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NYTT

Digitalisering, automatisering og kundetilfredshet 
i ett Kinderegg – uten Buzzwords 
GK Gruppen har i en årrekke 
utviklet systemer og modeller for 
overvåking av bygg både lokalt i 
bygget og fra sentral plassering, 
enten hos byggeier selv eller hos 
GKs driftssentral eller fra lommen 
til driftspersonalet og GK-teknik-
ere gjennom smarte og mobile 
løsninger. Driftstilstander, alarmer, 
kalenderfunksjoner og energibruk 
har stått sentralt.

Gjennom begrepene Internet of Things, 
automatisering og digitalisering har disse 
tjenestene fått et nytt og litt mystisk lys 
skinnende over seg: «Nå skal det bli saker, 
nå som vi har alle disse nye teknologiene» 
tenker og sier mange.

Men er det egentlig så mye nytt? Ja, det er 
noe nytt! Og det er ikke funksjoner, men 
det er kostnader og dermed prisen!

Kostnaden for å produsere sensorer (IoT) er 
blitt mye billigere grunnet større volumer, 
installasjonskostnadene er redusert grunnet 
tilgangen på trådløs kommunikasjon som 
4G, Wi-Fi og andre teknologier. Videre er 
tilgangen til dataene er blitt mye enklere 
gjennom skyløsninger, som gkcloud.no, 
hvor dataene er søkbare på tvers av appli-
kasjoner. Og sist men ikke minst så er 
brukergrensesnittene betydelig forenklet 
og forbedret med hensyn på brukernes 
reelle behov.

Så egentlig er ingen ting helt nytt, vi gjør 
det samme som før med alarmhåndtering, 
utrykning, energioppfølging og mye annet. 

Det hele er bare blitt så utrolig mye 
enklere, mer brukervennlig og ikke minst 
mye billigere. 
Det er automatisering, digitalisering, 
robotisering og Internet of Everything i 
praksis.

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef GK Gruppen AS

Vil gjøre GK Rör AB til kundenes førstevalg
Conny Dyrenäs er ansatt som ny administrerende direktør for GK Rör AB i Sverige.

Dyrenäs startet i jobben som administrerende 
direktør for GKs svenske rørsatsning 14. august i 
sammenheng med at Sören Samuelsson trapper ned.
Han har bred erfaring fra flere selskap i installa-
sjonsbransjen i Sverige, og kommer sist fra still-
ingen som direktør i Onninen Sweden AB.
– Conny Dyrenäs kombinerer lang erfaring og sterke 
resultater med mye energi og visjoner for fremtiden. 
Det gjør han til et utmerket valg som ny admini-
strerende direktør. Sammen med en sterk og erfaren 
ledergruppe, ligger alt til rette for at Conny og GK 
Rör skal styrke sin posisjon ytterligere gjennom 

utvikling og tilvekst, både organisk og gjennom 
ytterligere oppkjøp, sier styreleder Göran Krawe i 
GK Rör AB.
Dyrenäs ønsker å fokusere på å gjøre GK Rör AB til 
et større, riksdekkende selskap.
– Sammen med styret vil jeg fortsette arbeidet med 
å styrke selskapet og fokusere på å gjøre GK Rör AB 
til både kundenes og medarbeideres førstevalg, sier 
Dyrenäs.
Sören Samuellson fortsetter i GK Rör AB som 
rådgiver for ledergruppen. 

Ny sjef i GK Inneklima 
Kim Robert Lisø er ansatt som ny administrerende direktør for GK Inneklima AS.

– Vi har store forventninger til Kim Robert og den 
faglige tyngden han bringer med seg inn i ledergrup-
pen i Norge. GK Inneklima har vært, og skal fortsatt 
være, landets ledende og mest innovative fagmiljø 
for energieffektive inneklimaløsninger, sier Jan Arild 
Wathne, administrerende direktør for GK Norge som 
GK Inneklima er en del av.
– Kim har rett bakgrunn for å kunne utvikle oss videre 
på dette sporet, fortsetter Wathne, som bekledde 
stillingen før Lisø.
Kim Robert Lisø er utdannet sivilingeniør fra Narvik 
innen integrert bygningsteknologi, har doktorgrad 
i bygnings- og materialteknologi fra NTNU og er 
professor II innen klimatilpasning av bygninger ved 
NTNU. Han har lang erfaring som leder innen forsk-
ning, entreprenørvirksomhet og rådgivning.

Lisø har tidligere ledet blant annet Skanska Teknikk og 
tidligfasemiljøet Forretningsutvikling Bygg i Skanska, 
hvor han også har vært innovasjonssjef. Han har også 
mange års erfaring som forskningssjef ved SINTEF 
Byggforsk, med ansvar for avdelingene Kunnskaps-
systemer og sertifisering og Energi og arkitektur. Han 
kom til GK fra stilling som regionsjef i rådgivings-
selskapet COWI. 
Den nye Inneklima-sjefen har allerede funnet seg 
godt til rette ved GKs hovedkontor i Miljøhuset GK 
på Ryen.  
– Det er en fantastisk utfordring å få lov til å lede GK 
Inneklima, og jeg gleder meg til å bidra i den videre 
utviklingen av selskapet sammen med dyktige med-
arbeidere over hele landet, sier Kim Robert Lisø.

GK overtar Anvendia GK Elektro AS har inngått avtale om overtagelse av aksjene i Anvendia Elektro AS.

Anvendia Elektro AS har vært et familieeid selskap 
i elektro-, IKT- og sikkerhetsmarkedet siden 2005. 
Selskapet har 12 ansatte og er registrert i Moss, men 
tar oppdrag på hele Østlandet.  
Selskapet har i en årrekke jobbet tett med Olav Thon 
Gruppen og opererer med faste vedlikeholdsoppdrag 
for deres eiendommer og hotellvirksomhet. 
Anvendia Elektro AS har en rammeavtale på service 
med Olav Thon Gruppen og flere lignende kunder.
Representant for eierne, Stein-Rune Mill, forteller at 
de ansatte og Olav Thon Gruppen er meget positive til 
GK Elektro som ny eier.
– GK Elektro vil kunne tilføre økt kompetanse og ny 
struktur som er verdiskapende både for de ansatte og 
kundene, sier Stein-Rune Mill.
Mill blir med videre i selskapet for å bistå med kunde-
oppfølging og salg.

GK Elektro har i løpet av kort tid blitt en solid leverandør 
av elektrotjenester til byggeiere og driftere. Satsningen 
i Oslo, som er ledet av avdelingsleder Rune Olsen, har 
hatt stor og lønnsom vekst de to siste årene.
– Det blir spennende å få inn et selskap med med-
arbeidere som har spisskompetanse på rammeavtaler, 
sier Rune Olsen.
Anvendia Elektro AS vil i fremtiden bli integrert i 
GK Elektro og vil bli ledet fra Oslo. Med dette har 
GK Elektro styrket sin posisjon som en ledende aktør 
innen elektro- og sikkerhetsleveranser.
– Servicemarkedet er i solid vekst og vi forventer at det 
skal utvikle seg ytterligere fremover, sier Jarle Pettersen 
som er distriktssjef og leder for elektrovirksomheten til 
GK i Oslo.
– GK Elektro spiller en viktig rolle i GKs tverrfaglige til-
bud av servicetjenester som også omfatter ventilasjon, 

rørservice, kulde og automatikk. Vi tar hånd om all 
teknikk i bygget, fastslår Pettersen.

Fra venstre: distriktssjef Jarle Pettersen, administre-
rende direktør i GK Elektro Even Leira og Stein-Rune 
Mill i Anvendia. (Foto: GK)

(Foto: Ellen Jarli)
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I Aarhus i Jylland – Danmarks nest største by 
– er det gamle, fraflyttede Ceres-bryggeriet i ferd 
med å omdannes til en ny og spennende bydel. 
En av aktørene i dette arbeidet er GK Rør Aps.

C
eres Byen – en ny bydel i Aarhus.
Den nye bydelen har fått navn etter 
det fordums bryggeriet Ceres som 
ble kjøpt opp og i all vesentlighet 

flyttet til Sjælland for noen år siden. Den 
nye eieren til grunnen, entreprenørselskapet 
A. Enggaard A/S, sammen med Aarhus 
kommune, innså at dette sentrale byom-
rådet var mer verdifullt som et levende 
bymiljø, enn som industritomt. 
Her bygges det nå opp et miljø som dels 
består av opprinnelige bygninger som 
bygges om og moderniseres. Men også nye 
bygg i moderne arkitektur vokser fram og 
vil totalt huse omkring to tusen beboere. 
Det blir også rom for et yrende næringsliv 
med blant annet butikker, restauranter, 
kinoer og trivelige grøntanlegg. I tillegg er 
VIA University College lokalisert til Ceres 
Byen og vil disponere omkring 42.500 

kvadratmeter av området. VIA vil ha et 
studentantall på 5.500. Dette vil også, i høy 
grad, være med og sette sitt preg på miljøet 
i bydelen og gi den et ungdommelig preg.
Boliger til over to tusen mennesker, samt 
butikker, utdanningsinstitusjoner, restau-
ranter, underholdningstilbud og trivsels-
skapende grøntanlegg er med på å skape 
den nye bydelen Ceres i Aarhus.

Ceres Bydel – også under jorden. Som 
alle moderne storbyer har også Aarhus et 
akutt behov for å kunne tilby tilstrekkelig 
parke-ringskapasitet. Utbyggeren av Ceres 
Byen, A. Enggaard A/S er også ansvarlig 
for at bydelen har en underjordisk garasje 
i to etasjer, som til sammen rommer 1250 
biler, og kan benyttes av beboere, nærings-
liv, studenter og byens øvrige beboere.
For å kunne løse parkeringsproblemene i 

bydelen, er Danmarks største parkerings-
hus anlagt i to etasjer under det omfat-
tende området.

En ny bydel vokser fram 

i sentrum av 
Aarhus

Bryggeriet Ceres, kjent som leverandør til det danske 
hoff, produserte øl på denne sentrale tomten i Aarhus i 
mer enn 150 år.

I en moderne og velfungerende by skal det være plass til både å bo, arbeide og forlyste seg innenfor nærmiljøet. Når Ceres Byen er fullt utbygd vil beboere, studerende og ansatte 
til sammen kunne utgjøre nærmere 10.000 mennesker. (Foto/illustrasjon: Ceres PANORAMA)

GK Rør Aps er engasjert av entreprenøren A. Enggaard til å utføre rørarbeidene i flere av boligblokkene i Ceres Byen.



6 7 

TEKST & FOTO: HARALD SOLA BERENTSENCERES BYEN i AARHUS CERES BYEN i AARHUS

Danmarks største parkeringshus
Da det ble vedtatt å bygge en gigantisk parkeringskjeller under den nye Ceres Byen i Aarhus sentrum 
var det avgjørende for entreprenøren A. Enggaard AS å sørge for at de strenge reglene for brannsikring 
av slike anlegg ble forsvarlig ivaretatt.

PROSJEKT DANMARKPROSJEKT DANMARK

U
tbyggeren var ikke sen om å 
kontakte GK Rør Aps, en av 
Danmarks fremste akrører innen 
dette fagfeltet. 

– Entreprenøren kjente godt til vår kompe-
tanse og leveransekapasitet innen sprin-
kleranlegg og anmodet oss om å komme 
med et tilbud, forteller Morten Birk hos 
GK Rør, som har vært prosjektansvarlig 
for utbyggingen. 
– Det er fire år siden vi inngikk kontrakt 
om å levere første etappe i dette prosjek-
tet og den ble levert i 2014. Senere har vi 
inngått avtaler for å utføre de to avslut-
tende etappene i utbyggingen som er 
ferdig levert nå i sommer Når du skal 
levere brannsikring er det strenge krav til 
sertifisering og dokumenterbar kom-
petanse. Oppdraget fikk vi nok fordi vi 
kunne kombinere disse kravene med en 
akseptabel pris. Vi er ikke så svært mange 
firmaer her i landet som kan vise til denne 
formen for kompetanse.

Omfattende installasjon. «Ceres P-kælder» 
som er det offisielle navnet på parker-
ingsanlegget består av til sammen 42.000 
kvadratmeter og skal altså kunne romme 
1250 biler. For å sikre at brann i en bil ikke 

skal utvikle seg til en katastrofal storbrann, 
er de to etasjene utstyrt med et sprinkler-
anlegg bestående av 2300 dyser og med 
vanndistribusjon fordelt på omkring åtte 
kilometer med rørledninger.
– En slik omfattende installasjon er en stor 
belastning for montørene, poengterer Birk, 
– derfor valgte vi å benytte lettvektsrør i 
installasjonen, det vil si at rørene har noe 
tynnere gods enn hva vi vanligvis benytter. 
Installasjonsperioden for hver etappe har 
bestått av fire til fem måneder hvor vi har vært 
tre mann i sving i kjelleretasjene, noe som til 
sammen har utgjort cirka 5000 arbeidstimer. 
Vi har klart oss uten ekstern bistand.

