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Verdien av fungerende anlegg, for byggherre og leietager
I GK har vi i all tid holdt høyt fokus 
på å optimalisere anleggsleveranser 
med hensyn på tilrettelegging for god 
drift og vedlikehold. En side av god 
drift og vedlikehold er at det skapes 
velfungerende bygg, en annen side 
er at eiendomsverdien opprettholdes 
eller til og med økes. 

Det er anerkjent at drift og vedlikehold er 
nødvendig for å opprettholde rett funk-
sjon, riktig energibruk og for å forhindre 
havari av anleggskomponenter. Det er 
også anerkjent at høy standard på de 
tekniske anleggene innebærer en opprett-
holdelse av verdi på bygget. Det er videre 
anerkjent at gode, velfungerende tekniske 
anlegg skaper leietagertilfredshet og øker 
sjansene for høyere leieinntekter og lange 
leieavtaler, som jo også er verdiskapende 
for eier.

Men hvorfor gode og velfungerende tekniske 
anlegg skaper fornøyde leietagere, og 

hvorfor disse leietagerne opplever det som 
verdiøkende å leie i bygg med gode tekniske 
anlegg, overlates ofte til «synserne». Det er 
synd all den stund det i lang tid har 
eksistert vitenskapelig dokumentasjon på 
at velfungerende innemiljøer forbedrer 
kognitive funksjoner hos byggets brukere. 
Noe av forbedringene kommer ved økt 
tilførsel av luft, reduksjon av CO2 inn-
hold, riktige temperaturnivåer og ikke 
minst sterk kontroll med, og reduksjon 
av, innendørsskapte forurensninger som 
bl.a såkalte VOC (volatile organic com-
pounds). 

Mange universitetsmiljøer har betydelig 
forskning på disse temaer, bla. annet har 
DTU og Harvard utviklet en betydelig 
mengde rapporter på de umiddelbare 
positive effekter av velfungerende tekniske 
anlegg. Det foreligger også god dokumenta-
sjon på at der det ikke gir umiddelbar 
prestasjonsfremmende effekt for eksempel 
å filtrere luft, så er det klart at de langsik-
tige helsemessige konsekvensene av dårlig 
og urent innemiljø er betydelige.

Jeg innledet med å ta utgangspunkt i 
lønnsomhet ved drift og vedlikehold av 
tekniske anlegg sett fra byggeiers perspek-
tiv. Men jeg vil også minne om de enorme 
økonomiske fordelene som leietagere i vel-
fungerende bygg har, ofte rundt 50 til 150 % 
økning av prestasjon ved rett innemiljø, i 
følge bl.a. Harvard Medical School.
Slikt blir det penger av for alle parter, både 
byggherre og leietager.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS

GK overtar Entek i Harstad
GK Inneklima styrker sin 
satsing i Nord-Norge og kjøper 
ventilasjonsentreprenøren 
Entek Harstad AS.

E
ntek Harstad AS har vært Nord-
Norges totalleverandør av VVS-
tjenester helt siden 1985. Nå overtar 
GK Inneklima det solide selskapet 

for å styrke sin strategiske satsning på ett 
av Nord-Norges mest folkerike områder, 
Narvik-Ofoten-Harstad-Vesterålen-
Lofoten. 
– Vi skal være landsdelens ledende 
fagmiljø for energieffektive inneklimaløs-
ninger, og med Entek får vi en erfaren 
partner som kan bidra til å styrke vår 
posisjon i regionen, sier regionsdirektør i 
GK Inneklima, Børge Lund.  

GK Inneklima AS er landets ledende 
tekniske entreprenør og servicepartner 
med ekspertise innen ventilasjon, byg-
gautomasjon, energi og kulde. Selskapet 
har hatt betydelig vekst de siste årene og 
har i dag mer enn 1150 ansatte fordelt på 
fem regioner og 32 kontorsteder. Selskapet 

omsetter for 3 milliarder kroner årlig og 
er den største enheten i GK Gruppen, som 
også omfatter selskaper som GK Elektro, 
GK Rør, GK Sikkerhet og og GKs datter-
selskaper i Danmark og Sverige.  
– En stor del av vår tillit i markedet skyl-
des vår leveringsevne, erfaring og bredde, 
sier daglig leder i Entek Harstad AS, 
Marvin Christensen. 

I tett samarbeid med GK Inneklima ser 
han store muligheter for å kunne løse 
enda flere oppgaver for både sine eksister-
ende- og nye kunder.
– Jeg er overbevist om at GK vil bidra til å 
ytterligere styrke denne posisjonen, og at 
vi gjennom tverrfaglig samarbeid med GK 
Rør, GK Elektro og GK Sikkerhet vil være 
et naturlig førstevalg som totalteknisk 
leverandør, påpeker Christensen. 

Entek Harstad AS består i dag av 9 ansatte 
som med ett unntak alle blir med videre. 
Selskapet fortsetter under samme navn 
inntil videre, og kundene vil kunne for-
holde seg til sine kjente kontaktpunkter. 
GK Inneklima har fra før en liten avdeling 
i Harstad som etter planen skal samloka-
liseres i Enteks lokaler på Seljestad.  

Anvendia Elektro AS og El-installa-
sjon Lillehammer AS er begge 
fusjonert inn i GK Elektro AS.

De 38 ansatte i El-installasjon Lilleham-
mer ikledde seg GK-klær 1. november. I 
Oslo ble Anvendia Elektro fusjonert inn i 
GK Elektro fra og med 21. november.
På Lillehammer er elektro en ny tilvekst 
i GKs fagbredde, og totalt er det nå 
nærmere 150 GK-ansatte på Lillehammer.
De 9 tidligere Anvendia Elektro-ansatte 
i Oslo går inn og styrker en allerede 
produktiv serviceavdeling i GK Elektro. 
Dermed teller GK Elektro AS nå over 500 
ansatte i Norge.

Nye selskaper 
fusjonert inn i 
GK Elektro AS
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Det høres kanskje litt drøyt ut å ha 
en målsetting om å bli «verdens 
smarteste by», men vi vil gjerne bli 
oppfattet som foroverlent og ambisiøs. 

“
Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder for Smart Bodø
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Bodø sentrum ser i dag nær-
mest ut som en sammenhen-
gende anleggsplass. Eldre bygg 
må vike for nybygg og om-
bygninger. Sentrale områder 
som den gamle meieritomten 
er et hull i bakken hvor nye 
boliger og næringslokaler skal 
vokse fram og byens gamle 
bryggeri bygges om til leilig-
heter. Og ikke nok med det; 
Bodø Lufthavn skal nå flyttes 
nærmere en kilometer syd-
over for å gi plass til en helt 
ny bydel.

I 2012 bestemte Stortinget at det meste 
av Luftforsvarets omfattende virk-
somhet i Bodø skulle flyttes til Ørland 
kommune i Sør-Trøndelag. En rekke 

av byens innbyggere ville nå miste sine 
arbeidsplasser i, eller relatert til, Luftfor-
svaret. I dag, fem år senere, ser vi at Bodø 
er blant de sterkest voksende byene i 
landet og vi ser et lokalsamfunn som gjen-
nomgår store endringer.

Smart Bodø - Smart City. Bodø kommune 
har vist seg å kunne takle utviklingen på 
en beundringsverdig måte, forteller Mari-
anne Bahr Simonsen, som i høst tiltrådte 
som prosjektleder for kommunens over-
ordnede utviklingsprosjekt Smart Bodø, 
og hun forteller: 
– Prosjektet «Smart Bodø» er en overbyg-
ning av kommunens forsknings- og inno-
vasjonsprosjekter koblet til utviklingen av 
dagens by. Vi skal forberede oss til å ut-
nytte mulighetsrommet som oppstår i ut-
viklingen av fremtidig bydel. Vi ser for oss 
tre hovedområder for satsningen fremover. 
Stikkordene er: ‘mennesket i fokus’, ‘det 
grønne skiftet’ og ‘medvirk-ning’. Vi ser 
det som avgjørende å ha en fortløpende, 
nær dialog med byens innbyggere og at de 
har en reell mulighet til å påvirke hva som 
skjer.

