Turmo, men det var stort sett ferdigstilt 
i	2014.	Det	nåværende	prosjektet	er	en	ny	og	
spennende kontrakt som gjelder installasjon 
av balansert ventilasjon i alle leilighetene som 
alle blir utstyrt med egne aggregater, såkalte 
enhetsaggregater. 

Gjønneshagen
-	Leilighetenes	gjennomsnittsstørrelse	er	80	
kvadratmeter, det vil si at totalt boareal ligger på 
omkring 10.000 kvadratmeter, forteller prosjekt-
leder Turmo og fortsetter: 
- I tillegg kommer et kjelleranlegg med garasjer 
som utgjør ytterligere 5.000 kvadratmeter. I alle 
ventilasjonsanleggene har vi i samarbeid med 
Skanska satset på varmegjenvinningsanlegg med 
en	effekt	på	85	prosent	for	å	gjøre	boligmassen	
mer energieffektiv. Dette er blitt gjennomført uten 
noen merkostnad for utbygger. Det gjelder også 
kjelleren der vi gjenvinner 50-60 kilowatt, som 
ellers ville forsvunnet rett ut av bygningen. De 
byggefasene vi nå er involvert i ble igangsatt i 
januar 2015 og de første beboerne vil kunne flytte 
inn allerede i august i år, og Prosjekt Gjønnes-
hagen vil være helt ferdig i annet kvartal 2017.

PhD-kandidater 
ble tildelt 
best paper award
To PhD-kandidater fra NTNU mottok pris for artikkel om en 
metode for bærekraftig optimalisering av ventilasjonssystemer på 
den internasjonale konferansen “Sustainable Built Environment”.

P
hD kandidat Jens Tønnesen 
(NTNU - Institutt for energi- og 
prosessteknikk - faggruppe for 
energi og klimatisering av byg-

ninger) og medforfatter PhD-kandidat 
(NTNU - Institutt for byggekunst, historie 
og teknologi) og SINTEF-forsker Torhildur 
Kristjansdottir ble tildelt Best Young 
Researcher Award på SBE16 – Interna-
tional Conference on Sustainable Built 
Environment som ble holdt i Hamburg 
i mars. De fikk prisen for artikkelen Life 
Cycle approach as a method for optimizing 
building services systems in extremely low 
energy buildings. Begge PhD-kandidatene 
er tilknyttet ZEB (The Research Centre on 
Zero Emission Buildings).

Artikkelen beskriver hvordan man kan 
bruke en optimaliseringsteknikk kalt 
“evolutionary/genetic algorithm” til å mini-
mere den totale miljøpåvirkningen i form 
av klimagassutslipp (kg CO2-ekvivalenter) 
fra et ventilasjonsanlegg over levetiden. 
Ved design av ventilasjonsanlegg vet vi 
at små kanaldimensjoner krever mindre 
materialbruk, samtidig som føringsveiene 
kommer i mindre konflikt med selve 
bygningen. Dette gir vanligvis reduserte 
investeringskostnader. Små kanaldimen-
sjoner gir imidlertid også økt trykkfall 
som må overvinnes gjennom et høyere 
elektrisitetsbehov til drift av vifta.

I optimaliseringsmetoden tas det hensyn 
til miljøpåvirkningen både fra material-
bruken som går med til å bygge 

kanalnettet, og elektrisk energi ventila-
sjonsvifta trenger for å overvinne trykk-
fallet gjennom hele ventilasjonssystemets 
levetid. De kombinasjonene av kanal-
dimensjoner, bend og påstikk som totalt sett 
gir lavest miljøpåvirkning, blir foretrukket. 
Som input til optimaliseringen er det laget 
data for miljøpåvirkningen, såkalt Life 
cycle inventory data, for alle standard 
dimensjoner av sirkulære ventilasjons-
kanaler, 90°-bend og påstikk.

I tillegg er det laget data for noen aktuelle 
VAV-spjeld, lyddempere og tilluftsventiler. 
Optimaliseringsmetoden tar også hensyn 
til hvordan store kanaler påvirker nødvendig 
installasjonshøyde, og dermed behov for 
økt etasjehøyde og ekstra fasademateriale. 
Tilsvarende vurderinger kan også gjøres 
for sjakter og andre elementer hvor 
føringsveien og bygningen har gjensidig 
påvirkning.

Basert på et case hvor en del av et eksiste-
rende kanalnett i en passivhus kontor-
bygning er optimalisert, er det vist at 
miljøpåvirkningen fra kanalnettet kan 
reduseres med 16 % og strømforbruket til 
viftene med 25 %. Dette i forhold til det 
originale kanalnettet og for et scenario 
hvor gjennomsnittlig miljøpåvirkning fra 
strømproduksjon de neste 30-årene er ca. 
0,3 kg CO2-ekvialenter/kWhel.

Det er ellers viktig å merke seg at fremti-
dig miljøpåvirkning fra strømproduksjon 
(kg CO2-ekvialenter/kWhel) er svært 

avgjørende for hvordan den optimale 
kanalsammensetningen i ventilasjons-
anlegget vil bli. SFP-faktoren (Specific 
Fan Power), som sier noe om maksimal 
tillatt elektrisk energi som kan brukes til 
å transportere ventilasjonsluft, bør derfor 
vurderes nærmere ved fremtidige revisjo-
ner av byggeforskriftene slik at vi ikke 
ender opp med sub-optimale ventilasjons-
systemer.