Kompetanse og logistikk. Prosjektleder 
Morten Birk forteller at det er et drøyt du-
sin operatører i det danske markedet som 
kan levere denne typen sprinkleranlegg, 
men at såpass omfattende oppdrag krever 
mer enn håndverksmessig kompetanse. 
– Omfattende leveranser stiller store krav til 
logistikk og framdrift som skal samkjøres 
med andre leverandører på anlegget. På 
dette området har vi lang og god erfaring 
og det har nok vært avgjørende for at vi 
er blitt oppfattet som en seriøs og pålitelig 
leverandør. Med såpass mange involverte 

leverandører er det viktig at gjennomførin-
gen er samkjørt og går på skinner. Jeg vil 
også påpeke at vi i GK Rør er dyktige på 
å finne fram til alternative løsninger for 
å løse oppgavene – vi er gode til å tenke 
«utenfor boksen» – som man gjerne sier. 
Det innebærer også at vi er gode til å finne 
løsninger som både er fagmessig tilfreds-
stillende og samtidig kostnadseffektive.

Drift. – Vi har nå i etterkant også inngått 
avtale om å ta hånd om den daglige driften 
av sprinkleranlegget i parkeringskjelleren, 
som altså har en kapasitet på 1250 biler, 
både selveide plasser, leide plasser og 
plasser for tilfeldig besøkende. Det er vårt 
ansvar å se til at anlegget alltid er funksjons-
dyktig, understreker Birk. 
– Hver uke har vi en medarbeider på plass 
her som sjekker anlegget og kontrollerer 
at de ulike alarmfunksjonen fungerer og at 
viderekoblingen til brannvesenet er intakt. 
Vi har i tillegg periodevise kontroller der 
alle ventiler sjekkes og renses. Allerede i 
forbindelse med utbyggingen ble det en 
mer eller mindre naturlig utvikling at vi 
også skulle ta hånd om service av anlegget, 
noe vi har gjort helt siden første etappe ble 
ferdigstilt.

Morten Birk har vært prosjektansvarlig for sprinkleranlegget til P-kjelleren. GKs engasjement i den nye bydelen i Aarhus startet med å utføre den første etappen i 
utbygging av sprinkleranlegget i Danmarks største parkeringshus.

For å minske belastningen på montørene er det benyttet rørledninger med tynnere 
gods - og dermed vesentlig mindre vekt.

Fra sprinklersentralen tester vi anlegget grundig hver uke forteller avdelingsleder i 
GK Rør Morten Birk.

Sprinkleranlegget består av 2300 dyser og med distribusjon fordelt på omkring åtte kilometer med rørledninger.
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Aarhus 
– en levende by

N
år et større industriområde frigis 
til utvikling av en ny bydel, er det 
viktig at utbygger og kommune 
går sammen om å planlegge for 

en god og samfunnsviktig prioritering. 
Ceres Byen er i ferd med å bli en oase midt 
i byens sentrum, med plass til omkring 
to tusen beboere i alle aldre, fra unge 
studenter til nyetablerte småbarnsfamilier, 
til såkalte «urban singles» og selvfølgelig; 
seniorer. Her utvikles en blanding av eier-
leiligheter og leiligheter for utleie.

Spennende arkitektur. Deler av det gamle 
bryggeriet som tidligere lå på denne store 
sentrumstomten kan en fortsatt se restene 
av i Ceres Byen. I en blanding av den opp-
rinnelige arkitekturen, kombinert med 
moderne arkitektonisk utforming, og med 
dagens krav til energieffektive løsninger 
skapes det her et spennende og vakkert 
boligkvarter, med mindre butikker, restau-
ranter og utdanningsinstitusjoner.

GK Rør Aps - inn via kjelleren. – Vårt 
arbeid med parkeringskjelleren for 
entreprenør A. Enggaard var foranlednin-
gen til at vi også ble engasjert til å utføre 
rørarbeidene i en del av bygningsmassen 
på området, forteller prosjektleder Lasse 
Asmussen i GK Aarhus. 
– De var tydeligvis godt tilfreds med det 
arbeidet vi leverte under bakken. Etter å 
ha vurdert flere av leverandørene som 
allerede hadde vært inne i bildet, falt valget 
på oss også til deler av boligutviklingen. 
Vårt oppdrag går ut på å levere alt av VVS-
installasjoner; alt som dreier seg om vann 
og varme og alt som skal til av avløp fra 
en bolig – inkludert avløp fra tak. Når det 
gjelder baderommene ankommer disse 
som fullt ferdige - prefabrikkerte kabiner 
– som kun kobles til anlegget med vann 
og avløp. I tillegg har vi til nå rullet ut 
nærmere 25 kilometer med gulvvarme.

Den nye bydelen som vokser fram i Aarhus er basert på de siste 
tiårs tanker når det gjelder byutvikling. Etter en periode med fokus på 
kontorarbeidsplasser, store butikker og annet næringsliv – er fokus 
nå mer rettet mot levende bysentra der mennesker bor – og gjerne 
har sitt daglige virke rett rundt hjørnet.

Mer enn 200 leiligheter. – Vårt første bolig-
prosjekt kom i gang for ett år siden; det 
byggetrinnet som heter Ceres Park og ut-
gjør 131 leiligheter. Prosjektet ferdigstilles 
i disse dager, og den neste oppgaven, som 
vi allerede er i gang med, dreier seg om 82 
leiligheter like ved, kan Asmussen fortelle. 
– Dette er et arbeid som vi gikk i gang med 
nå i juni i år. Totalt er det 11 byggetrinn her 
på Ceres-tomten, så utenom oss er en rekke 
andre leverandører også engasjert i utbygg-
ingen, i tillegg til GK Rør. 

Jobbe smart. Prosjektleder Lasse Asmussen 
presiserer at prosjekter av denne art ikke 
er mest utfordrende som følge av teknisk 
kompleksitet; det dreier seg mest om repe-
terende arbeidsoppgaver: 
– Utfordringen går først og fremst ut på 
å jobbe smart – og effektivt. Alt skal være 
på plass til rett tid, ettersom det er små 
marginer for lønnsomhet i gjennomføring 
av oppdragene. Vi må ha fullstendig 
kontroll på prosessen; gjøres det en feil, er 
det stor risiko for at den kan gjenta seg når 
vi snakker om repeterende arbeidsopp-
gaver. For å holde tidsplanene har vi tidvis 
vært sju montører i gang på prosjektet, 

men i samarbeid med entreprenør A. Eng-
gaard har vi nå kommet til enighet om en 
framdrift som gir oss litt mer fleksibilitet 
og fornuftig kapasitetsbruk. Logistikk og 
planlegging er vesentlig for en vellykket 
gjennomføring av slike prosjekter.

Kvalitetskontroll. – Når det gjelder kon-
tinuerlig kvalitetskontroll har vi interne 
retningslinjer som følges nøye opp av med-
arbeiderne, forteller Asmussen. 
– Dessuten har vi en del forpliktelser i 
henhold til kontrakten. Vi benytter jo 
dette som kalles iKontrol, og jeg har valgt 
å gjennomfoto-grafere hele framdriften 
av prosjektet for å kunne dokumentere 
hva som er blitt gjort og hvordan. Mye 
av det vi utfører blir støpt inne under-
veis i anleggsfasen og med hjelp av foto 
kan vi lett etterkontrollere om det skulle 
oppstå spørsmål hva som er blitt gjort. 
Det tidligere mappesystemet med skriftlig 
dokumentasjon får gradvis mindre betyd-
ning. Oppdragsgiver, Enggaard har også 
langt på vei akseptert våre tanker omkring 
iKontrol.

Service og drift. – Vi har ennå ikke fått på 
plass drifts – og serviceavtaler vedrørende 
boligene vi har vært involvert i, men vi 
jobber med saken, informerer Asmussen. 
– Vi har jo en fot innenfor døren her i 
Ceres Park – vi kjenner systemene og vi 
tenker absolutt å komme med et fornuftig 
tilbud til byggherren. Dette håper vi på å 
få på plass i løpet av høsten.

Lasse Asmussen har vært ansvarlig for rørprosjektene i 
leilighetsbyggene.

Montør hos GK Rør, Tommy Johnsen, er allerede i gang 
med installasjoner i neste boligbygg på området.

Illustrasjon: schmidt/hammer/lassen architects
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Byggautomasjon er et fag-
område i sterk vekst, både når 
det gjelder nybygg og eksi-
sterende bygg. Mer automatikk 
gir en økende mulighet for 
å registrere driftsdata fra de 
aktuelle byggene og stadig 
mer avansert utnyttelse av 
innsamlede data.

D
ette er en utvikling som kan gi 
rimeligere, mer avansert og mer 
forutsigbar drift av morgendagens 
bygninger. Slike betraktninger tar 

Gunnar Karlsen Sverige AB virkelig på 
alvor. Mer automatikk og mer avansert 
automatikk gir uanede muligheter for 
eiere og driftsansvarlige, for så vel bolig-
eiendommer som næringsbygg. Digitale 
data blir prosessert og samkjørt for å sikre 
optimalisering av driften.

Tilgang på informasjon. Jonas Almér er 
leder for GK Byggautomation i Sverige 
og kan fortelle at dette er et område som 
prioriteres høyt for tiden:
– Det er i første rekke energibruken vi 
fokuserer på og det innebærer at vi jobber 
for å effektivisere energikildene. Men energi-
bruken er selvfølgelig også avhengig av 
optimaliserte løsninger innen fagområder 
som varme, ventilasjon og kulde. Når det 
gjelder nybygg med høy grad av byggau-
tomasjon, har vi tilgang på store informa-
sjonsmengder vedrørende driftingen av 
byggene. Den største utfordringen nå er å 
raffinere metodene for samling, utnyttelse 
og samkjøring av ulike data for å oppnå 
maksimal drift, ut fra både økonomiske 
og miljømessige hensyn. 

Kunden stiller krav. – Våre kunder 
stiller stadig større krav til driften av 
sine eiendommer, forteller Almér, – de 
vil jo ha en optimal drift av bygget, både 
for å redusere driftskostnader, forhindre 
havarier og øke verdien på eiendommen. 
Konsulenter og utstyrsleverandører gjør 

Byggautomasjon
– og bedre utnyttelse 
av digital informasjon 

en bra jobb med å informere om mulig-
hetene. Det gjør også vi i GK, men vi 
forholder oss i første rekke til byggenes 
eiere eller forvaltere og deres ønsker. 
Det sier seg imidlertid selv at byggauto-
masjonen har kommet vesentlig lenger i 
nyere bygg, men også i en del av den eldre 
bygningsmassen foregår en omfattende 
renovasjon, med omfattende installasjon 
av moderne teknologi. Vi bidrar med vårt 
på alle områder og anser dette som en 
viktig innsats både for samfunnet og for 
miljøet rundt oss. 

Mer informasjon. Teknologi i moderne 
bygg gir et utrolig tilfang av informasjon, 
og mer skal det bli. Ettersom sensorer 

blir mer spesialiserte og rimeligere, vil 
alle tenkelige forhold ved bygget kunne 
registreres, samles og prosesseres. GK 
har et utstrakt samarbeid med det norske 
selskapet Piscada AS på dette området og 
utvikler sammen med dem applikasjoner 
tilpasset GKs virksomheter:
– Dette er et samarbeid som hjelper oss 
i arbeidet med å finne løsninger for å 
kombinere data fra fag som elektro, rør, 
inneklima og kuldeteknikk for en mer 
optimal totalløsning. Det dreier seg 
om innsamling og prosessering av data 
basert på en generisk plattform som er i 
stand til å håndtere driftsdata fra anlegg 
vi installerer og drifter. Vårt mål er å gi 
kundene en merverdi, basert på den stadig 

økende informasjonsmengden, under-
streker Almér.

Spennende utvikling. Et viktig mål med 
innhenting av digital informasjon fra au-
tomatiserte funksjoner i bygget er å tilføre 
systemet algoritmer som gjør at det meste 
blir selvgående, både når det gjelder den 
daglige driften og ivaretakelse av vedlike-
hold og feilsøking. Dette vil også være sen-
tralt i arbeidet med energieffektivisering.  
– Det er også viktig at vi og våre kunder 
kan utnytte erfaringer fra andre lokaliteter 
med tilsvarende automatikk, forteller 
Almér. 
–Vi utvikler nå, i samarbeid med Piscada 
AS, et konsept som vi kaller «gkcloud.no», 

som kan krysskoble digital informasjon 
fra ulike installasjoner, slik at våre kunder 
drar fordel av driftserfaringer også fra 
andre tilsvarende anlegg.