Mange ben å stå på. – At Luftforsvaret 
nå forsvinner betyr en god del for 
kommunen, men vi har jo en betydelig 
næringsvirksomhet som har levd parallelt 
med Forsvarets betydning for lokalsam-
funnet. Lufthavnen vår har stor betyd-
ning og nå blir den endatil ny og flott, vi 
har Hurtigruta og en rekke andre viktige 
båtforbindelser, vi har en blomstrende 
turistnæring, vi utgjør et knutepunkt for 
ulike typer varetransport og vi har indu-
striell virksomhet. I det hele tatt har vi hatt 
mange ben å stå på, understreker Bahr 
Simonsen. 
– Vi er jo en sentral regionshovedstad og 
vil kunne lede an i utviklingen og være en 
stimulans for omkringliggende kommuner 
og gå foran med innovative løsninger, 
blant annet innen teknologiske områder 
og digitale løsninger.

Når kommer den nye byen. Kommunika-
sjonsmessig byr utviklingen av den nye 
bydelen på spennende muligheter. En 
ser for seg muligheten for å integrere fly, 
jernbane og skipstrafikk i et punkt knyttet 
nær til fremtidige næringsarealer. Dette 
er en løsning som vil gi muligheter for en 
annerledes byutvikling enn det man har 
sett tidligere. Bodø kommune, Universitetet 
i Nordland, Forskningsrådet og Statens 

vegvesen har under ledelse av NHO Nord-
land, etablert en tenketank med mål om å 
etablere forskningsprosjekter innenfor EUs 
forskningsprogrammer med utgangspunkt 
i Bodø. Sammenkoblingen mellom denne 
tenketanken og «Ny by – Ny flyplass» har 
lagt grunnlaget for å lede Bodø-samfunnet 

inn på sporet av en smart city-tenking.
Utbygging av en ny bydel vil tidligst kunne 
starte i 2025. Utviklingen av Smart Bodø 
skal derfor, i første rekke, ha hovedfokus 
på eksisterende by, hvilke løsninger man 
kan få til i dagens Bodø og hvordan for-
bereder en seg på bygging av fremtidens by.

Verdens smarteste by. Målet vårt er ikke 
å implementere mest mulig teknologi, 
snarere å gjøre byen mer fremtidsrettet, 
levende og bra å bo i for innbyggere og 
tilreisende. Det er et sentralt punkt både 
for oss og de ulike kommunale etatene at 
sentrum skal bli en dynamisk, velfunge-

–  Stikkordene er: ‘mennesket i fokus’, ‘det grønne skiftet’ og ‘medvirkning’, forteller Marianne Bahr Simonsen.

Marianne Bahr Simonsen tiltrådte som prosjektleder for 
Smart Bodø første september i år. Hun har sin bakgrunn 
fra innovasjonsarbeid i NHO. Her skal den nye bydelen vokse fram, antakelig i 2025, til fordel for gamle Bodø Lufthavn som ble bygget allerede i 1940.

Bodø sentrum ser i dag nærmest ut som en sammenhengende anleggsplass. Eldre bygg må vike for nybygg og ombygninger. Sentrale områder som den gamle meieritomten er et 
hull i bakken hvor nye boliger og næringslokaler skal vokse fram og byens gamle bryggeri bygges om til leiligheter.

u
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I løpet av de neste årene forsvinner det meste av Luftforsvarets virksomhet fra Bodø.

rende mekanisme til glede for alle, under-
streker Bahr Simonsen. 
– Det høres kanskje litt drøyt ut å ha en 
målsetting om å bli «verdens smarteste 
by», men vi vil gjerne bli oppfattet som 
foroverlent og ambisiøs. Vi vil utvikle 
byen i nært samarbeid med dens innbyg-
gere. For kort tid siden inviterte vi til et 
stort folkemøte i kulturhuset Stormen 
der temaet nettopp var «Hva betyr en 
levende by for deg?» Vi anser også at den 
nye bydelen som er under planlegging, 
representerer en gedigen mulighet til å 
teste ut samskapning og medvirkning i 
et reelt miljø. Vi ser for oss å lansere en 
fysisk «lab», et kontorfellesskap bestående 

av ulike fagavdelinger i kommunen, samt 
studenter, forskere og ikke minst repre-
sentanter fra næringslivet. 

Menneskene og teknologien. – Det er 
viktig at den teknologiske utviklingen vi 
ser for oss innen konseptet «Smart Bodø», 
går hånd i hånd med sosiologiske betrakt-
ninger, påpeker Bahr Simonsen. 
– Vi ønsker å arbeide for en størst mulig 
grad av involvering fra innbyggernes 
side. Vårt store digitaliseringsprosjekt er 
allerede i gang i den eksisterende byen. 
De store endringene som nå finner sted 
i sentrum, åpner mulighetene for at vi 
samtidig kan implementere framtidsret-

tede teknologiske løsninger, og det er i 
første rekke dette som er hovedfokus for 
oss i Smart Bodø. Dette er vår primære 
oppgave i dag. Samtidig knytter vi dagens 
utvikling opp mot etableringen av den nye 
bydelen på eksisterende flyplass. Her ser 
vi for oss muligheten til å kunne utvide 
bysentrum med 3-4000 dekar med boliger 
og næringsbygg. Dette ser vi for oss som 
en bærekraftig bydel basert på ZEN-
prinsippet – Zero Emission Neighbour-
hood, og vi har futuristiske visjoner som 
«selvkjørende» biler og lignende, avslutter 
Bahr Simonsen entusiastisk.

Ny giv for GK i Bodø
Regionsdirektør Børge Lund i GK Inneklima AS Region Nord sier 
seg fornøyd med konsekvensene av at Luftforsvaret nå forlater 
byen og mener at det i så stor grad å lene seg til en stor statlig 
virksomhet har hemmet utviklingen av byen.

– En del konservative krefter i lokalmiljøet 
så nok denne beslutningen som en ulykke 
for oss alle, sier Lund, men den situa-
sjonen som har oppstått nå gjør at vi er i 
den unike situasjonen at vi nærmest kan 
fordoble, og ikke minst fornye, omkring 
halvparten av sentrumsarealet vårt.

Nye muligheter. – Vi skal ikke underslå 
at Luftforsvaret representerte, direkte 
og indirekte over tusen arbeidsplasser, 
fortsetter Lund, men dette har også hem-
met modernisering og utvikling i byens 
sentrum. Nå har vi anledning til å forme 
en helt ny by, med den teknologien og de 
kunnskapene vi besitter her i GK. Det er 
også en politisk vilje til å følge opp denne 
satsningen, blant annet knyttet til det 
såkalte «grønne skiftet”. Her kan vi i vår 
bransje bidra som en sentral prosjekte-
ringspartner, vi kan være en premissgiver 

innen områder som energi og energiøko-
nomisering, inneklima, og totale tekniske 
entrepriser. Gjennom samarbeidende 
miljøer hos SINTEF og NTNU følger vi 
nøye med innen utviklingen av fremtids-
rettede bymiljøer og nullutslippsområder.