Metoden med bruk av “evolutionary/ge-
netic algorithm” vurderes ellers som svært 
egnet for å optimalisere ventilasjons-
systemer hvor løsningen er avhengig 
av svært mange parametere: varierende 
luftmengder, varierende vifteeffektivitet, 
varierende kritisk luftvei, ventilasjons-
komponenter med ulik trykkarakteristikker, 
konflikt mellom bygning og føringsvei etc.

ZEB er ett av 11 nasjonale forskningssentre for 
miljøvennlig	energi	(FME)	etablert	av	Norges	
forskningsråd.	ZEB	er	finansiert	av	Forsknings-
rådet og 25 partnere fra byggeindustrien og 
offentlige virksomheter. Hovedmålet for ZEB 
er å utvikle konkurransedyktige produkter og 
løsninger, for eksisterende og nye bygninger, 
som vil føre til markedsgjennombrudd for null-
utslippsbygninger. Fakultet for arkitektur og 
billedkunst ved NTNU er vert for senteret, og 
leder det i samarbeid med SINTEF Byggforsk.

The Research Centre on Zero 
Emission Buildings (ZEB)

Prosjektleder fra GK Oslo Bolig, Jørn Turmo forteller at 
årsaken til av GK Oslo fikk oppdraget, var en kombinasjon 
av pris og løsning.

PROSJEKT
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M
iljøhuset GK har siden åpningen 
i 2012 vært et av landets mest 
energieffektive kontorbygg. 
Med solceller på taket, blir 

byggets miljøprofil enda tydeligere.  
Det er montert 180 standardpaneler på 
taket av Miljøhuset GK.
- Strømmen som produseres sendes rett 
inn på hovedtavla og brukes som vanlig, 
forklarer direktør teknologi og marked i 
GK Inneklima, Bjørn-Osvald Skandsen.

Selv om Miljøhuset GK i utgangspunktet 
er svært energieffektivt, blir det foreløpig 
ikke et plusshus.

- I teorien kan det være overproduksjon 
midt på sommeren og da vil strømmen 
selges tilbake til Hafslund. Estimert års-
produksjon er snaut 40 000 kWh, så vi vil 
med andre ord benytte all produsert strøm 
selv, sier Skandsen.
Bakgrunnen for at man nå monterer 
panelene, ved siden av den åpenbare 
miljøgevinsten, er å gi GK erfaring med 
solenergi som senere kan komme kundene 
til gode.
- Vi er klar over at dette ikke vil være en 
økonomisk lønnsom investering på kort 
sikt, men sol er hyppig omtalt i samfunns-
debatten for tiden og blir trolig å se på 

flere anbudsforespørsler i årene som 
kommer. Da vi bygget Miljøhuset GK, 
valgte vi å bruke «hyllevarer» tilgjengelig 
for alle satt sammen på en smart måte, og 
det samme gjelder for solcellene som nå er 
montert, forklarer Skandsen.
Anlegget leveres av Solcellespesialisten og 
skal etter planen være i drift i begynnelsen 
av juni.

GK Byggautomasjon kobler systemet opp 
mot SD-anlegget, og GK Elektro står for 
koblingen mellom solcelleanlegget og 
hovedtavla.  

NYTT NYTT

Miljøinvesteringen 
går i pluss Torsdag 16. juni ble et blått skifte markert ved Miljøhuset GK; 

fire år etter at GK flyttet inn i bygget er merinvesteringen i 
energismarte løsninger innspart.

D
a Miljøhuset GK på Ryen i Oslo 
stod ferdig i 2012, var det med 
en ekstrainvestering på nærmere 
fire millioner kroner for å oppnå 

passivhusstandard sammenlignet med 
energimerke C.
I dag, fire år senere, sparer man årlig en 
million kroner gjennom reduserte energi-
utgifter. Dette er penger GK vil kanalisere 
tilbake inn i forskning og utvikling av nye, 
energieffektive løsninger som i bidrar til å 
forme neste generasjon miljøbygg.
- Vi er overbevist om at man må tenke «blått» 
for å oppnå det «grønne, sier konsernsjef 
Jon Valen-Sendstad i GK.
Miljøbygg har tradisjonelt sett vært dyre 
og utbredelsen relativt begrenset. Den 

brede omstillingen til miljøbygg krever at 
lønnsomhetsaspektet trekkes lengre frem.

Miljøhuset GK ble ikke bare bygget med 
svært høye ambisjoner for energibruk; det 
har blitt et bevis på at teorien stemmer i 
praksis.
- Da vi bygde huset i 2012 bestemte vi 
oss for å benytte «hyllevarer», allment 
tilgjengelige produkter, slik at vi kan 
reprodusere resultatet for våre kunder, 
forteller Valen-Sendstad.
Blant de smarte løsningene som i dag gir 
en gjennomsnittlig tilført energibruk på 
67 kWh per m2, er oppvarming via tilluft 
i stedet for radiatorer og panelovner. Be-
hovsstyrt ventilasjon og belysning holder 

energibruket til et minimum.
- Mange var skeptiske til denne løsningen 
og mente det ville gi dårlig inneklima. 
Dette har vi ikke bare motbevist; det er 
løftet frem av SINTEF Byggforsk som et 
forbildebygg gjennom forskningsprosjektet 
Forklima, påpeker Valen-Sendstad.
I 2016 er Miljøhuset GK enda mer 
miljøvennlig med 180 solcellepaneler på 
taket som produserer 40.000 kWh i året.
- Det meste av teknologien vi trenger er 
allerede utviklet; vi må bare ta den i bruk 
i større skala. Vi er stolte over det vi har 
oppnådd med Miljøhuset GK, og ikke 
minst kompetansen huset har dyrket frem. 
Dette er kompetanse vi gjerne deler med 
andre, sier Valen-Sendstad.