Større forutsigbarhet. Et større erfar-
ingsgrunnlag og metoder for å bearbeide 
ulike data gir også bedret mulighet til å 
prognostisere driftskostnader og vedlike-
holdsprogram.
– Jeg må igjen understreke, legger Almér 
til, – at det først og fremst er energiko-
stnadene som er av vesentlig betydning 
for kundene. I utgangspunktet dreier det 
seg om at bygningen i seg selv er effektivt 
konstruert, men det er også avgjørende 
at produktene som er installert, pumper, 
ventilasjonsaggregater og annet fungerer 
effektivt. Som at anlegget går når det skal 
gå, ikke når skolen har ferie for eksempel. 
Senere år vil vi lansere et såkalt «machine- 
learning-konsept» som innebærer at ut-
styret ut fra fastsatte algoritmer er i stand 
til å bli nærmest selvgående. Systemet 
vil også kunne si fra til operatøren om at 
energibruken nå er sterkt avvikende fra 
det prognostiserte nivået.

Naturlig utvikling. Lederen for GKs bygg-
automasjon i Sverige synes ikke det er noe 
å undres over at digitaliseringen av dagens 
bygg blir stadig mer avansert:
– Dette er ingen ting sammenliknet med 
den digitaliseringen vi ellers oversvømmes 
av i hverdagen; tenk bare at selv en liten 
mobiltelefon er blitt en avansert computer 
som utfører operasjoner som tidligere 
krevde datamaskiner med vannkjøling. 
Men vi får ikke glemme at en stor del av 
bygningsmassen er av eldre dato; byg-
ninger med varmesystemer, ventilasjons-
systemer og kjølesystemer som absolutt 
ikke prater med hverandre. I verste fall 
kan dette resultere i at varmesystemet går 
for fullt, mens kjølesystemet forsøker å 
dempe varmen. Målet er å integrere disse 
systemene med hverandre; lære delsys-
temene å jobbe mot et felles mål. Men, vi 
må nok innse at kanskje en fjerdedel av 
bygningsmassen er for gammel til noen 
gang å kunne ta del av moderne løsninger 
for en økonomisk og miljømessig tilfreds-
stillende drift av byggets inneklima.

BYGGAUTOMASJON SVERIGE BYGGAUTOMASJON SVERIGE 

Jonas Almér tiltrådte som leder av 
GK Byggautomation i Gunnar Karlsen Sverige AB i fjor vår. 

(Foto: Harald Sola Berentsen)

Foto: Magnus Brattset Drabløs
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Doktor i økonomi Kjell Anders Nordström (59) 
- verdens-kjent forfatter og foredragsholder - vekker 

oppsikt med sine banebrytende fremtidsvisjoner. 
(Foto: Foto: Bingo Rimér)

TEMA: URBANISERINGTEKST: HARALD SOLA BERENTSEN TEMA: URBANISERING

GK inviterte nylig kunder og samarbeidspartnere til en presentasjon 
av, blant annet, ulike tanker omkring morgendagens byutvikling. 
Den finsk-svenske økonomen Kjell Anders Nordström var en 
sentral foredragsholder ved arrangementet og la fram sine til dels 
oppsiktsvekkende tanker om sivilisasjonens utvikling i den neste 
mannsalderen.

G
jennom sine bøker og sin verdens-
omspennende foredragsvirk-
somhet har Nordström fått mye 
oppmerksomhet for sine framtids-

spådommer. Hans prediksjoner er såpass 
radikale og nyskapende at selve budskapet 
er nok til å vekke betydelig interesse. Når 
Nordström, doktor i økonomi, i tillegg er 

en ivrig lest forfatter og en uvanlig karisma-
tisk foredragsholder, er det ikke til å undres 
over at hans tanker har nådd langt og bredt.

Sammen er vi sterke. Nordström henviser 
til dagens forskning, som avslører at når vi 
mennesker samles i større grupper, fører 
det til at verdiskapningen intensiveres 

dramatisk: 
– Det er faktisk en betydelig forskjell, sier 
han, – og det fører antakelig til at vi i et 
større, urbant miljø kan utvikle en mer 
variert spesialisering for ivaretakelse av 
ulike oppgaver. Bakeren mestrer sitt fag 
og distributøren tar seg av sine oppgaver – 
alle blir høyt spesialisert.

Urbanisering fører altså til spesialisering; 
arkitekten på landsbygden tegner alt fra 
skoler til broer, mens arkitekten som virker 
i byen, blir mer spesialisert for å utføre en 
type konstruksjoner. Et eksempel 
på avansert spesialisering er New York, 
hvor du for eksempel finner egne restau-
ranter for blinde. Det vil man aldri kunne 
utvikle i provinsen.

Bærekraftig utvikling. En ser gjerne for 
seg at en ytterligere urbanisering lett kan 
føre til en større miljøslitasje og et mindre 
økologisk samfunn. Nordström mener at 
det motsatte vil være tilfellet: 
– Om vi administrerer denne utviklingen 
på rett vis vil vi ha større forutsetninger 
for å kunne håndtere befolkningsøkningen 
og tjenester som avfallshåndtering og 
energiforsyning, om vi samler mange 
mennesker på ett sted. Ulike samfunns-
oppgaver vil være vesentlig mer kostbare 
og mer krevende å ivareta ute på bygdene. 
Dessuten må vi også tenke på at det øker 
belastningen på naturen om vi sprer oss 
for mye ut i landskapet. Konsentrert bo-
setting vil også kunne bidra til å redusere 
forurensende transportløsninger til et 
minimum, det er noe vi allerede i dag kan 
se i verdens storbyer. u

Stockholm (Foto: iStockfoto)
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Jordas befolkning samlet i 600 byer.
– I 1910 bodde kun 10 prosent av verdens 
befolkning i byer, forteller doktor Nord-
ström, - i dag bor snart 80 prosent av oss 
i byer, som fremover vil stå for cirka 95 
prosent av BNP. Han spår at hele verden 
vil utvikle seg til omkring 600 sentrale 
storbyer som til sammen vil romme det 
meste av klodens befolkning. Betydningen 
av nasjonalstatenes rolle, slik vi kjenner 
den i dag, vil forsvinne. Storbyene vil 
bli betydelige politiske og økonomiske 
områder som nærmest vil innta form og 
funksjon som egne stater der borgermes-
teren vil spille en slags rolle som statssjef, 
det ser vi tendenser til allerede enkelte 
steder. 

Store befolkningskonsentrasjoner. Sverige 
vil med årene kanskje ha tre vesentlige 
sentra for utvikling; Stockholm, Göteborg 
og Malmö – resten av landet vil represen-
tere verdiløse utkanter. Mange tar det som 
en ekstrem provokasjon når Nordstrøm 
eksemplifiserer med det lille stedet Avesta 
i Dalarne på følgende vis:           
– Dette betrakter jeg som et av de mange 
provinsielle utkantområdene i Sverige. 
På Stortorget i Avesta vil du i fremtiden, 
kun finne tre fylliker, noen barn og et par 
bygdetullinger, etter at de andre beboerne 
har søkt seg til storbyene. I provinsen vil 
du ikke ha noen økonomisk aktivitet, ikke 
noe universitet, ingen underholdning, 
ingen shopping – bare trær. Allerede i dag 
har Stockholm en raskere veksttakt enn 
et land som Kina og vi må regne med at 
hovedstaden vil komme opp i rundt fem 
millioner innbyggere i løpet av de neste 50 
årene. Byen vokser allerede med sju til ni 
prosent hvert år.

Jentene dominerer. Allerede i dag ser vi at 
kvinner er i flertall i byene. Det kan være 
nesten ti prosent mer kvinner enn menn, 
påpeker Nordström, - og forklarer det 
med at kvinner flytter tidligere til storby-
ene – og at de lever lenger. I tillegg ser vi 
at kvinner som søker fra «provinsen» til 
urbane strøk tilegner seg mer utdannelse 
enn tidligere. Det vil si at du for eksempel 
ikke finner så mange utdannede kvinner 
i Marokko generelt, men en høy konsen-

trasjon i en by som Marrakech – ikke så 
mange i Iran, men i Teheran – og flere 
i Dubai enn i Abu Dhabi, understreker 
Nordström og legger til: 
– Det er også interessant å merke seg at 
mange av storbyens innbyggere lever for 
seg selv. I Stockholm består 62 prosent av 
husholdningene av enkeltpersoner og ten-
densen ser vi også i Oslo og København.

Galopperende utvikling. I følge Nordström 
er dette en galopperende utvikling og han 
sammenlikner den gjerne med den indus-
trielle revolusjon: 

– Den digitale revolusjonen vi nå opplever, 
går ti ganger raskere enn den industri-
elle revolusjonen, hevder han, – den 
teknologien vi har tilgang til i dag har tre 
hundre ganger så stor kraft som verden 
opplevde den gang. Det resulterer i at 
så vel politiske, som økonomiske syste-
mer utsettes for en kraft som er tre tusen 
ganger sterkere enn under den industrielle 
revolusjonen. 
Vi får håpe og tro at mennesket er i stand 
til å håndtere disse dyptgripende endrin-
gene på et sett som gavner oss alle.

Urbaniseringen er avhengig 
av automatisering
Fremtidige gigantbyer og 
hvordan «tingenes internett» 
kan løse deres utfordringer var 
blant temaene da GK inviterte 
kunder og samarbeidspartnere 
til foredrag på Miljøhuset GK.

G
K samlet kunder og samarbeids-
partnere til en fordypning i 
«Internet of things - Fra buzzword 
til business» og hvor utviklingen 

er på vei torsdag 24. august. På talerlisten 
stod den annerkjente fremtidsforskeren 
Kjell A. Nordström, Brad Walters, CEO 
i Monnit, OBOS-sjef Daniel Kjørberg 
Siraj og GK Gruppens administrerende 
direktør Jon Valen-Sendstad. Kveldens 
konfransier var Kari Slaatsveen.

– De nordiske landene i front. Det er ikke 
vanskelig å forstå hvorfor svært mange 
lar seg imponere og fascinere av Kjell A. 
Nordström. Den finsk-svenske økonomen, 
forfatteren og foredragsholderen skisserte 
en fremtid hvor man ikke lenger snakker 
om 220 land, men 600 steder – det vil si 
600 urbane områder med 80 til 85 % av 
hele jordens befolkning. Han beskrev de 
nordiske landene som helt i front når det 
gjelder urbanisering, og påpekte at Oslo 
og Stockholm er byene i verden som har 
størst prosentvis tilflytting.
– Med totalt 26 millioner mennesker 
er Norden verdens 9. største økonomi, 
påpekte Nordström.

Tilbyr 57 ulike sensorer. Ettersom 
kveldens tema var «the Internet of things», 
var det naturlig at en av GKs viktigste 
samarbeidspartnere på området presen-
terte seg. CEO Brad Walters i Monnit 

hadde tatt turen fra sitt hovedkontor i 
Salt Lake City for å presentere hvordan de i 
samarbeid med GK kan hjelpe byggeiere 
og driftere til å overvåke sine tekniske 
anlegg gjennom små, trådløse sensorer.
Walters forklarte at Monnit i dag tilbyr 
hele 57 ulike sensorer, og at de har 17 nye 
varianter under utvkling. Det er nesten 
ingen grenser for hva som kan overvåkes. 

Viktig med kundeperspektiv. Obos-sjef 
Daniel Kjørberg Siraj forklarte hvordan de 
som byggherre alltid var på utkikk etter å 
dra nytte av den teknologiske utviklingen, 
men at de passet på å holde et kundeper-
spektiv og hvordan det gagnet kunden å ta 
det i bruk.
– Vi må våge å tenke stort, sa Siraj til 
forsamlingen.

Konsernsjef Jon Valen-Sendstad beskrev en lys fremtid for byggebransjen, men påpekte at det kom til å kreve stadig 
mer bruk av automatisering. Her i samtale med fremtidsforsker Kjell Anders Nordström.

Nordströms prognoser for utviklingen av Stor-Stockholm avviker ikke særlig fra tallene offentlige instanser bygger på. 
Her ser vi en sammenligning mellom byen og Mellom-Sverige forøvrig.

I løpet av de neste 50 årene prognostiserer økonomen Kjell A. Nordström at Stor-Stockholm vil bestå av fem millioner 
innbyggere. (Foto: iStockfoto) u
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Blant annet viste han en kort video av 
hvordan man allerede neste år tenker å 
benytte seg av såkalt utvidet virkelighet 
på byggeplassen med visning av planlagt 
røropplegg på naken vegg.

– Blir viktigere i fremtiden. Konsern-
sjef i GK Gruppen, Jon Valen-Sendstad, 
avsluttet foredragsrekken med å tegne et 
bilde av fremtidsutsiktene for GK som 
leverandør av IoT-produkter og bran-
sjen generelt. Han er overbevist om at 
fremtidens gigantbyer vil skape et enormt 
behov for automatisering.
– Urbaniseringen av verden vil føre til at 
dobbelt så mange mennesker kommer til å 
bo i byer som i dag. De skal ha boliger, kon-
torer og skoler, påpekte Valen-Sendstad.
Ifølge Valen-Sendstad ser vi i dag en sta-
dig økende bruk av IoT-gjenstander, og at 
dette kommer til å bli mye viktigere i tiden 
som kommer. Det meste av det vi gjør i 
dag skal vi fortsette med å gjøre. Rørleg-
gere vil fremdeles utføre rørleggertjenest-
er, men IoT-gjenstander vil trolig påvirke 
hvordan arbeidet planlegges, utføres og 
betales for.
Samtidig vil mengden komponenter 
koblet til internett kreve et strengt 
sikkerhetsregime.