Bodø kommunes Innovasjonsutvalg.
For å møte de store byfornyelser som 
venter i årene som kommer er innovasjon 
et nøkkelord. Her er GK, som eneste total-
tekniske aktør, blant få utvalgte, invitert til 
å ta del i innovasjons- og utviklingsproses-
sen gjennom deltakelse i et kommunalt 
nedsatt innovasjonsutvalg.
– Her diskuterer vi innovasjoner i bredeste 
forstand, forteller Lund, men en vesentlig 
vinkling er selvsagt temaet: «Ny by – ny 
flyplass». Da havner vi fort i en diskusjon 
om teknologi; ulike former for digitaliser-
ing er selvsagt sentralt, IoT åpner et utall 

av muligheter blant annet integrert i våre 
velutviklede byggautomasjonskonsepter; 
i det hele tatt står vi klare til å delta i 
denne utviklingen. Vi vil absolutt være en 
pådriver på dette området, det er ikke til 
å skjule at byggebransjen har vært relativt 
konservativ når det gjelder den teknolo-
giske utviklingen. Innovasjonsiveren har 
ikke vært plagsomt stor, og vi må, som 
alle andre fornye oss til dagens krav og 
teknologi. GKs nye, driftssentral er et godt 
eksempel på at vi kan tilby innovative 
løsninger.

Regionsdirektør Børge Lund viser stolt fram nybygget 
som reiser seg på Burøya, bare noen hundre meter fra 
Region Nords nåværende Bodø-kontor.
– Her tar vi høyde for å utvide vår virksomhet kraftig i 
årene som kommer, understreker direktør Lund. 
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Bærum gir Bodø 
       flyplass-råd

Fornebu har gått fra flyplass 
til arbeidsplasser og boliger. 
– Hvis Bodø skal lære noe av 
det, er det at det er vanskelig 
å planlegge en by én gang for 
alle, sier kommunaldirektør 
Arthur Wøhni.

B
odø skal gjøre det; Bærum har alle-
rede holdt på i 20 år. Oslos gamle 
hovedflyplass er et godt sted å lære 
om hvordan en flyplass kan bli til 

en ny bydel.
– Vi har hatt besøk av Bodø flere ganger. 
De skal flytte en flyplass og bygge en by på 
den gamle flyplassen. Det har vi erfaring 
med, og de erfaringene har vi delt med 
dem, sier Wøhni.
Han har bedre forutsetninger enn de 
fleste for å tipse Bodø om erfaringene fra 
Bærum. I dag er han kommunaldirektør 
for samfunn i Bærum kommune. Men 
frem til 2001 var han byplansjef nettopp i 
Bodø.

Stat og kommune. Det mest krevende 
mener han rett og slett er å skjære gjen-
nom byråkratiet. Wøhni formulerer det 
ikke slik, men det han trekker frem, er å få 
tatt beslutningene når både kommunen og 
staten er så tett involvert.
– Det er krevende at det er en statlig eier 
av flyplassen, mens det er en kommune 
som er planmyndighet. Du skulle tro at det 
at det er to offentlige etater, borger for de 
beste løsningene. Men staten har en ten-
dens til å tenke mer på kortsiktig gevinst 
enn kommunen, mener han.

«Mye gammel moro.» Ikke minst på 
miljøsiden har Bodø utfordringer i vente, 
mener kommunaldirektøren i Bærum. 
– Det ligger mye gammel moro i en fly-
plass, som han uttrykker det.
På Fornebu ble asfalt og betong brukt til 
å bygge landskap. Nansenparken midt på 
området er blitt en kupert, grønn lunge. 
Landskapet er kunstig. Haugene er «gam-
mel flyplass», innkapslet for å ta hensyn 
til miljøet. Oljerester og glykol fra avising 
av flyene er eksempler på miljøproblemer 
som er krevende å ta hånd om.
I 2018 er det 20 år siden Oslos gamle 
hovedflyplass ble nedlagt. Siden den gang 
har mye skjedd. Ikke bare med utbyggin-
gen, men også med planene.

Reviderer. – Vi har bygd en tredjedel 
av boligene som var forutsatt bygd i 
1999-kommuneplanen. Nå ønsker vi å øke 
den utnyttelsen. I januar skal vi legge frem 

en revidert kommuneplan hvor vi disku-
terer å øke fra 6000 til nærmere 11.000 
boliger, forteller Arthur Wøhni.
– Hvis Bodø skal lære noe av det, er det at 
det er vanskelig å planlegge en by én gang 
for alle. Det skjer ting. For vår del er det 
nå en viktig forutsetning at det kommer 
en metro. Det er ikke mulig å ha så mange 
boliger basert på privatbil og buss. Å bygge 
opp et sterkt kollektivnett er viktig slik at 
du ikke dreper byen med privatbilisme, 
sier han.

ZEN. På miljøfronten var Fornebu langt 
fremme i 1998. Så har tiden løpt litt fra 
prosjektet.
– Vi ønsker å ha ambisjoner. Vi var et 
fyrtårn da, men så ble ikke målene skjer-
pet gjennom årene. Vi er kommet veldig 
langt med utslipp fra bygg, men vi ønsker 
å se på ZEN – Zero Emission Neighbour-
hoods, sier Arthur Wøhni.

Fornebu var flyplassen som ble bydel. Det sikreste med en slik utbygging er at det ikke går helt som planlagt. (Foto: Åsmund Tynning, Bærum kommune)

Nansenparken midt på Fornebulandet er anlagt med 
kunstig landskap bygd opp av asfalt og betong fra 
flyplassen. (Foto: Georg Mathisen)

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum har litt å lære 
den gamle arbeidsgiveren sin – Wøhni har vært byplan-
sjef i Bodø. (Foto: Bærum kommune)
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Sikkerhet 
sikrer kunder
Flere fag under GK-paraplyen 
og bedre muligheter til å holde 
på kundene etter at byggepro-
sjektet er ferdig. GK Sikkerhet 
skal sikre kundene og sikre GK 
kunder.

T
errortrusler, ran, innbrudd og 
hærverk er et økende samfunns-
problem, og i fjor avslørte norske 
myndigheter 22.000 dataangrep, 

påpeker Svein H. Dahle på. Han er ikke 
i tvil om hvorfor sikkerhet er det riktige 
stedet å satse for GK.
– Politiet og forsvaret er ikke i stand til 
å sørge for sikring av bygg. Forretnings-
mulighetene er enormt mange, mener den 
ferske direktøren for GK Sikkerhet.

Etter levering. – Aktuelle forretningsom-
råder er for eksempel adgangskontroll, 
innbruddsalarmer og kameraovervåking. 
GK Elektro leverer dette i dag som del 
av en elektroentreprise. Byggautomasjon 
leverer også, via tredjepartsleverandører. 
– Men det er når et prosjekt er levert, at 
vi kan kapitalisere på kunden, og den 
businessen mister GK i dag, sier Dahle.
I neste omgang vil han levere løsninger 
som kan administrere systemene som 
kommer fra andre leverandører, slik at alt 
kan samles på ett sted.

Totalteknisk. – Flere og flere kunder 
ønsker én totalteknisk leverandør for 
alle installasjoner i et bygg. Det vil være 
naturlig at GK integrerer øvrige tekniske 
installasjoner inn i toppsystemet, sier han.
Det som sies om GK Sikkerhet, er at 
selskapet skal bli «en betydelig aktør». Av 
de ti milliardene som konsernet har som 
mål å omsette for i 2022, skal sikkerhet 
være en betydelig del. Det begynner med 
et sted mellom 20 og 50 millioner kroner i 
2018. Så skal aktiviteten spres fra Stor-
Oslo til resten av Norge, Sverige og 
Danmark etterhvert.