CEO i Monnit, Brad Walters.

Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj.
Mange benyttet muligheten til å knytte nye kontakter 
både før og etter foredragene. q

Tingenes internett 
passer på hos kundene
Når kjøledisken og ventilasjons-
anlegget er på internett, opp-
dager du feilene før de fører til 
problemer. – Formålet er å opp-
dage feil før kunden gjør det, 
sier GK-direktør Steinar Holm.

D
er folk prater om «Internet of 
Things» og hvilke muligheter det 
har, sitter GK allerede i en posisjon 
hvor vi kan levere det, sier Holm. 

Han er direktør for eksisterende bygg.

Overvåker. Tingenes internett – IoT når 
det forkortes på engelsk – er ikke lenger 
bare noe som trendforskerne snakker om. 
«Fra buzzword til business» var over-
skriften da GK samlet kunder og samar-
beidspartnere for å snakke om hva som 
skjer når tingene klarer å snakke sammen.
– Vi har en avtale med Monnit, en 
amerikansk leverandør som har utviklet 
mange flotte sensorer som er beregnet 
på markedet vårt. Tanken er at vi på en 
utrolig enkel og kostnadseffektiv måte 
kan overvåke kritiske installasjoner hos 
kundene, forklarer Steinar Holm.

Sparte 13 prosent. Monnit-sjef Brad 
Walters tok turen fra Salt Lake City til 
Oslo for å fortelle hva han kan bidra med 
for å hjelpe byggeiere og driftere med å 
overvåke anleggene sine gjennom små, 
trådløse sensorer.
Telegiganten AT&T reduserte vedlike-
holdskostnadene på basestasjonene sine 
med 13 prosent med enkle sensorer fra 
Monnit som kunne forutse vedlikeholds-
behovene, ifølge Walters.
– Vi kan levere duppedittene og teknolo-
gien, og driftssentralen vår kan overvåke 

dem. Dette gjør at vi kan få kontroll på 
byggene på en helt annen måte enn vi 
hadde tidligere, sier Steinar Holm.
– Formålet er å oppdage feil før kunden 
gjør det. Vi skal bruke det til å drive fore-
byggende vedlikehold, forklarer han.

Holder togene i gang. Det ferskeste 
eksemplet som Holm byr på, handler om 
signalkioskene til Bane Nor.
– Inne i dem er det masse elektronikk og 
masse styringssystemer. Problemet er at 
det blir varmt hvis ikke kjølingen virker. 
Vi har en løsning der vi setter ut sensorer 
som overvåker temperaturen og andre 
kritiske ting i dem. Dermed får vi et for-
varsel når noe er i ferd med å gå galt. Det 
sikrer verdier for Bane Nor.
Dessuten er teknologien robust, billig og 
enkel å montere, mener han.

– Alle med sunn fornuft får det til. Selv jeg 
har klart det, smiler Steinar Holm.

Forutser mer. I neste omgang ser han for 
seg en utvikling der tingenes internett, 
delvis sammen med kunstig intelligens, 
gjør det mulig å forutse hendelser i mye 
større grad enn det som er mulig i dag.
– Da kan vi se for eksempel at «denne 
kjølemaskinen er i ferd med å stoppe». 
Så kan vi komme og skifte den ut eller 
utbedre den før den stopper. Dette vil 
gjøre tjenestene våre bedre og ikke minst 
billigere. Hvis alt skjer i henhold til 
Murphys lov, er det kostnadsdrivende 
for oss og forstyrrende for kunden.
Tingenes internett for driftssentralen 
er slett ikke krevende å lære seg: Det 
er lavterskel og går fort, melder 
Steinar Holm.

– Andre prater om det med flotte powerpointer. Vi kan levere det i dag, sier Steinar Holm om tingenes internett.
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Her er noen måter tingenes internett kan 
brukes på i byggenæringen:

– Bygg smartere. Dagens bim-modeller kan opp-
dateres med dataene som IoT-sensorer henter inn 
fortløpende. Dermed kan du modellere for 
eksempel energibruksmønster, temperaturtrender 
eller hvordan menneskene beveger seg gjennom 
bygningen og også analysere dataene for å gjøre 
jobben enda bedre med neste bygg.
– Hold verktøyet i drift. Alt av maskiner, verktøy 
og utstyr må holdes i gang om det ikke skal føre 
til tapt tid og tapte penger. Med IoT kan de fjern-
overvåkes med tanke på for eksempel tempera-
turendringer og vibrasjoner. Skjer det noe uvanlig, 
kan større innretninger vedlikeholdes og mindre 
byttes ut allerede før de svikter.
– Driv sikkert. Hvis du kan fjernstyre en maskin 
over internett, så kan du få den til å gjøre jobben 

Overvåker byggeplassen på nett

Takuya Irisawa står bak utstyr til å overvåke bygge-
plassene. (Foto: Ecomott:)

IoT-muligheter alene i soner der det ville vært farlig for menne-
sker å arbeide.
– Forutse hva som kommer til å skje. Cemex er et 
eksempel. Det tok for lang tid for det meksikansk-
eide konsernet å levere sement over grensen til 
USA når kunden bestilte den. Derfor ble bilene 
utstyrt med sensorer og sendt til de områdene der 
det var mest sannsynlig at kundene ville trenge 
leveranser, basert på realistiske prognoser. Når 
kunden bestiller sement i dag, kan Cemex finne ut 
umiddelbart hvor nærmeste bil er og dirigere den 
til riktig sted.
– Få ned sykefraværet. To oljeselskaper kan inspirere: 
De utstyrte ansatte på boreplattformer med smart-
klokker – bærbare enheter som holdt oversikt 
over hvor de var, hva de gjort og hvor utsatt de 
var for kjemikalier. Ved å begrense eksponeringen 
for tøffe forhold og sikre at alle fikk den hvilen de 
trengte, kuttet selskapet sykefraværet med over 
40 prosent.
– Hold oversikt over folk. Noen flytter fra prosjekt 
til prosjekt, mens andre blir på ett bygg til jobben 

er ferdig. Sensorer på arbeidsklærne til hver 
enkelt kan snakke med hverandre og holde 
sjefene oppdatert på hvem som er hvor og hvilken 
kompetanse som er på plass på hvert prosjekt. Alt 
kan kobles med planleggingssystemer, lønn og 
logistikk, for å nevne noe.
(Kilder: IBM, Ecompliance, The Balance, To Increase)

Sementbilene sendes ut allerede før kunden har bestilt, 
basert på prognoser som forteller hvor det kommer til å 
trenges sement. (Foto: Pedro Felipe)

Ingen andre storbyer får mer snø enn Sapporo, derfor var det ikke unaturlig at det var snøryddingen som ble forløper til byens fremste IoT-selskap. (Foto: Shutterstock)

I beskjedne lokaler i Japans nordligste storby holder IoT-nyskaperne i Ecomott til. (Foto: Georg Mathisen)

Sensorer på byggeplassen 
passer på, lar ledelsen in-
spisere og advarer de ansatte 
når det trengs. Seriegründer 
Takuya Irisawa går fra energi-
gjerrig snøfjerning til HMS i 
byggenæringen.

S
om 22-åring ledet Irisawa ringe-
toneavdelingen i det best kjente 
teknologiselskapet i den japanske 
vintersportsbyen Sapporo. Den 

gangen ringetoner til mobiltelefonene var 
god butikk, dro Crypton Future Media inn 
store summer i yen.
– Det var vellykket, men jeg så aldri at 
kundene mine faktisk brukte produktene. 
Det ga meg en slags tom følelse. Jeg ville 
gjøre noe godt for samfunnet og bygge 
opp virksomhet som bruker mobilte-
knologien til å løse miljøproblemer eller 
sosiale problemer, sier Takuya Irisawa til 
nettavisen Tech in Asia.

Snøsmelting. Derfor sa han opp. For ti 
år siden startet han Ecomott. Fremdeles 
i Sapporo. Ingen andre storbyer i verden 
får like mye snø – seks meter i året. Snøen 
faller så ofte og i så store mengder at det er 
vanskelig å rydde den bort. Derfor velger 
mange å smelte snøen, ikke minst på 
parkeringsplasser, ved hjelp av vannrør i 
bakken, med vann som varmes opp av olje.
– Sensorene som får oljekjelene til å starte 
opp når det begynner å snø, er ikke så 
sofistikerte. De skrur seg også ofte på når 
det ikke er nødvendig, forklarer Irisawa.
Derfor lanserte han det første produktet 
sitt, Yurimott. Det er kamera- og senso-
rovervåking som forteller drifterne når de 
bør begynne oppvarmingen og når de bør 
skru den av igjen.

Jordbruk. Det var vellykket, men det er 
vanskelig å holde et teknologifirma i gang 
med ett enkelt sesongprodukt. Derfor ble 
neste skritt å ta overvåkingen videre til 
jordbruket: Soldrevne stasjoner som følger 
med på temperatur, vind og fuktighet. 
Selv om det er store jordbruksområder på 

Japans nordligste øy Hokkaido, var ikke 
jordbrukssensorene noen stor suksess. 
Bøndene var rett og slett ikke nok opptatt 
av teknologi til å være interesserte. 

Byggeplasser. Irisawa tok med seg 
produktene over til byggenæringen i 
stedet. Overvåkingsstasjonene ble utvidet 
med lydmålingsutstyr og tatt i bruk for 
å overvåke byggeplassene med tanke på 
HMS og støy. Nå har flere tusen japanske 
byggeplasser tatt i bruk Gembaroid, som 
systemet heter.
Selv om han fant opp ting som kommuni-
serer med andre ting, var det først flere år 
senere at Takuya Irisawa innså at det han 
holdt på med, var tingenes internett, IoT. 
Nå har han gått videre til hele systemer for 
IoT-løsninger:
– Det å bygge et IoT-produkt, krever 
sensorer, porter, et nettverk, skylagring og 
en app. Det er maskinvare, programvare 
og sikkerhet. Vi setter dem sammen så 
hvem som helst kan utnytte tingenes inter-
nett, sier Takuya Irisawa til Tech in Asia.
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Wi-Fi med 
lysets hastighet
LED-lamper og solcellepaneler gir hyperraskt og sikkert internett. 
Det første kontoret med Li-Fi i stedet for Wi-Fi er allerede i drift.

I år er det ti år siden nobelprisvinner 
Theodor W. Hänsch fikk med seg 
de fremste forskerne i Tyskland til 
å plukke ut de 100 produktene som 

kommer til å forandre livene våre de neste 
100 årene. Han avsluttet hele boken 
«100 Produkte der Zukunft» med LED-
lysene til Harald Haas.
I 2011 demonstrerte Haas offentlig for 
første gang hvordan helt vanlige LED-
lamper kan forsyne verden med lynraskt 
internett. For halvannet år siden viste han 
hvordan solcellepaneler – også det hylle-
vare – kan være mottagere samtidig som 
de fortsetter å levere energi.

Fra Bell til Haas. – Nå er det på markedet, 
sier Harald Haas. Vi møter den tyske 
professoren på et lite kontor i Edinburgh. 
Passende nok holder han til i bygningen 
som har fått navn etter den hittil mest 
berømte telepioneren fra universitetet 
i den skotske hovedstaden: Alexander 
Graham Bell. 
Idéen høres overraskende enkel ut. En 
vanlig LED-lampe kobles til en mikrochip. 
Resultatet er at den blinker ufattelig fort 
– umulig å se for øynene til et menneske. 
Blinkingen overfører data som binære 
verdier.
– Omtrent som å sende morsesignaler 
med en lommelykt, bare mye raskere og 
i et språk som datamaskinen kan forstå, 
forenkler Haas.

Raskere og romsligere. Li-Fi – light fidel-
ity – overfører dataene langt raskere enn 
noen eksisterende Wi-Fi-løsning klarer. 
Dessuten er frekvensområdet til lysbøl-

gene 10.000 ganger så stort som spekteret 
for radiobølger. Det gir plass til langt flere 
signaler: Hvis det er mange som er koblet 
på, er det likevel plass til å arbeide raskt 
for alle.
Hvorfor det trengs raskere løsninger, vet 
du hvis du har prøvd å surfe med mobilen 
på et overbelastet 3G-nett.
– Og nå kommer «Internet of Things», 
med flere titalls milliarder innretninger 
som skal på nett. Samtidig vil vi bruke 
Li-Fi til å bygge bro over det digitale 
klasse-skillet i verden, sier Harald Haas.
Nå kan du nemlig ha mulighet for en 
trådløs nettforbindelse hvor som helst der 
det finnes en lyspære. Allerede i dag er 
det anslått at det er 14 milliarder av dem 
i bruk, skal vi tro tall fra CNN. Og ifølge 
Cisco dobles datamengdene som sendes 
gjennom mobilt utstyr, hvert år.

Tryggere. Li-Fi skal ikke drive internett 
alene: Det virker ikke lenger enn lyset 
rekker, og det kan blokkeres. Men det er 
en sikkerhet: Så lenge signalene ikke 
kommer utenfor rommet, blir trådløse 
nettverk tryggere enn noen gang, under-
streker professoren.
Han forklarer også at det er helt trygt 
for mennesker å sitte i rommet der lyset 
blinker lynhurtig: Bieffekter er sjekket ut, 
og ingen kommer til å få epileptiske anfall 
eller andre reaksjoner, hevder han.
Haas er klar på at Li-Fi vil revolusjonere hele 
markedet for alle som produserer både lys 
og datakommunikasjon. Ericsson og Osram 
blir konkurrenter. Det er uunngåelig at noen 
kommer til å bli akterutseilt – kommunika-
sjonens svar på Kodak.

Dongle. Og nå er det altså på markedet. 
Foreløpig trenger brukeren en dongle – en 
minnepinne-stor USB-plugg av den sorten 
som trengtes for å koble seg til Wi-Fi for 
noen år siden.
I fjor åpnet verdens første kontorbygg med 
Li-Fi. Sogeprom – eiendomsavdelingen til 
den franske banken Société Générale – tok 
i bruk teknologien i 3500 kvadratmeter 
store kontorlokaler i La Defense utenfor 
Paris. Lampene er det den franske LED-
leverandøren Lucibel som lager.
Paris tar også i bruk Li-Fi på metroen, der 
et firma som springer ut fra universitetet 
i Versailles har vunnet kontrakten på å 
installere Li-Fi med over en kvart million 
lyspunkter på 66 undergrunnsstasjoner.

På laboratoriet overførte Harald Haas og kollegene tidlig data langt raskere enn det som er mulig med Wi-Fi. (Foto: University of Edinburgh)

Professor Harald Haas skuer inn i fremtiden – et LED-lys. (Foto: Laurence Winram) En enkel dongle av denne typen brukes på det første Li-Fi-klare kontoret, viser Harald 
Haas. (Foto: Malcolm Cochrane Photography)

På universitetet i Edinburgh holder Pure Lifi til – firmaet 
som utvikler og kommersialiserer dataoverføring med lys. 
(Foto: Georg Mathisen)

Harald Haas holder til i bygningen som er oppkalt etter 
den hittil største telepioneren fra universitetet i Edinburgh: 
Alexander Graham Bell. (Foto: Georg Mathisen)
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J
o Jørgen Stordal tar tak i noe usynlig 
med fingrene. Flytter litt på det. 
Plutselig dukker det opp et helt hus 
rett foran deg. Du kan gå rundt det. 

Men du kan også forstørre og forminske 
det, gå gjennom veggene, flytte møbler 
bare ved å peke på dem eller se inni 
veggene og finne ut hvor ventilasjon, vann 
og avløp går.

Brillefint. I virkeligheten skjer det ingen-
ting i rommet som Stordal og du går rundt 
i. Huset, møblene og kanalene finnes bare 
på innsiden av brillene som du har på deg. 
Men enten du bygger, drifter, vedlikehold-
er eller stopper lekkasjer, så er dette en del 
av fremtidens arbeidsplass.
Du har kanskje hørt om, eller kanskje til 
og med prøvd, VR-briller. Virtuell virke-
lighet betyr at brillene er lukket slik at du 
bare ser det som vises på skjermen. Løs-
ningen egner seg godt til simulering – hvis 
du for eksempel sitter på kontoret og skal 
ta med en byggherre eller en potensiell 
boligkjøper på tur gjennom en bygning.

Sett på deg brillene og se rett 
gjennom veggen på rør og 
kanaler. Med teknologi kan 
du blande byggetegninger og 
virkelighet.

Med tegningene rett foran 
øynene samtidig som tak og 
vegger er utenfor brillene, 
så trenger du ikke å lure på 
hvor kanalene går. 

“
Jo Jørgen Stordal i Point Media. 

u
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Forbedret virkelighet. Men nå handler 
det om AR – augmentert, eller utvidet, 
virkelighet. Du får bilder på innsiden av 
brillene, men samtidig ser du gjennom 
dem ut på det som er rundt deg. Dermed 
kan du se rett på veggen og se den, men 
samtidig se gjennom den og inn til tegnin-
gene av det som ligger inni. Eller du kan se 
på pumpen som du skal montere for første 
gang og samtidig se monteringsanvisnin-
gen, komplett med piler til de forskjellige 
punktene på den virkelige pumpen.
– VR lukker inne syn og hørsel. Det er 
en god simulator for å inspisere arkitekt-
tegningen din: Da får du romforståelse og 
tror at du er i rommet. Mens AR er det 
beste arbeidsverktøyet der de fysiske gjen-
standene er. Du kan gå fritt i rommet uten 
å snuble i noe, slik som du kan risikere 
med VR. Du kan finne ut hvor de hersens 
rørene er, du kan installere sprinkleran-
legget steg for steg. Det er et verktøy på 
stedet, forklarer Jo Jørgen Stordal.

Ommøblerer. Stordal driver Point Media. 
Her arbeider han med alt fra hologrammer 

til AR og VR, for både skoleverk, planleg-
gere, arkitekter og industri.
– I industrien ser vi hvordan du får på deg 
briller og har frie hender å jobbe med. 
Arkitektene laster inn cad-tegninger og 
gjør endringer. Vi har hatt arkitekter som 
har vært her mens kollegene har sittet på 
kontoret og sett det samme som de ser. Så 
sier de for eksempel: «Vi flytter den døren 
tilbake til der vi snakket om», og så kan 
de gå gjennom den og se at løsningen blir 
bedre. Med et slikt visualiseringsverktøy 
sparer det deg for tid og arbeid, og det blir 
mye lettere å ta beslutninger.
På samme måte kan den potensielle kjøperen 
få en første kikk på leiligheten uten å reise 
dit, og ommøblere den med hologrammer 
om ønskelig. Lenge før den tid har planleg-
geren sittet med terreng og hustegninger og 
plassert huset på riktig sted.

Går gjennom veggen. For prosjektlederen 
og håndverkeren er brillene arbeidsverktøy 
i det daglige.
– Det brillene er best på, er å se hva som er 
under huden på ting. De ser gjennom ting, 

forklarer Stordal.
Det betyr altså at du kan stå på byggeplas-
sen og se hvor alt skal være, eller du kan 
stå i den ferdige bygningen og se gjennom 
veggene.
– Brillene er såpass smarte at de kjenner 
igjen det du ser på. Hvis vi mater brillen 
med at den skal gjenkjenne en varme-
pumpe, kan du gjøre service på den uten 
å ha sett modellen før, sier han. I kontor-
fellesskapet som Point Media deler med 
flere markedsførings- og teknologiselska-
per, demonstrerer de løsningen med en 
forklaring som viser deg punkt for punkt 
hvordan du skifter ut alle kortene på pc-
ene i huset.
– Bildekvaliteten er så god at den kan 
selges til forbruker. Håndverkeren trenger 
ikke like god bildekvalitet, men god nok til 
at den er behagelig å jobbe med, fastslår Jo 
Jørgen Stordal.

Brillene blir stadig mindre og mer «normale» å se på. Jo Jørgen Stordal i Point Media lever av å visualisere alt fra arkitekttegninger til lærebøker. 

Med briller som kjenner igjen det du ser på og kan 
sette merkelapper og instruksjoner på det, blir det mye 
enklere å gjøre servicejobber, også på anlegg som du 
ikke kjenner så godt. q
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Statsbygg skanner med mobilen
Nå skanner Statsbygg et helt råbygg med mobiltelefoner. 
Det skal spare tid, penger og miljø. På universitetet på Ås 
skal mobiltelefonene gi oppdaterte 3D-bilder underveis i 
byggeprosjektet. På den måten kan det ferdige bygget 
sammenlignes med bim-modellen og arkitekttegningene 
hele tiden.
– Dette kan spare oss for mange turer til byggeplassen og 

på den måten spare både tid, penger og ikke minst miljøet, 
sier prosjektdirektør Erik Antonsen. – I tillegg har vi full 
kontroll over byggeprosjektet hele veien.
Skanneverktøyet er fremdeles under utvikling. Statsbygg 
samarbeider med programvareselskapet Imerso om et 
verktøy som skal kunne brukes på de fleste byggeprosjektene 
i fremtiden.

Når bygget er ferdig, vil 3D-bildene fremdeles være der og vise skjult infrastruktur i bygningen, peker prosjektdirektør Erik Antonsen på. (Foto: Statsbygg)

AR på telefonen
Android-telefoner kan bruke AR-teknologi og vise alle på 
byggeplassen en blanding av virkelighet og byggetegninger i 
3D. Og det er utviklet i Danmark, hos Dalux.
– Det kan være enormt komplisert å navigere i alle papir-
tegningene i byggebransjen. Med AR behøver vi ikke å tenke 
så mye, men bare se, sier bim-ansvarlig Kasper Haack i 
Airteam, som har testet løsningen, i en pressemelding.

Haack mener at det er mye tid og penger å spare med en slik 
teknologi som vet hvor du er og hva du ser på. Dessuten er 
det store fordeler for kvalitetssikringen, sier han.
– Vi var overrasket over å oppdage hvor klar AR-teknologien 
er til å bli brukt i byggebransjen i dag, sier Dalux-gründer 
Bent Dalgaard. Alle har en smarttelefon eller et nettbrett, 
mens egne AR-briller er mye dyrere, peker han på.

Forsker på robotrevolusjon
Roboter og 3D-skrivere kommer til å revolu-
sjonere byggeindustrien. I hvert fall ifølge 
forskere over hele verden.

Tidsskriftet Science Robotic har viet en hel utgave til robot-
ene på byggeplassen.
På Massachusetts Institute of Technology har Steven J. Keating 
og kollegene hans demonstrert en digital byggeplattform. 
Foreløpig har den klart å skrive ut en 14,70 meter bred og 
3,70 meter høy, åpen struktur av isolasjonsskum. Det tok 
tretten og en halv time.
– Byggenæringen har utviklet seg langt med digital arkitek-
tur og design. Men selve byggeprosessen skjer fremdeles 
manuelt med århundregamle teknikker som kan være trege, 
arbeidsintensive, farlige og dyre, skriver Science Robotic.
Digitalbyggmesteren til Keating bruker en menneskeinspirert 
robotarm som kan oppfatte omgivelsene og tilpasse seg til 
dem. Den kan bruke forskjellige typer byggematerialer – fra 
konvensjonell betong til sand eller is som finnes på stedet.
Redaktør Guang-Zhong Yang etterlyser større engasjement 
og bredere samarbeid om fremtidens robotbyggeplass. 
Vijay M. Pawar, Robert Stuart-Smith og Peter Scully på 
University College London, på sin side, forklarer hvordan 
dagens prefabrikkering i byggenæringen er et langt skritt 
videre fra samlebåndsproduksjonen som stammer fra 
Henry Fords tid. I stedet for identiske produkter kan dagens 
selvtilpassende robotteknologi analysere design og materialer.
Robotteknologien kan også gjøres til en del av det ferdige 
bygget. Den gir strukturer som kan tilpasse seg til behov og 
miljø og til og med endre seg over tid. Samtidig er det viktig 

at teknologien skal forbedre det som menneskene er i stand 
til, ikke erstatte fagfolk. Gjør den det, så forsvinner det viktig 
kompetanse, understreker de tre.
Og fabrikkeringen av mer ferdige elementer til bygget må 
skje ute på selve byggeplassen, hevder Russel Loveridge og 
Tanja Coray på ETH Zürich. De er også opptatt av at robot-
ene ikke kan erstatte faglærte: Det vil alltid trengs mennesker 
med fagkunnskap som kan håndtere uventede problemer.

3D-skriveren har laget en 14,70 meter bred kuppel av skum på litt over et halvt 
døgn, men forskerne mener at det bare er starten. (Foto: Steven Keating, 
Julian Leland, Levi Cai og Neri Oxman, Mediated Matter Group)

Bygger med dataspill
Ludvig Lovén har alltid likt dataspill. Nå bruker han spill-
teknologi for å tegne byggeprosjekt i virtuell virkelighet, VR.
Lovén er systemutvikler innenfor bim og VR hos ÅF i Solna. 
– Tegninger og cad-modeller er vanskelige å forstå, men 
visualiseringsmodellene gjør det lett for kundene og allmenn-
heten å se hvordan alt kommer til å se ut når det er ferdig, 
sier han.

Visualiseringene er så naturtro at de kalles VR, men forelø-
pig er det på skjermen de presenteres. Spillmotoren som 
brukes, er 20 år gammel, men det er først nå at den er kraftig 
nok til å kunne brukes på byggeprosjekter.
– I tiden som kommer, vil visualisering bli stadig lettere 
tilgjengelig og kommer til å bli brukt også på mindre pro-
sjekter, sier Ludvig Lovén.
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Digitale 
bygg trenger 
en kultur for 

å feile
Det holder ikke å flikke på gamle 
modeller for å bygge heldigitalt. 
Du må være forberedt på å tenke 
nytt helt fra bunnen av.