Alt på ett sted. Svein H. Dahle omtaler seg 
selv som en utålmodig mann, men her er 
han forberedt på å skynde seg langsomt. 
Da han sluttet som sjef for Certego, var 
han ikke sikker på om han skulle fortsette 
i bransjen eller gjøre noe helt annet. Han 
satte opp en topp tre-liste over hvem han 
kunne tenke seg å arbeide for. GK var en 
av de tre, og forretningsplanen hans ble 
godt mottatt.
– Totalentreprenører som Skanska og Hent 
vil ha alt hos én leverandør. Da slipper de 
«bryet» med mange ledd å forholde seg til. 
Og ikke minst kan leietager og byggherre 
få alle de tekniske installasjonene sine inte-
grert i ett og samme system, sier han.

Standardiserer. Det betyr at han må 
arbeide tett sammen med elektro og 
byggautomasjon i GK.
– Hittil har vi shoppet det som kunden 
ber om eller det som hvert enkelt prosjekt 
er best tjent med. Nå blir det viktig med 
standardisering. Vi har tegnet en partner-
avtale med Assa Abloy, som er verdens-
ledende innen døråpningssystemer og i 
toppen av Forbes-listen over verdens mest 
innovative selskaper. Med systemene deres 
kan vi dekke det minste anlegget til en 
bedrift med få ansatte like så vel som store, 
gedigne anlegg. De vil ikke nødvendigvis 
være de billigste i byen, men de vil dekke 
hele spekteret vårt, konstaterer Dahle.
Han forstår at det ikke er enkelt å stand-
ardisere.
– Selvfølgelig skal vi yte service på det 
som er av allerede installerte anlegg. Men 
kommer det en kunde som svært gjerne 
ønsker at vi skal selge ham produkt X, må 
vi argumentere for hvorfor han skal velge 

produktet vårt. Ellers må vi ha ryggrad 
til å si takk, men nei takk. Jeg skjønner at 
det er vanskelig å sitte som prosjektleder 
i et annet fag og se at «hadde jeg shoppet 
leverandør X, kunne jeg spart to prosent». 
Men vi må se helheten og at vi fortsatt vil 
ha kunden når prosjektet er overlevert.

15.000 kunder. GK Sikkerhet er i gang 
med å rekruttere sine egne prosjektledere 
og teknikere. Samtidig blir montørene i 

GK Elektro viktige samarbeidspartnere
– Hvor mye av omsetningen som kom-
mer til å være basert på internt kryssalg 
i forhold til eksternt salg, det vet vi ikke 
ennå. Vi har 15.000 kunder i installert 
bygningsmasse som vi innenfor sikkerhet 
har gjort lite med, sier Svein H. Dahle.
Samtidig som GK går inn på sikkerhet, er 
den tradisjonelle sikkerhetsbransjen på 
glid mot å ta hånd om mer teknisk drift. 
Byggautomasjon, elektro og sikkerhet 

kommer nærmere hverandre. For GK 
kommer noe av veksten til å skje med 
oppkjøp.
– I første kvartal 2018 skal vi kunne tilby 
alt som har med adgangskontroll, alarm og 
kameraovervåking å gjøre. Så er det utrolig 
viktig å ta ting i riktig rekkefølge og ikke 
love noe vi ikke kan følge opp i praksis, 
sier GK Sikkerhetsjef Svein H. Dahle.

SIKKERHETSIKKERHET

Svein H. Dahle skal sikre GK flere og sikrere kunder. (Foto: Georg Mathisen)
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Systemkniving. – De som leverer dem, 
fokuserer på å hente informasjon også fra 
ventilasjon og andre driftssystemer. Blant 
produsentene kommer vi til å få en kniv-
ing om hvem som får toppsystemet. Det er 
veldig mange som vil ha det, fastslår Erik 
Stenvaag.
Fremtidens toppsystem kommer altså til 
å kunne følge med på alt som skjer i og 
rundt bygget, slik at alt kan kontrolleres 
og følges opp fra ett sted. Med tingenes 
internett på plass i tillegg, blir det mer å 
følge med på, men også mer standardise-
ring. Nye dingser som settes ut og kom-
muniserer, er gjerne enklere å få inn på 
samme system.

Tar jobben. Der systemleverandørene har 
begynt, kommer operatørene etter.
– Når de mulighetene åpner seg, er det 
klart at sånne som oss også ser på mulig-
heten for å dra mer inn i systemene 
vi leverer. Når vi sitter og jobber med 
strategi, ser vi kanskje bredere enn vi har 
gjort historisk. Vi vurderer hvilke områder 

som toucher inn på vår kjernevirksomhet, 
som det kan være aktuelt å satse på, sier 
Stenvaag.
Kunden kan drifte og overvåke byggene 
sine selv. Men ifølge Nokas-salgssjefen er 
det flere og flere som vil ha en ekstern part 
til å ta 24-timersovervåkingen slik at ikke 
egne ansatte belastes for mye. De vil helst 
ha også tekniske alarmer og driftsmeld-
inger inn på samme alarmstasjon.
– De ønsker å fokusere på sin egen kjerne-
virksomhet og sette bort det de kan sette 
bort til andre, konstaterer han.

Driftsvektere. Bransjeglidningen synes 
ikke bare på alarmsentraler og drifts-
sentraler.
– Vekterne våre får jo også flere og flere 
driftsoppgaver og blir lært opp i driftssys-
temer. Når de først er på et senter, blir det 
tilført dem flere oppgaver som har med 
drift å gjøre. Kanskje blir det mer normalt 
å ha en fast vekter enn en fast vaktmester, 
så kan vaktmesteren være den som rullerer 
fra bygg til bygg, spår Stenvaag.

På den praktiske siden trekker han frem 
samkjøringen mellom adgangskontroll, 
miljø og økonomi. Når videosystemene 
eller adgangskontrollanlegget fastslår at det 
er folk i bygget, kan ventilasjonen kjøres 
i gang og varmen justeres. Når den siste 
går, skrus lysene av og temperaturen kjøres 
ned. På samme måte: En temperaturføler 
og en bevegelsesdetektor som skal opp-
dage innbrudd, er veldig like i prinsipp og 
kan godt sende signalene sine til samme 
sted.
– Noe av nøkkelen er å spare miljø og 
penger ved hjelp av automatisering. Derfor 
er dette kanskje det mest interessante, 
ifølge Erik Stenvaag.
– Det gjelder ikke bare store bygg. Det 
kan fungere veldig greit i en liten butikk 
at lyset går av når sistemann har telt opp 
pengene og gått.

SIKKERHETSBRANSJEN TEKST: GEORG MATHISEN SIKKERHETSBRANSJEN

Sikkerhet 
glir mot drift

S
tore og små ting kommer på 
internett og kommuniserer med 
hverandre. Systemer for sikkerhet, 
ventilasjon og brann kan snakke 

sammen. Skillet mellom teknisk drift og 
sikkerhet viskes ut.

Nærmer seg. – Det er ingen tvil om at de 
begynner å nærme seg hverandre i større 
og større grad. Jeg ser sannsynligheten for 
at de kommer til å smelte sammen, som 
stor, sier Erik Stenvaag. Han er salgssjef i 
Nokas, det ene av de to store selskapene i 
den norske sikkerhetsbransjen.
GK har tatt konsekvensen av bransje-
glidningen og startet GK Sikkerhet. Fra 
den andre siden av det gamle skillet glir 
sikkerhetsselskapene stadig nærmere 
byggdrifterne.

Kommuniserer åpent. – Sikkerhetssys-
temene har vært ganske proprietære, sier 
Stenvaag. Det vil si at de ikke har snakket 
godt med andre systemer.
– Men systemene som kommer nå, 
vinkler mer og mer mot åpne protokoller 
som gjør at de kan kommunisere mer 
og ta imot meldinger fra andre typer 
driftssystemer. Brann, SD, hele pakka. 
Leverandørene jobber den veien for å få så 
åpne protokoller at de både kan motta fra 
og sende til andre systemer og sitte som 
toppsystem for å håndtere andre under-
systemer, sier han.
Det skjer om han ser på sikkerhetssiden 
isolert: Mange undersystemer samles i et 
toppsystem. Men det er ingen grunn til at 
det toppsystemet bare skal håndtere sik-
kerhet, og i fremtiden kommer det til å ta 
hånd om mye mer.

Hittil har sikkerhetssystemet holdt seg for seg selv. Den 
tiden er snart forbi. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Sikkerhetsbransjen er drifternes 
nye konkurrenter. Sikkerhet og 
drift kommer til å smelte sam-
men etter hvert, spår salgssjef 
Erik Stenvaag i Nokas.

Vekterne får flere driftsoppgaver, og Erik Stenvaag i 
Nokas regner med at sikkerhetsbransjen glir nærmere 
og nærmere teknisk byggdrift. (Foto: Georg Mathisen)
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HYDROGENSAMFUNNETTEKST: GEORG MATHISENHYDROGENSAMFUNNET

Bygningene skal gå på 

hydrogen
De tar teknologien fra bilen og 
inn i huset. Japan skal drives 
på hydrogen, og for Norge kan 
hydrogen overta for olje som 
eksportvare. OL 2020 skal bli 
vendepunktet.

D
e første hydrogenbilene har rullet 
på skandinaviske veier en stund, 
men noen stormende suksess har 
de ikke vært. I Japan, derimot, 

planlegger regjeringen hele lokalsamfunn 
drevet på hydrogen – og åpner de offent-
lige lommebøkene for å få det til.

Fra bil til hus. Det er kanskje bilene som 
får det meste av medieoppmerksomheten, 
men nå er det bygningene som skal drives 
på hydrogen.
Hydrogenceller produserer energi ved 
en kjemisk reaksjon mellom hydrogen 
og oksygen. Utslippene består bare av 
vanndamp. Det som krever energi, er å 
produsere og eventuelt frakte hydrogenet 
som skal brukes.
– Brenselsceller som går på hydrogen, 
er svært godt egnet for japanske hjem. 
Det forklarer Yang Shao-Horn, direktør 
på senteret for energilagring på Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT). 
Japanske boliger bruker nemlig relativt lite 
energi, sier hun.
Det begynner i byene:
– Uten store byer kan du ikke finne gode 
mottiltak mot klimaendringene. Det er 
enklere å bygge ut et hydrogennettverk i 
en tett by, sier Shao-Horn til nettavisen 
Citylab.

Inne i Europa. Regjeringen i Japan subsi-
dierer brenselsceller til hjemmebruk. 

Hydrogendrevne Toyota Mirai er fremtidsbilen – Mirai 
betyr «fremtid» på japansk. (Foto: Georg Mathisen)

Uten store byer kan du ikke finne gode 
mottiltak mot klimaendringene. Det er 
enklere å bygge ut et hydrogennettverk 
i en tett by.

“
Yang Shao-Horn, direktør på senteret for energilagring på Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). 

I deltagerlandsbyen som bygges til OL i Tokyo, skal 6000 boenheter drives på hydrogen. (Foto: Shutterstock)
u
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Ene-farm, som de kalles. Nå er et par hundre 
tusen på plass i japanske hjem. Innen 2030 
skal ti prosent av boligene i landet være 
utstyrt med brenselsceller.
Dagens utgaver bruker naturgass som 
pumpes inn i en celle som trekker ut hy-
drogen. Deretter blandes hydrogenet med 
oksygen fra luften rundt. Reaksjonen pro-
duserer strøm, mens overskuddsvarmen 
går til å forsyne boligen med varmtvann.
Fra Japan sprer de seg til andre deler av 
verden: Panasonic leverte Europas første 
hjemmecelle til Tyskland i 2014. I år 
har Panasonic og den tyske partneren 

Viessmann gått videre til Storbritannia og 
Østerrike.

OL-landsbyen. Maskin- og motorsykkel-
produsenten Kawasaki er i gang med 
å installere den første hydrogendrevne 
turbinen i millionbyen Kobe. Den 1000 
kilowatt store turbinen skal levere strøm til 
hoteller, et internasjonalt konferansesenter 
og kontorene til 10.000 mennesker, og også 
sørge for varmt vann. I første omgang må 
den kombinere hydrogen med naturgass.
Men først og fremst er det OL som skal 
gjøre hydrogen om til innendørs energi. I 

OL-landsbyen, der deltagere og støtteap-
parat innkvarteres, skal 6000 boliger drives 
bare på hydrogen.

Tokyo-drømmen. Det er likevel i hoved-
staden at den japanske drømmen begynner. 
– Etter OL i Tokyo i 1964 er det høy-
hastighetstogene Shinkansen som står 
igjen. De kommende olympiske leker skal 
etterlate seg et hydrogensamfunn som arv, 
erklærte daværende byregjeringssjef Yōichi 
Masuzoe i fjor.
Nåværende byregjeringssjef Yuriko Koike 
følger opp. Hun har satt av tre milliarder 

kroner til å subsidiere hydrogenelektriske 
biler og stasjoner som skal selge drivstoff.
Statsminister Shinzo Abe spiller på samme 
lag. Hydrogen gir trygg og sikker energi 
uten global oppvarming, mener han, i et 
land som har slitt med å dekke energi-
behovet etter Fukushima-ulykken: 
– Fremtidens hydrogensamfunn er i ferd 
med å begynne her i Japan, sier Abe.

Til verden. – Men vi regner med at hy-
drogenteknologien som introduseres her i 
2020, kommer til å spre seg til hele verden, 
supplerer Motohiko Nishimura, visead-

ministrerende direktør i Kawasaki Heavy 
Industries.
For to år siden var han i Trondheim for å 
snakke om mulighetene. 
– Hydrogen er den billigste CO₂-frie 
energien, selv om den er dyrere enn fossilt 
brennstoff og kjernekraft, ifølge Nishimu-
ra. Kawasaki bygger verdens første skip 
beregnet på å frakte hydrogen.
Den gangen var det brunkull fra Australia 
som var tenkt som kilde til å produsere 
flytende hydrogen.
– I dag kommer over 95 prosent av hydro-
genet fra fossilt brennstoff. Skal vi snakke 

om rent hydrogen, må vi rense det skitne 
brennstoffet som brukes til å produsere 
det, kommenterer energianalytiker Cédric 
Philibert i International Energy Agency til 
britiske Daily Mail.