D
et er løsningene som skal premi-
eres, ikke hvor mange timer du 
klarer å skrive på et prosjekt. Men 
det er ikke kultur for å prøve og 

feile i Norge, sier Jan Myhre i Statsbygg. 
Han er prosjektdirektør for Digibygg og 
opptatt av at det går ikke an å utvikle noe 
riktig uten å gjøre feil på veien.

Utenfor boksen. – Vi kan ikke lykkes hver 
gang. Silicon Valley har kultur for å feile, 
for det er bare gjennom å feile du kan 
gjøre riktige ting. Vi trenger dem som 
kan faget sitt, men vi trenger like mye 
dem som kan tenke utenfor boksen, sier 
Myhre.

Digibyggdirektør Jan Myhre etterlyser viljen til å feile 
for å utvikle seg. (Foto: Statsbygg)

En gang i fremtiden skal erfaringene fra alle de forskjellige pilotene 
samles i et heldigitalt bygg. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

u

Vi trenger dem som kan 
faget sitt, men vi trenger 
like mye dem som kan tenke 
utenfor boksen.

“
Jan Myhre, prosjektdirektør for Digibygg i Statsbygg.
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Selv om han kommer med et spark til 
timeskrivingspraksis, så er han opptatt av 
at alle skal tjene penger på prosjektene. 
– Men ikke på bekostning av hverandre. 
Det er sammen vi må finne de gode løs-
ningene!

Nytt lag. Det er der Myhre vil tenke nytt, 
og ikke minst se på hvem som arbeider 
sammen på hvilket tidspunkt.
– Hvem er det egentlig som skaper verdi 
i prosjektene våre? Vi har en forestilling 
og setter sammen et lag som består av 
byggherre, rådgivergruppe, arkitekt og 
entreprenør. Da har vi laget prosjektet og 
mener at verdiskapningen ligger der. Men 
det finnes mange aktører som kan tilføre 
mer, mener han.
– Automatikkleverandøren ligger langt 
nedi kjeden. Vi har teknologileverandører 
og softwareleverandører i verdenstoppen. 
Men de er ikke med og legger grunnlaget 
for det digitale i prosjektet, fordi vi har 
ikke tradisjon for å invitere «sånne» med i 
prosjekter.

Forbi BIM. Myhre bruker et eksempel fra 
en messe han var på i vår. Der traff han et 
VVS-firma som prefabrikkerer tekniske 
rom og sier at de bare trenger halvparten av 
den plassen et teknisk rom trenger i dag.
– Hvorfor vet ikke vi som byggherre det? 
Vi må få aktørene som representerer verdi-
skapningen og kunnskapen inn i prosjek-
tene, sier han.
Kongstanken til Digibyggdirektør er, ikke 
overraskende, å bevege seg i en retning 
der prosjektene bygges rundt en digital 
modell. Alle aktørene jobber mot en BIM-
modell i sanntid, men samtidig skal dette 
vært mye mer enn bare BIM.

Se til flyindustrien. – I dag skjer det altfor 
mye at hver enkelt aktør sitter på konto-
rene sine og arbeider med fagene sine og 
modellene sine. Så kommer de og skal 
inkorporere det i hovedmodellen, og så går 
det ikke. Alle må ha tilgang til alt i sanntid. 
Flyindustrien har gjort det og fjernet 
masse problemer og feil fordi alle jobber i 
sanntid, trekker Jan Myhre frem.

Han stiller opp på alle møter, seminarer, 
kurs og konferanser han blir invitert til, 
rett og slett fordi det er avgjørende å få 
med hele bransjen. Dette skal ikke være 
noe Statsbygg holder på med alene eller 
kanskje sammen med Direktoratet for 
byggkvalitet og Bygg21.

Anskaffelsesregler. Statsbygg går i gang 
med piloter og prosjekter. Samtidig skulle 
Myhre gjerne hatt muligheten til å arbeide 
tettere sammen med entreprenørene.
– Det ville vært utrolig moro om vi kunne 
kontrahere tre–fire prosjekter i slengen 
og spille oss gode. Slik det er nå, setter vi 
sammen et nytt landslag hver gang. Det 
blir som fotballandslaget, som taper hver 
gang – det gjør vi også. Dette er gjort i an-
dre land. Spørsmålet er hvordan vi klarer 
å utnytte det spillerommet som finnes 
innenfor anskaffelsesregelverket, men som 
vi ikke tør å utfordre, sier Myhre.

BIM er grunnmuren, men en digital gjennomføringsmodell 
er mye mer, konstaterer Jan Myhre. (Illustrasjonsfoto: 
Shutterstock) q

Bedre driftskontroll 

DRIFTSSENTRAL

De fleste bygg i dag har 
utstrakt automasjon for sikre 
forhold som temperatur, 
energibruk og CO2. Nå er 
målet å overføre data fra disse 
anleggene – via nettet – til en 
sentral driftssentral hos GK.

N
ye bygg er meget godt utstyrt 
med sensorer og temperatur-
målere som gjerne er samlet i 
lokale SD-anlegg. Eldre bygg 

med mindre automatikk kan relativt 
enkelt utstyres med sensorer og indikatorer 
som gjør det lettere å lese av status for de 
ulike driftsområdene. Til dette benyttes nå 
sensorer med trådløs overføring til byggets 
SD-anlegg. Spørsmålet er bare:
Gjør dette byggene bedre? 

Erfaring og kompetanse er avgjørende.
Svaret fra direktør hos GK, Steinar Holm, 
kommer kontant: 
– Nei, byggene blir ikke bedre, sånn uten 
videre. Et SD-anlegg kan avsløre de fleste 
avvik fra normal drift, men det er ikke 
dermed sagt at problemet kan fikses uten 
videre. Avvik som systemet forteller om, 
må vurderes og analyseres. Når lokale 
driftsansvarlige kontakter oss etter å ha 
oppdaget problemer, vil deres problem-
beskrivelse lett kunne føre til at vi sender 
ut medarbeidere med feil kompetanse 
for den aktuelle hendelsen. Ettersom 
driften er basert på tilgjengelig digital 
informasjon, er det avgjørende at denne 
informasjonen blir vurdert av spesialister 
på området.  Slike spesialister kan ikke ha 
driftsovervåking som en bigeskjeft som 
fyller fem prosent av deres arbeidsdag. 
Effektiv oppfølging krever kontinuerlig 
påfyll av kunnskaper og gjerne kunnskaper 

og vurdering av flere tusen tilsvarende an-
legg. Det er dette vi nå kan tilby gjennom 
vår nye driftssentral.

Internet of Things. Nå om dagen er det 
mye snakk om Internet of Things – IoT. 
Dette begrepet dekker et utrolig bredt 
område av saker og ting som formidles og 
oppbevares i cyberspace.  Vår nyetablerte 
driftssentral kan motta og analysere all 
digital informasjon som samles i lokale 
SD-anlegg, dersom byggets eier ønsker 
det, forteller Holm. 
– De nye byggene  blir i dag levert med 
ganske avansert automasjon, som er 
knyttet opp til et sentralt drift-anlegg (SD). 
Eldre bygg som ikke har SD-anlegg og 
som er utstyrt med eldre teknologi, kan vi 
til en viss grad oppgradere med sensorer 
og IoT-teknologi som tillater at driften av 
også disse byggene kan overvåkes av vår 
nye driftssentral her i Miljøhuset GK.

Direktør Steinar Holm i GK har tro på at kundene vil sette pris på at driften av byggene deres blir underlagt profesjonell driftskontroll i den nye driftssentralen i fjerdeetasje i 
Miljøhuset GK.

u
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Ikke så tidkrevende – men… Å hente inn 
data fra ulike bygg rundt om i landet er 
relativt enkelt, men så var det: Hva gjør du 
med informasjonen? I hvor stor grad skal 
informasjonen benyttes. 
– Ta dette bygget her som eksempel, 
forklarer Holm, – hvor mye tid skal 
en driftssjef her hos oss bruke for å ha 
tilfredsstillende kontroll med inneklima, 
driftsforhold og energibruk? La oss anslå 
tidsforbruket med å overvåke SD-anlegget 
til to timer i uken. To timer i uken gjør at 
du får optimalisert driften, du får oversikt 
over energibruk, i det hele tatt du kan sikre 
deg at alt fungere som det skal. Enkelt sagt 
innebærer denne virkeligheten at du beny-
tter omkring fem prosent av arbeidstiden 
til å sikre en tilfredsstillende ivaretakelse 
av driften.
Konklusjonen er altså at driftsansvarlig 
for et bygg benytter nittifem prosent av 

arbeidstiden til helt andre oppgaver; som 
å skifte lyspærer, måke snø og liknende. 
Dette anser jeg for å være ganske typisk for 
ethvert bygg i Norge. Det vi opplever er, 
at det å sitte å følge med på et SD-anlegg 
og bruke det som et optimaliseringsverk-
tøy, det er egentlig en spesialistoppgave 
for dedikerte medarbeidere. De som 
rekrutteres til slike stillinger er nok i det 
færreste tilfellene valgt for å kunne ivareta 
femprosent-jobben med SD, snarere er 
de ansatt for å ivareta de nittifem prosent 
andre oppgavene. Det vil si at du ikke får 
utnyttet teknologien for optimal drift slik 
som installasjonene i bygget gir mulighet 
for.

Flytte driftsdata. Å la håndteringen av SD-
anlegg bli en en temporær arbeidsoppgave 
for lokale driftsansvarlige, vil oftest ikke 
være noen ideell løsning for den kritiske 

oppgaven som ligger i å optimalisere drif-
ten av det aktuelle bygget. 
– Små justeringer kan medføre betydelige 
besparelser over tid, poengterer Holm, 
– men de mulighetene automasjonen 
innebærer, utnyttes i alt for liten grad. 
Dette forholdet unnskyldes gjerne med 
tidspress og at driftssjefen har så mange 
andre oppgaver. Med dette som bakgrunn, 
kom vi raskt til den konklusjonen at: La 
oss ta oss av dette for dere! Internettet har 
da eksistert i mange tiår allerede. Vi flytter 
ganske enkelt informasjonen fra byggene 
og inn til oss, til vår nye driftssentral og så 
setter vi spesialister på døgnkontinuerlig 
overvåking av mottatte data, 24-7. Med sin 
spesialkompetanse vil våre medarbeidere 
kunne levere en langt raskere og mer kvali-
fisert analyse av driftsregistreringene som 
kommer inn.

Store investeringer. Et moderne bygg 
inneholder en lang rekke kostbare tekniske 
installasjoner som ventilasjonsanlegg, 
varmeanlegg, kjøleanlegg, ulike pumpe-
funksjoner og en masse annen teknikk. 
– Av byggekostnadene utgjør tekniske 
løsninger omkring førti prosent, opplyser 
Holm; 
– dette er en investering som skal sikre 
eier, forvalter og brukerne av bygget god 
komfort på arbeidsplassen, et godt in-
neklima og lav energibruk. For å nå disse 
målene, samler vi informasjon fra alle 
disse installasjonene og kabler dem altså 
sammen i et knutepunkt med en datamaskin 
og en monitor - og kaller det et SD-anlegg. 
Vi kan, etter behov, supplerer med ytter-
ligere sensorer som kobles trådløst til en 
«gateway» - boks – som kommunisere 
informasjonen direkte til en «sky» som vi 
har kontinuerlig tilgang til.

 Betydelig kompetanseutvikling. All denne 
informasjonen som kan hentes via nettet, 
må analyseres og føre til inngripen der det 
måtte være nødvendig. Dette er en oppgave 
for kyndige fagfolk, skjønt vi går nok mot 
en framtid der teknologien vil lære seg å 
håndtere disse oppgavene selv, basert på 
menneskedefinerte algoritmer – såkalt 
«machine learning», predikerer Holm. 
Ettersom vi pr i dag definerer dette som en 
«menneskelig» oppgave tilbyr vi byggets 
eiere eller forvaltere, at våre høyt kvalifiserte 
medarbeidere tar ansvaret for driften. Å ha 
dedikerte medarbeidere til å ivareta dette 
arbeidet gjør at vi kan tilby våre kunder 
fagfolk som fyller hele sin arbeidsdag med 
analyser og vurderinger av optimalisering 
av byggenes drift. I stedet for å utvikle 
erfaring fra ett bygg, kan de drifte flere 
tusen andre bygg – og får erfaring med alle 
tenkelige driftsmessige eventualiteter. 

Ikke mer ‘havaribasert’ vedlikehold.
Med en så omfattende erfaringsbase vil 
man ifølge Holm konsentrere seg ute-
lukkende om forebyggende vedlikehold 
når overvåkningen er så kontinuerlig og 
grundig. Det vil være mulig å gi kunden en 
langt bedre prognostisering over fram-
tidens vedlikeholdskostnader, samtidig 
som en unngår følgekostnader forbundet 
med driftsfeil. 
- Noen av våre potensielle kunder vil sik-
kert etterspørre en mer fleksibel løsning, 
blant annet de som har eget personell som 
selv kan ivareta service og reparasjoner, 
men jeg tror de vil være godt tjent med 
å la våre fagfolk ta hånd om analysen av 
innkomne driftsdata, avslutter Steinar 
Holm.