Norskprodusert. Det er der Norge kommer 
inn. Kanskje er det hydrogen som blir for 
Norge i fremtiden det olje har vært de 
siste tiårene. For eksempel kan vindkraft 
fra Øst-Finnmark brukes til å produsere 
hydrogen som fraktes gjennom Nordøst-
passasjen, nord for Russland, til Japan.
– Hydrogen vil kunne bli Norges største 

Brenselscellene leverer allerede strøm og varmtvann i et par hundre tusen japanske hjem. (Foto: Panasonic)
– Fremtidens hydrogensamfunn er i ferd med å begynne her i Japan, 
sier den japanske statsministeren Shinzo Abe. (Foto: Shutterstock) OL i 2020 skal bli gjennombruddet for hydrogen som energikilde i bygninger. (Foto: Georg Mathisen)

Honda leverer en egen energieksportenhet slik at hydro-
genbilen kan drive huset i noen dager i et nødstilfelle 
– og også små hydrogenstasjoner til husbruk. 
(Foto: Honda)

Tokyos tidligere byregjeringssjef Yōichi Masuzoe 
fastslår at hydrogensamfunnet skal være arven etter OL 
i 2020. (Foto: Chatham House)
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mulighet for å befeste rollen som energi-
eksportør i fremtiden, sier markedsdirek-
tør Steffen Møller-Holst i Sintef.
– Videreformidling av norsk naturgass med 
karbonfangst og karbonlagring vil trolig bli 
den eneste akseptable formen for ener-
gieksport i stor skala. De store, uutnyttede 
fornybare energiressursene våre, i form av 
innestengt vind og småkraft, utgjør også et 
viktig bidrag, mener han.
Møller-Holst regner med at hydrogen kom-
mer til å spille en beskjeden rolle i hushold-
ningene i Norge foreløpig. Det kobler han til 
at det ikke brukes så mye naturgass i Norge. 
– I Europa, derimot er det allerede initia-
tiver for å erstatte naturgass med hydro-
gen, sier han.
I Norge kan hydrogen bli et viktig bidrag 
til å kutte utslipp fra olje- og gassvirksom-
heten i Nordsjøen. Hydrogenet kan også 
brukes til å lagre overskuddsenergien i 
norske kraftverk i de periodene der de 
produserer for mye.

Toyota i Tokyo. I Tokyo er et utstillingslokale 
og en asfaltert plass sentralt i byen det mest 
synlige beviset foreløpig på hydrogensats-
ingen. I utstillingslokalet står en Toyota 
Mirai, en hydrogendrevet bil, plassert foran 
skjermer som forteller om hydrogen som 
energikilde. Utenfor ligger en hydrogen-
stasjon. Som en bensinstasjon, men den må 
ligge noen meter lenger unna nærmeste hus. 
Ikke Shell, ikke Esso – men Iwatani.
Nettopp Iwatani har også tatt hydrogen-
samfunnet ut av Tokyo. Sammen med 
Toshiba og strømleverandøren Tohoku 
skal Iwatani bygge og drive et hydrogen-
kraftsystem snaue 300 kilometer lenger 
nord. Ironisk nok i Fukushima-prefek-
turet, et område kjent for langt mindre 
hyggelige kraftnyheter. Her skal det pro-
duseres og distribueres 10.000 kilowatt.
Honda, på sin side, har lansert en hydro-
genbil som også kan drive huset. Bren-
selscellen på hydrogenbilen Clarity Fuel 
Cell kan plugges inn i en eksportenhet 
og drive et gjennomsnittlig japansk hjem 
i sju dager. Og Honda er bare en av flere 
som satser på små hydrogenstasjoner 
til hjemmebruk – som bruker solceller, 
strøm, gass eller andre energikilder til å 
produsere hydrogen til huset.

Markedsdirektør Steffen Møller-Holst hos Sintef spår at det blir hydrogen 
som tar over etter olje som norsk energieksportartikkel. (Foto: Sintef)

Det begynner med bilene. Men parallelt med at drivstoffstasjonene med 
hydrogen bygges ut, arbeides det for å bruke universets vanligste grunn-
stoff i boliger og forretningsbygg. (Foto: Georg Mathisen)

Toyotas hydrogenbil stilles ut midt i Tokyo med detaljert forklaring av 
hvordan den drives, som inspirasjon for fremtidens hydrogensamfunn.
(Foto: Georg Mathisen)
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Den som får informasjon fra sensorene i 
kontorbygget, kan ha mulighet til å koble det 
med informasjon om hver enkelt som arbeider 
der. Bør de få vite når hun kommer på jobb? 
(Illustrasjon: Shutterstock)
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T
ingenes internett – IoT – gjør det 
så mye enklere å bygge og drifte et 
bygg. Når alt snakker sammen, kan 
du spare miljø og kroner og øke 

trivselen. Men informasjonen som alle 
sensorene og dingsene samler inn, kan 
brukes til mye mer enn å gjøre innemiljøet 
trivelig og bunnlinjen bedre.

Til skyene? – Er det bare du som får 
informasjonen, eller samler dingsen den 

Skal du installere en ny dings 
i bygningen eller oppgradere 
med nye følere eller sensor? 
Da må du spørre leverandøren 
din om én eneste ting: Hva gjør 
den med informasjonen som 
den samler inn?

inn og sender dem til en skytjeneste eller 
til Google eller Samsung?
Det er Atle Årnes som spør. Fagdirektøren 
er Datatilsynets sjef for ny teknologi.
– Du må vite konkret hva du tilbyr 
kundene dine. Ellers kan du bli en del av 
en industri som driver ulovlig, sier han.

Ikke bare temperatur. Ta en temperatur-
sensor som eksempel. Den følger med på 
temperaturen og informerer om den. Så 
kan du sitte i driftssentralen eller logge deg 
på med en app for å finne ut hvor varmt 
det er og regulere varmen etter behov. 
Kunden – både den som eier bygget og 
den som leier kontorer der – setter selvsagt 
pris på løsningen. Men hva skjer med 
informasjonen? Havner den i en database 
hos leverandøren din? Og hva registreres 
ellers på det rommet som temperatursen-
soren sitter? Sjekker du CO₂ i luften slik 
at du har oversikt over hvor mange som 

er der? Det er fornuftig å ha oversikt hvis 
det bryter ut en brann og du vil vite om 
alle er ute, men ikke like fornuftig hvis 
arbeidsgiveren kan bruke informasjonen 
til å overvåke hvem som er på kontoret og 
hvem som er andre steder.

Kobler informasjon. Hvis de store telefon-, 
pc- eller programvareleverandørene får tak 
i informasjonen, så er det ikke vanskelig 
å koble den sammen med alt det andre 
de vet. Den som har vært på kontoret i 
arbeidstiden, kan følges hjem i bilen til det 
smarte hjemmet. Der har hun kanskje kob-
let oppvarmingen eller kjøleskapet til nett.
Det kan høres uskyldig ut at den som har 
det kaldt både på kontoret og hjemme, kan 
få et skreddersydd tilbud om en ny varme-
ovn. Men er det like greit at CO₂-sensoren 
på kontoret forteller at hun kommer sent 
ganske mange morgener og går mye på 
toalettet, at kjøleskapet melder at hun har 

Storebror ser kanskje kundene dine ved hjelp av dingsene som du har installert. Still leverandørene spørsmål! oppfordrer Atle Årnes. På kontorveggen har datatilsynsdirektøren 
selvmalt kunst som godt kan tolkes inn i temaet. (Foto: Georg Mathisen) Du kan ha full kontroll på bygget fra en telefon eller et nettbrett. Men vet du hva som skjer med informasjonen fra sensorer og dingser? (Illustrasjon: Shutterstock)

sluttet å kjøpe øl og at det følges opp av 
tilbud om bleier ni måneder senere?

Informasjon som valuta. Billig og moderne 
teknisk utstyr kan virke besnærende.
– Men om det er ekstremt billig, eller kanskje 
til og med gratis, så er det alltid noe du 
betaler med. Betaler du med kontanter 
eller betaler du med personopplysninger? 
spør Atle Årnes.
Sikkerheten er også en risiko. Jo billigere 
og enklere utstyret er, jo mindre har lev-
erandøren tenkt på sikkerhet. En dings som 
er produsert for å stå i 15–20 år – hvor enkelt 
er det å hacke den i dag? Og hvor enkelt er 
det om 15 år, når den har stått siden den var 
ny uten at programvaren er oppdatert?
Det kan skje med seriøse leverandører og 
fullgodt utstyr også. Årnes trekker frem 
AMS-målerne som eksempel. De nye 
strømmålerne begynte uten særlig tanke 
på sikkerhet. Nå har NVE tatt tak og ryd-

det opp. Men fremdeles har de mulighet 
til å samle inn svært mange og detaljerte 
opplysninger som mange virksomheter vil 
være interesserte i.

Her er spørsmålene. Datatilsynet holder 
til sentralt i Oslo i dag. Men hva hvis kon-
torene skulle flyttes en gang i fremtiden? 
Hvilke spørsmål vil ekspertene selv stille til 
utleieren og drifterne?
– Da vil vi stille to spørsmål som henger 
litt sammen. Samles det informasjon om 
arbeidstagerne her noe sted? Og leveres 
den videre til noe sted?
– Hvis begge svarene er nei, så er vi roligere. 
Men hvis det første svaret er «ja, det må vi, 
for vi skal overvåke varme og luft i dette 
bygget» – da begynner det å renne på med 
spørsmål: Hvordan er disse opplysningene 
beskyttet? Er dere sikre på at det bare er de 
virksomhetene som skal ha opplysningene, 
som får dem? sier Atle Årnes.

Hvis det andre svaret også er «ja, opplys-
ningene leveres til dem som prosesserer 
dataene for å regne ut og hjelpe til med 
detaljer om luftkvalitet og varme», da ville 
Årnes spurt hvordan databehandlings-
avtalen med dette selskapet er. Jo flere 
underleverandører det blir, jo vanskeligere 
er det å ha oversikt.

Den farlige setningen. – Hvis det så står 
en setning i noen av vilkårene som sier at 
«vi kan bruke de opplysningene vi samler 
inn, til å forbedre våre tjenester», da ville 
jeg vært veldig skeptisk. Ville de brukt dem 
i reklameøyemed? Hva betyr dette? Google, 
Facebook og Microsoft har den teksten. Det 
har norske selskaper, også, forteller Årnes.
Med andre ord: Du skal vite hva opplys-
ningene brukes til, og du bør informere 
dem om hva du driver med. Men først: 
Spør leverandøren din!
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Spennende og skummelt på nett
Du kan få svar på spørsmål du 
ikke engang visste at du hadde. 
Samtidig risikerer du at hack-
ere tar kontroll over hele byg-
get. Tingenes internett er store 
muligheter og nye trusler.

N
år alle slags sensorer og andre 
dingser i bygget går på nett og 
kommuniserer, blir det mye enklere 
å få oversikt og kontroll.

– IoT kan bety ikke bare mer fornøyde 
kunder, men også nye inntekter hvor du 
kan finne opp nye tjenester å selge, re-
klamerer Novotek. De er en av et utall nye 
og gamle leverandører som prøver å sikre 
seg litt av markedet for tingenes internett.

Helhet. Mens Novotek snakker om bedre 
kommunikasjon mellom eier og drifter i et 
bygg, er IT-leverandøren Atea opptatt av 
helheten i selve driften:
– Flere deler av bygget, som lys og ventila-
sjon, har vist tendenser til å bli smarte, 
men helheten har manglet. Nå er det på 
tide at de virkelig smarte løsningene kom-
mer inn i driften av bygg, og fremtiden er 
kanskje svært annerledes enn man så for 
seg, sier smartbygg-avdelingsleder Frode 
Aardal.

Tenke helt nytt. Han mener at kundene 
forstår bedre hvordan smartbyggene kan 
utnyttes. Samtidig er ikke byggenæringen 
den flinkeste til å tenke nytt.
– Det er et behov for å tenke helt anner-
ledes enn hva vi tradisjonelt har gjort. Når 
noen føler seg litt kald på arbeidsplassen, 
for eksempel, har svaret til nå ofte vært å 
øke temperaturen i den sonen personen 
sitter. Med en arbeidsplass der sensorene 
sitter i hvert lysarmatur, åpner det seg nye 
muligheter. Bygget kan ha en app som 
viser at det finnes en alternativ sitteplass 

i den varmere sørenden av bygget, sier 
Aardal i en markedsføringstekst fra Atea.
Han snakker om LED-lamper med 
innebygget CO2-sensor, temperaturmåler 
og bevegelsesmåler. Det de derimot ikke 
har, er tilkobling til vanlig strømforsyning. 
Den eneste pluggen på lampene er en nett-
verkskabel, og strømmen kommer fra den.

10 GB. Summen av det hele er store data-
mengder. Ett enkelt bygg kan skape opptil 
ti gigabytes i uken. Det krever maskinkraft 
å håndtere alle dataene til noe fornuftig. 
Men når det fungerer, kan drifteren få svar 
på spørsmål som han ikke visste at han 
hadde. 
– Systemene kan se sammenhenger som vi ikke 
klarer å fange opp, sier Frode Aardal i Atea.

– Dagens bygg er automatiserte med 
sensorer som snakker sammen og reagerer 
på det. Vi vil bygge kognitive bygg, altså 
bygg som tar data fra sensorer og eksterne 
kilder og samler informasjonen i en stor 
database, skriver Aardal på bloggen sin.

Parkeringsnett. I Trondheim har Telenor 
og Q-Free vært i gang i over et år allerede 
med det som de selv omtaler som «første 
skritt på veien mot et fullskala kommer-
sielt nett for tingenes internett i Norge». 
Det er snakk om parkeringsplasser som 
informerer om hvor det er ledig og senere 
gjør det mulig å reservere plass via mo-
bilen og eventuelt bli sendt videre til andre 
parkeringer når det er fullt.
Samarbeidspartnerne bruker 4G-mobil-

IoT er den engelske forkortelsen for 
«Internet of Things», det som på norsk 
heter «tingenes internett».
Det er infrastrukturen til informasjons-
samfunnet, hvor et stort antall fysiske 
enheter kommuniserer med hverandre 
og med internett. Enhetene i tingenes 
internett er typisk batteridrevne og koblet 
sammen med trådløs kommunikasjon. De 
kan sende informasjon til hverandre, og til 
andre enheter på internett.

Enhetene i tingenes internett kan være 
utstyrt med sensorer som kan måle 
temperatur, trykk eller posisjon, samt 
kommunikasjonsutstyr. På den måten 
kan for eksempel en byggdrifter hente ut 
nyttig informasjon fra slike fysiske enheter 
og kommunisere med andre enheter av 
samme type eller med internett og slutt-
brukere.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

Tingenes internett, IoT

nettet til å kommunisere mellom alle de 
tilknyttede dingsene.
– På grunn av lav energibruk, lang signal-
rekkevidde og høyt sikkerhetsnivå kan selv 
den minste ting, enten den er under jorden, 
i tett befolkede områder eller på fjell og 
vidder, kobles til nett, sier Bjørn Amund-
sen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Hjerteknuser. Tingenes internett er slett 
ikke ufarlig. Alt som er på nett, kan i 
teorien hackes. 
– Sikkerhet er den nye grunnmuren i 
bygningen, som Ateas Frode Aardal ut-
trykker det.
Sintef-forsker Marie Moe illustrerer det på 
hjerteskjærende vis. 
– Kan hackerne knuse hjertet mitt? spør hun.
Moe fikk operert inn pacemaker for noen 
år siden. Da hun begynte å stille legene 
spørsmål om hvordan dataene knyttet til 
hennes egen kropp er sikret, kunne ingen 
svare. Hun har ikke tilgang til koden selv. 
Men pacemakeren er i stand til å samle 
informasjon og sende den over internett. 
Følgelig er den sårbar.