Steinar Holm har tatt plass i den nye driftssentralen. Foreløpig er sentralen innredet for to-tre driftskyndige medarbeidere - og den skal bemannes 24-7. Tanken er å utvide beman-
ningen med flere titalls medarbeidere ettersom nye kunder kommer til.
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Klimaet gir økte påkjenninger på 
bygningene. Samtidig nytter det 
ikke å bygge likt overalt. 
– Vi må ha forskjellige løsninger. 
Det hindrer ikke industrialisering, 
men vi må tilpasse oss til noen 
overordnede klimasoner, sier 
Cecilie Flyen.

V
ar virkelig været bedre før? Ja, 
konstaterer seniorforskeren hos 
Sintef Byggforsk. Vintrene var 
kaldere og mer stabile, somrene 

varmere og mer stabile. Variasjonene 
mellom årstidene var mer forutsigbare.

Høyere påkjenninger. – Vi kan helt klart 
si at vi får økte påkjenninger på byg-
ningsmasse og infrastruktur gjennom mer 
nedbør og økte temperaturer. Hyppigere 
ekstremværhendelser. Nå må vi lære av 
hvordan klimaet er andre steder, opp-
fordrer Flyen.
Ikke alle er helt enige i råtekartet som 
Sintef Byggforsk har regnet seg frem til. 
Men uansett hvordan kartet ser ut, er det 
helt sikkert at råterisikoen blir større, 
konstaterer hun. Der risikoen først og 
fremst øker, er der det bor flest mennesker, 
og også der det er flest trehus.
– Vi vet at økte påkjenninger ikke bare 
vil påvirke ny bygningsmasse. Det hjelper 
ikke bare å endre Tek og tenke at dette er 
bra. Vi har over fire millioner bygninger 
på 350 millioner kvadratmeter som ikke 
bare trenger god drift og godt vedlike-
hold, men som også har et etterslep og må 
tilpasses de klimaendringene som kom-
mer, ifølge Sintef-forskeren.

Nedbørsrekorder. Hun snakker om 
mer klimafokus i planlegging og bygge-
saksbehandling, helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyser, klimaplanlegging og 
at det må vurderes om det trengs en Tek 
eller en veiledning for å klimatilpasse den u

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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bygningsmassen som allerede står der. 
Drenering og plassering på tomtene, urban 
flom og overvannshåndtering, oppstart-
tidspunkt og inndekking av konstruksjoner, 
tele og regn. Vann som finner nye veier, 
fordrøyning som blir enda viktigere.
På Vestlandet settes det nye nedbørs-
rekorder. Bare et par–tre mil inn fra kysten 
regner det omtrent like mye et helt år som 
det kan regne i løpet av bare et døgn på de 
fuktigste stedene. 

Lokale forskjeller. – Vi kan ikke bygge likt 
overalt. Vi må ha forskjellige løsninger. 
Det hindrer ikke industrialisering, men vi 
må tilpasse oss noen overordnede klima-
soner, konstaterer Cecilie Flyen.

På årets nasjonale fuktseminar fastslo hun 
at økt digitalisering og mer bruk av BIM 
gir nye muligheter for å skreddersy indu-
striell produksjon. Det er mulig å legge 
inn klimasjekkere i BIM-modellen og la 
klimasoner være en del av grunnlaget for å 
velge løsninger.

Positivitet. Åshild Lappegård Hauge 
forsker også hos Sintef Byggforsk. Hun 
arbeider med klimapsykologi – hvorfor 
forebygger vi ikke bedre når alle vet at 
klimaet blir våtere? Fokuser positivt, råder 
hun:
– Dommedagsprofetier fører til frykt mer 
enn de fører til handling. For eksempel: 
Ikke skrem med økning i antall urbane 

flommer, vis heller de samfunnsmessige 
fordelene ved blågrønne løsninger. Og gjør 
klimabudskapet mindre politisk avhengig, 
sier Hauge.
Hun er ansvarlig for beslutningsprosesser 
i Klima 2050, der forskere, næringsliv og 
offentlige partnere arbeider med å finne 
tiltak som reduserer risikoene som klima-
endringene fører med seg.
– At man finner nye metoder, som for 
eksempel grønne tak for å ta unna store 
nedbørsmengder, er viktig for oss. For 
dem som bygger og renoverer med hensyn 
til klimatilpasning, kan det med tiden bli 
aktuelt å tilby bedre forsikringsordninger, 
sier Geir Trulserud i Finans Norge i en 
pressemelding fra Klima 2050. 

– Håndverkertabber 
for milliarder
Forbrukeradvokat Ola Fæhn retter en varm takk til alle 
useriøse håndverkere, til klimakrisen og til kranglete for-
sikringsselskap. De sørger for at advokatene tjener mer.
Fæhn er kjent for å provosere, og han var sterk og klar på 
nasjonalt fuktseminar, også. 
– Årlig gjør håndverkerne byggetabber for ni milliarder 
kroner, ifølge Sintef. Det antas at cirka 80 prosent av disse 
byggefeilene er vannskader, sier Fæhn.
Han refser først og fremst forsikringsselskaper som 
prøver å slippe unna å betale og takstmenn som han mener 
har altfor nære bindinger til forsikringsselskapene.
– Trenger vi en bransjestandard? Det er avhengig av hvem 
du spør. Kunden vil si ja fordi han sikres en minstestandard. 
Den seriøse delen av håndverkerbransjen vil si ja fordi 
det gjør konkurransevilkårene like. Forsikringsselskapene 
vil sikkert være med på en enkel bransjestandard hvor de 
selv sier hva de vil ha med, men diskuteres det i bredden, 
så er jeg sikker på at de vil si nei. Advokatene vil si nei 
fordi de hindres i å krangle. Er det noe vi liker, så er det å 
krangle for å tjene mer penger, sier Ola Fæhn.

Håndverkere gjør byggetabber for milliarder, og det meste er vannskader, ifølge 
Ola Fæhn hos Forbrukeradvokaten. (Foto: Georg Mathisen)

Kjeller er ingen 
menneskerett
Det er ikke alle områder som bør ha kjeller, ifølge over-
ingeniør Ole Petter Skallebakke i Fredrikstad kommune.
Fredrikstad har hatt 50 år uten flomskader. Så endret 
nedbør, avløpsnett og kjellere seg. 
– Nå har folk kjellerstuer, ikke potetkjeller, konstaterer 
Skallebakke.
Mens husene har fått innredede kjellere, så har beboerne 
begynt å bruke mer fett i maten. Altfor mye av det havner 
i avløpet. Vedlikeholdet er heller ikke som det bør være, 
og avløpsledninger bryter sammen. Samtidig er det ingen 
som kan hindre en huseier i å bytte ut epletrærne og 
hagen med asfalt slik at vannet renner rett ned til naboen.
Ole Petter Skallebakke arbeider med grønne tak, regn-
bed og flomveier. Takvannet skal ut i terrenget, ikke inn 
i ledningene. Men han kvier seg ikke for å provosere 
huseierne, heller:
– Det er ikke en menneskerett å ha kjeller! sier Skalle-
bakke, som lurer på om det blir nødvendig å planlegge 
kjellerfrie soner.

De fleste tenker på elveflom når de snakker om flom. De glemmer urbanflom, ifølge 
Ole Petter Skallebakke. (Foto: Georg Mathisen)

Byggene må tilpasses været slik det blir i tiårene som 
kommer. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Lær av hvordan klimaet er andre steder, oppfordrer 
Cecilie Flyen. (Foto: Georg Mathisen)

Fokuser positivt i stedet for å skremme med dommedags-
profetier, råder Åshild Lappegård Hauge. (Foto: Georg Mathisen)

Jaran Wood fra Leca Norge (til venstre) og Vladimír Hamouz ved NTNU samarbeider om tiltak for å redusere de samfunnsmessige konsekvensene av klimaendringene. Blant annet 
ser de på ulike takløsninger – et av dem er belegningsstein på et spesielt Leca-materiale som tar opp vannet midlertidig og slipper det ut gradvis. (Foto: Klima 2050)
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De samler seg på ett sted 
for å stoppe de kriminelle i 
byggenæringen. Politi, skatteetat, 
arbeidstilsyn, Nav og andre 
etater får til mer når de arbeider 
sammen.

B
odø og Tønsberg er de siste byene 
som har samlet alle som arbeider 
mot arbeidskriminelle, på et eget 
a-krimsenter. 

– Det skjer enormt mye i Bodø. Vi går 
heller på mange små kontroller enn å ta én 
stor, sier Per Thomassen.

A-krimsenter. Politioverbetjenten er 
koordinerende leder for a-krimsenteret 
i Bodø. Her sitter politiet, Skatt nord og 
Arbeidstilsynet sammen på ett sted for å ta 
de arbeidskriminelle. Nav bidrar også i sa-
marbeidet, men fra kontoret sitt i Tromsø.
Ellers samarbeider a-krimsenteret med 

Det er når etatene kommer ut på byggeplassen på inspeksjon at det er mulig å ta de arbeidskriminelle. (På denne byggeplassen ble det ikke avdekket noe ulovlig.)

alle som kan tenkes å treffe på skurkene i 
arbeidslivet: LO og NHO, brannvesenet, 
Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet 
og Statens vegvesen, blant andre.

Enkle ting. Byggenæringen er en viktig 
del av jobben, og mye handler om de helt 
enkle tingene. Thomassen forteller om 
hvordan bevisstgjøring og godt, gammeldags 
politiarbeid kan avdekke kriminaliteten. 
Kollegene på patrulje i Mo i Rana som 
stoppet og snakket med tre menn som satt 
ute langs veien og spiste. De fortalte at de 
skulle besøke en venninne. Inne i bilen 
fant politiet en stor mengde visittkort. 
– De tre fortalte tre forskjellige historier;
sannheten var at de hadde arbeidet svart
på Mo med alt fra maling til plenklipping
i tre år.
Andre eksempler: Når politiet ledsager en 
bred transport til et byggeprosjekt, trenger 
de ikke å ta pause mens modulen losses. 
De kan gå en liten runde på byggeplassen.
Tidligere når noen klaget på snekker- 
eller malearbeid hos naboen etter elleve 
om kvelden tidligere, pleide patruljen som 
kom til stedet, bare å rope at de måtte 
slutte. Nå går de ut av bilen og spør 

Politioverbetjent Per Thomassen leder a-krimsenteret i Bodø.

u
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Advarer mot 
falske elektrikere
Juks og farlig arbeid florerer på norske byggeplasser. Nå er det 
ikke minst elektrikerne som møter falske fagfolk og smuglergods. 
Du kan bidra til at de blir tatt.

O
fte er det montørene i de større, 
seriøse bedriftene vi får tips fra, 
forteller Vidar Sagmyr. Han er 
frontmann i kampen for HMS og 

mot kriminalitet på byggeplassene. Han 
har ledet Byggebransjens uropatrulje i 
Trondheim siden den startet opp som en 
maleraksjon for tre år siden.
Det gikk ikke lenge før storparten av 
byggenæringen stilte seg bak uropatruljen. 
Nå har den sendt inn hundrevis av tips om 
sosial dumping, arbeidskriminalitet og 
annet snusk på trønderske byggeplasser.

Vanskelig å bevise. – Der vi ser en veldig 
stigende rate nå, er i elektrikerbransjen. 
Jeg har jobbet veldig mye med elektro i det 
siste, forteller Sagmyr. Rør og inneklima er 
ikke like utsatt akkurat nå. Utvendig, deri-
mot, har blikkenslagerne møtt konkur-
ranse lenge fra useriøse firmaer som gjør 
dårlig arbeid og ikke sikrer seg.
– Vi har fått flere tips om elektrikerne, og vi 
ser at eltilsynet her i Trondheim har våknet 
og satt av ressurser til å følge opp tipsene. 
Samtidig har Elektroarbeidernes Fagforen-
ing folk ute i felten og har fått mange tips 
om ulovlig elektromontasje, sier han.
Ulovlighetene skjer både i modulbygg og i 
privatmarkedet, men ofte er de vanskelige 
å bevise.

Tvangsmulkt. – I enkelte tilfeller blir det 
levert samsvarserklæring som vi mistenker 
at er falsk, sier Vidar Sagmyr.
Han bruker et eksempel – en leilighet der 
det allerede var lagt skjult opplegg da han 
og det regionale verneombudet var innom. 
Ingen elektrikere i byen hadde vært der, 

og samsvarserklæringen var utstedt av en 
bedrift et annet sted i landet – en bedrift 
som han mener at heller aldri hadde vært 
innom.
– Det siste jeg så av saken, var varsel 
om tvangsmulkt til tiltakshaveren og til 
firmaet. I slike saker er det veldig mye som 
lukter humbug, men det er vanskelig å ta 
folk for ulovlig montasje. Da må du nesten 
ta dem på fersken når de står og drar kabel. 
Det tidsrommet de gjør det, er veldig 
kort. Vi jobber hardt med dette, og vi har 
aktører som vi mistenker sterkt, men du 
skal ha flaks for å få inn eltilsynet akkurat 
når de drar kabel.

Modulbygg. Et annet tips som uropatruljen 
ofte får, er om elektromateriell som er 

Uropatruljefører Vidar Sagmyr oppfordrer til å tipse når du har mistanke om ulovlige elektromontører.
Det er viktig å spille på lag med alle som kan tenkes å treffe på de arbeidskriminelle, konstaterer Per Thomassen – her i diskusjon med Anne Marit Stork, som representerer mange av 
de bedriftene som møter konkurransen fra de kriminelle.

hvem arbeidsfolkene er, hvor de kommer 
fra, hva slags arbeidsavtale de har og hvor-
for de står i en stige som ikke er sikret.
– Vi må forebygge og sette de kriminelle ut 
av spill, sier Per Thomassen.

Utkonkurreres. Anne Marit Stork i den 
nordnorske lokalavdelingen til entrepre-
nørforeningen EBA forteller om mange 
små, ikke minst byggmesterbedrifter, som 
utkonkurreres av kjeltringene.
– Det koster penger å være seriøs – å ha 
fagarbeidere og lærlinger og ta ansvaret for 
å lære opp en ny generasjon. Veldig mange 
av de seriøse, for eksempel på steder som 
Sortland, Mo i Rana og Mosjøen, utkon-
kurreres på pris, sier hun.
EBA ser a-krimsenteret som et av flere 
virkemidler. Stork ønsker seg også at 
kommunene blir flinkere til å følge opp 
sine egne avtaler.

Kommunesnusk. – Bodø kommune hadde 
en utbygging der ikke alle underentrepre-
nørene drev like stuerent. Der holdt vi 
kontroll, og rådmannen syntes det var 
fantastisk at vi kunne hjelpe. De ønsker å 
fremstå som en seriøs aktør, repliserer 
Per Thomassen.
Statssekretær Morten Bakke i Arbeids-
departementet var på en runde til 
a-krimsentrene før valget i september. 
– Vi ser for eksempel en malerbransje som 
nesten ikke har oppdrag. Mange privat-
personer er bevisstløse. De tar den laveste 
prisen og skjønner ikke at de ikke har 
noen trygghet, sier han.
– A-krimsentrene er flinke til å bruke de di-
rekte sanksjonsmulighetene. Vi må prøve å 
ta kriminaliteten helt i begynnelsen så den 
ikke får utvikle seg, sier Morten Bakke.

Før valget var statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og 
sosialdepartementet på rundtur til a-krimsentrene. – Vi 
må ta kriminaliteten før den rekker å utvikle seg, sier han.

smuglet inn fra Øst-Europa.
– Det er i stor grad privatmarkedet som 
er kunder. Rehabilitering. Men når det 
gjelder montører som ikke er registrert 
i Elvirksomhetsregisteret, så er det ofte 
modulbygg. Modulene kommer fra Øst-
Europa og har med seg egne elektrikere 
som ikke er i registeret og som i tillegg får 
underbetalt, sier Sagmyr.
Han viser for eksempel til at Skatt Midt 
nettopp har tatt utlegg for 7,2 millioner 
kroner i en modulbedrift og 1,2 millioner 
i en annen. Begge er norske avdelinger av 
litauiske selskaper.
Når salgsdatoen nærmer seg, har eltilsynet 
vært innom og funnet feil og mangler på 
mange av disse prosjektene som mistenkes 
for å ha brukt ulovlige «elektrikere».

Montørtips. Vidar Sagmyr oppfordrer de 
seriøse firmaene i bransjen til å følge med 
og tipse:
– Ofte er det bedrifter som for eksempel 
GK som har stigere i et modulbygg og 
strømmen inn til byggene. Så har øs-
teuropeerne med seg egne «elektrikere» 
som tar over derfra igjen. Det er ofte 
montørene vi får tips fra, sier Sagmyr. 
Han oppfordrer alle som har mistanke 
om at det gjøres ulovlig elektrisk arbeid, 
til å tipse eltilsynet, fagforeningen eller 
uropatruljen.
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Krevende å passe på HMS
Det er forskjell på små og store 
virksomheter, konstaterer 
Sissel Strande. HMS-lederen 
i GK Norge passer på egne 
ansatte, men tar seg også av 
underentreprenørene.

I
kke å sladre. – Vi stiller krav til 
underentreprenører og utleievirksom-
heter. Store virksomheter har ofte et 
solid HMS-system. Mindre virksom-

heter med liten administrasjon har 
kanskje ikke noe i det hele tatt. Da kan de 
knytte seg til og bruke GKs HMS system, 
forklarer hun. 
Strande ser ikke noen tydelige forskjeller 
i avviksstatistikken mellom GK og under-
entreprenørene. 
– Men ofte føler jeg at underentrepre-
nørene ikke rapporterer avvik som vi gjør. 
Vi skal huske at å rapportere ikke er å 
sladre. Det er å gjøre hverandre gode. For 
å bli bedre må vi vite hvor skoen trykker 
og hva vi er mindre gode på!

«Skal bare». Det mest krevende i HMS-
arbeidet er å etterleve og følge opp. 
Spesielt på de mindre prosjektene.
– Der veldig mye er pålagt en stakkars 
prosjektleder. På større prosjekter settes det 
ofte inn en egen ressursperson for å ivareta 
og følge opp HMS-kravene, sier hun.
Sissel Strande er opptatt av at sikkerheten 
skal komme først. Det er når man tar snar-
veier og man «skal bare», at det går galt.

Stramme tidsfrister. – Korte tidsfrister og 
stort arbeidspress er særlige utfordringer. 
Det er også mangel på informasjon om 
risikoforhold, flere virksomheter som job-
ber samtidig, hyppige endringer i bruk av 
utstyr og nye personer å samarbeide med. 
Et høyt innslag av utenlandske arbeids-
tagere bidrar til at det oppstår språkpro-
blemer og kulturforskjeller som også 

HMS

medfører en risiko, ifølge Strande. På 
enkelte byggeplasser der tidspresset er 
stort, så blir sikkerheten ofte flyttet litt 
lenger ned i linjen og ikke koordinert og 
fulgt opp sentralt.
GK har et eget leverandørregister der 
underentreprenørene blir prekvalifisert. 
Egenerklæringer, soliditet og økonomi 
sørger for at de godkjennes og kan få 
oppdrag. Påseplikten skal tas på alvor, 
underentreprenørene revideres, og kravet 
om færre ledd i kontraktskjeden gjør at det 
er blitt mer gjennomsiktig.

500 hendelser i 2016. GK har stort fokus 
på å rapportere HMS-hendelser, under-
streker Strande.
– Type ulykker er kuttskader, strømgjen-
nomgang, bløtskader og fall, beskriver 
hun.

– Hvis vi ser på tall tilbake til 2008, viser 
de at vi ikke har hatt dødsulykker eller 
ulykker der noen er blitt invalidisert.

Opplæring. – GK-skolen gjennomfører 
opplæring innen HMS. Vi  har samlinger 
for nyansatte og HMS e-læringskurs som 
alle må gjennom den første uken de er på 
jobb, forteller hun.
– HMS-e-læringskurset tilbys også under-
entreprenørene våre. I tillegg har vi kurs 
i HMS og arbeidsmiljø for ledere, en halv 
dag med HMS på prosjektlederskolen og 
lærling- og verne-ombudsamling der HMS 
er et tema.
– Et godt HMS-arbeid er avgjørende for å 
skape en god og trygg arbeidsplass for de 
ansatte, men det er også viktig for kundene 
og samarbeidspartnerne våre, sier HMS-
leder Sissel Strande.

HMS-leder Sissel Strande fastslår at det å rapportere avvik ikke er å sladre, men å gjøre hverandre gode. (Foto Georg Mathisen)
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Svikter i 
akrimarbeidet
Bekjempelsen av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial 
dumping er for svak og for lite avskrekkende, fastslår 
riksrevisor Per-Kristian Foss.
– Statsrådene har forsømt arbeidet mot arbeidsmiljø-
kriminalitet i mange år. Hvorfor går det så tregt å få gjort 
noe med sosial dumping? spør han.
Hverken Arbeidstilsynets kontroller, politiets oppfølging 
eller samarbeidet mellom politi, arbeidstilsyn, skatteetat 
og Nav har vært godt nok, skriver Foss i fagbladet Bygg-
mesteren.
Tilsynene har vært for enkle, vedtakene om stans er ikke 
fulgt opp godt nok, politiet bruker for lang tid på å etter-
forske og anmeldelse og andre avskrekkende reaksjoner 
brukes ikke ofte nok, ifølge riksrevisoren.
Kriminelle kan utkonkurrere lovlige byggebedrifter. Når 
det offentlige skal bygge, hindres heller ikke den sosiale 
dumpingen godt nok. Etatene klarer ikke å få til et godt 
samarbeid. Dette har statsrådene forsømt gjennom mange 
år, skriver Per-Kristian Foss.

Arbeidstilsynets inspektører ber om bedre kompetanse på sosial dumping og ar-
beidsmiljøkriminalitet, men får det ikke, ifølge Per-Kristian Foss. (Foto: Riksrevisjonen) 

Livsfarlig hos fire av ti
Arbeidstilsynet stoppet arbeidet til 150 av de 345 virk-
somhetene som ble kontrollert i sensommerens aksjon 
i bygg og anlegg. Når arbeidet ble stanset, skyldtes det 
overhengende fare for liv og helse.
Aksjonen i slutten av august var årets andre med farlig 
arbeid i høyden som tema. Stillas, stiger og adkomst til 
tak er typiske punkter som Arbeidstilsynet kontrollerte. 
Målet er færre fallulykker.
– Samlet for hele landet er dette enda verre tall enn fra 
aksjonen i mai. Men her kan nok våre erfaringer fra i 
vår ha medført at vi i enda større grad har prioritert de 
farligste byggeplassene denne gangen, sier direktør Trude 
Vollheim.
Hvert femte tilsyn som Arbeidstilsynet har gjort de tre 
siste årene, har skjedd i bygg og anlegg.
– Næringen er risikoutsatt, med mange ulykker og døds
ulykker, og er derfor en av Arbeidstilsynets hovedpriorite-
ringer også de kommende årene, sier Trude Vollheim.
Mange av dem som fikk stanset arbeidet denne gangen, 
hadde stillas med ulike mangler: Rekkverk som manglet, 
for stor avstand til veggen, for dårlige gulv og for dårlig 
forankring. Det er også mye farlig bruk av stige.

Arbeidstilsynsdirektør Trude Vollheim varsler fortsatte kontroller på byggeplassene. 
(Foto: Skatteetaten)



GK etablerer sikkerhetsselskap
Svein H. Dahle er satt til å 
lede GKs nye foretak GK 
Sikkerhet AS.

Dahle skal lede selskapet som vil 
tilby løsninger for adgangskontroll, 
brannalarm, innbruddsalarm og 
kameraovervåking i det norske 
markedet.
– Vi har lenge tenkt på å etablere et 
eget selskap for sikkerhet i Norge 
og føler at tiden var rett nå, sier 
Jan-Arild Wathne, administrerende 
direktør i GK Norge, og fortsetter:
– Sikring av bygg er, og vil være, 
viktig for våre kunder i mange år 
fremover. Med dette tilbyr vi et enda 

mer komplett produkt for alt av teknikk 
i bygg.
Det legges opp til en ambisiøs vekstplan 
fremover. Målet er å bli en betydelig 
aktør i de største byene i Norge i løpet 
av få år. Veksten skal skje blant annet 
via oppkjøp.
Svein H. Dahle er 48 år og har jobbet 
innen sikkerhetsbransjen i en årrekke. 
Sist som administrerende direktør i 
CERTEGO.
– Jeg gleder meg til å ta tak i oppgaven. 
Jeg har inntrykk av at GK er i medvind 
for tiden og det er ekstra gøy at de er 
norskeid, landsdekkende og satser 
skandinavisk. Etter mitt skjønn har GK 
en unik markedsposisjon for å kunne 
tilby komplette sikkerhetsløsninger i 

stor skala. Kompetansen for prosjek-
tering og vedlikehold av systemene bør 
være overførbar fra andre områder GK 
opererer i, sier administrerende direktør 
i GK Sikkerhet, Svein H. Dahle.
Sikkerhetsløsningene skal tilbys alle, 
men forventes å være spesielt populære 
hos etablerte kunder.
– Vi drifter og vedlikeholder store 
mengder teknikk i bygg over hele 
landet. Vi tror mange vil være interes-
sert i å samle også sikkerhetsløsningene 
under samme paraply og få samme 
gode oppfølging som for den øvrige 
teknikken, sier Jan-Arild Wathne.
GK Sikkerhet AS er etablert som et 
datterselskap av GK Norge AS.

– for et bedre miljø
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