Hacket pacemaker. Moe og forskerkol-
legene hennes gikk på Ebay, kjøpte brukte 
pacemakere og hacket dem.
Medisinsk utstyr kan gi feilbehandling på 
grunn av både menneskelige feil og prob-
lemer med programvaren. Det har hun 
opplevd selv da hun trodde hun skulle dø 
på vei opp en lang trapp – det viste seg at 
pacemakeren hennes var tilpasset hverda-
gen til en gjennomsnittlig 80-åring, ikke 
en kvinne i yrkesaktiv alder.
– Jeg vil ikke skremme andre pasienter. 
Men vi har allerede påvist at en pacemaker 
kan hackes, sier Marie Moe.
Pacemakeren hennes er i prinsippet koblet 
til nettet på samme måte som en hvilken 
som helst dings inne i et bygg, selv om 
konsekvensene av et hackerangrep ikke er 
helt de sammen.
– Hvis en angriper får tilgang til bare 
én IoT-enhet, kan han potensielt bruke 
denne enheten for å få tilgang til resten 
av nettverket og gjøre skade, konstaterer 
NTNU-professor Harald Øverby, som 
har skrevet tingenes internett-artikkelen i 
Store Norske Leksikon.

Sintef-forsker Marie Moe har prøvd å hacke sitt eget 
hjerte – eller i hvert fall en pacemaker maken til den 
hun bruker. (Foto: Sintef)

Forskningsdirektør Anders Hagen i Q-Free (t.v.) og 
dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge viser 
frem den nye teknologien som testes nå på en smart 
parkering i Trondheim. (Foto: Anh Vu Nguyen, Q-Free)

De ansatte kan styre lyset akkurat der de sitter, ved hjelp av en app på telefonen. (Foto: Philips Lightning)

q
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Europa sparer energi
Skjerpede regler får flere og 
flere leverandører til å tenke 
nytt på hvordan bygninger kan 
spare energi. Sunpartner, for 
eksempel, gikk fra armbåndsur 
til dekorative yttervegger med 
solceller.

E
nergigjerrig bygging går ikke like 
fort i alle land. Men når 350 000 
bransjefolk samles på Batimat-
messen i Paris og nye energikrav blir 

hovedtema, da sier det seg selv at det kan 
bli enda mer fart i produktutviklingen.
EU har satt opp et mål om 20 prosent 
redusert primærenergibruk fra 2007 til 
2020. Frankrike snakker høyt om å ha 
strengere krav enn nabolandene. Det 
gjorde årets utgave av bransjemessen 
Batimat til et samlingspunkt for en 
mengde nye produkter og løsninger.

Solceller på fasaden. – Ytelsen til byg-
ningsskallet kommer til å bli stadig bedre 
med mer effektiv isolasjon. Samtidig kom-
mer alle fasadeleverandørene til å tilby 
stadig mer effektiv solbeskyttelse og 

Det er i solveggen verdiene skapes – Christophe Longuet har tro på solcellevegger som kan se ut akkurat slik som arkitekten og kunden ønsker. Bak ham er noen av standard-
fargene og -mønstrene.

Vinduene tar opp konkurransen med 
ventilasjonsanlegget.
Ventilasjonen gjør inneklimaet utmerket, 
men folk åpner vinduene likevel. Enten det 
er på kontoret eller på soverommet – de 
som oppholder seg på rommet, oppfører 
seg ikke som de skal.
Vindusprodusenten Velux tar konsekven-
sen av det. Netatmo, som lanseres i 2018, 

styrer vinduene for å få tempetatur, 
fuktighet eller lys opp eller ned. Er det for 
varmt eller for fuktig, så åpnes rett og slett 
vinduet – automatisk eller ved hjelp av 
mobiltelefonen.

Følere og kontroller åpner eller lukker vinduer og 
solskjerming. (Illustrasjon: Velux)

Åpner automatisk

ventilasjon, oppsummerer messearrang-
øren Reed Expositions.
Det er ikke nok å kle taket med solceller 
eller solfangere. Ikke er det alltid den beste 
løsningen, heller – der kan det like gjerne 
være behov for grønne planter, bikuber, 
kjøkkenhage eller andre miljøvarianter. 
Dermed skjeler flere til fasaden.
– Hele fasaden må utnyttes, konstaterer 
Reed.

Energigull. Akkurat det samme sier 
Christophe Longuet. Han er salgsdirektør 
for Sunpartner Technologies, som stakk av 
med innovasjons-gullmedalje på messen 
for den energiproduserende kledningen 
sin.
Det begynte i en helt annen bransje. 
Salgsdirektøren bretter opp skjorteermet 
og viser frem armbåndsuret sitt. Det var 
det første Sunpartner-produktet som gikk 
på solenergi.
– Men etter at de nye reglene om energi-
bruk i bygninger kom, gikk vi inn i 
byggebransjen, forteller han og peker ut 
vinduer med både energiproduksjon fra og 
skjerming mot solen.

Designerceller. Det estetiske skal ikke 
ofres på funksjonalitetens alter. Overflaten 

må både produsere energi og se ut slik 
som arkitekten ønsker, ifølge Longuet.
Nå er solcellepanelene montert sammen 
med farger og mønstre. Både standard-
løsninger og spesialproduksjon slik 
kunden vil ha det.
– Med denne kledningen produserer 
veggen 120 watt per kvadratmeter. Det er 
en god hjelp til å gjøre bygningen energi-
nøytral, sier Longuet.
– Dessuten er overflaten glass, som alltid 
er rent, sier han, og varsler at den kan 
leveres selvrensende om nødvendig.

3600 kroner. Det koster å være strøm-
produserende kar. 3600 kroner kvadrat-
meteren i dette tilfellet. Men sammen-
lignet med andre materialer og tatt i 
betraktning at Wysips Cameleon, som 
kledningen heter, produserer energi, så er 
det ikke dumt økonomisk, heller, hevder 
Christophe Longuet.
Når først energiproduksjonen er tatt hånd 
om, så gjelder det samtidig å ta i bruk 
løsninger som lagrer energien bedre i 
bygningen og som følger opp drift og 
vedlikehold bedre, konstaterer Reed 
Expositions etter å ha sett på alt det nye på 
årets Batimat-messe.u

u
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Akkurat som en strømmåler, bare at 
den måler luft. Nå blir det mulig å 
måle hvor mange kubikkmeter luft 
og hvor mye varme eller kulde en 
leietager får gjennom ventilasjons-
anlegget.

Leietagerne betaler for det de bruker. Ikke 
spesielt revolusjonerende så lenge det er 
tale om elektrisitet. Men nå kan den som 
vil drifte og leie ut på de vilkårene, ta seg 
betalt for den reelle bruken også av venti-
lasjonsanlegget.
Det er snakk om verdens mest innovative 
VVS-produkt. I hvert fall ifølge dommerne 
på Interclima+Elec – fagmessen som går 

parallelt med Batimat. Her fikk tyske 
Luftmeister gull da det ble delt ut innova-
sjonspris.
Systemet fordeler energiutgiftene ved å 
måle det reelle energibruket måler, som 
produsenten selv omtaler det.
Luftmeister kan måle nøyaktig hvor mange 
kubikkmeter luft hver enkelt har brukt. Så 
kan energibruket legges sammen og deles 
opp i oppvarmet og kjølt luft.
– Hver leietager betaler for det han bruker. 
Det betyr rettferdighet og en situasjon som 
er juridisk klar uten tvil og ubetalte reg-
ninger. Samtidig er det positivt for miljøet, 
siden brukerne vil ønske å redusere for-
bruket der det er mulig, ifølge Luftmeister.

Verdens første luftenergimåler

Ny maling kan regulere temperaturen 
innendørs med opptil fire grader. 
Ifølge produsenten kan den spare 
opptil 15 prosent energi i en bolig.

Maling som påvirker temperaturen, er 
ikke noe nytt, og selv norske Jotun selger 
mye isolerende maling i varmere land. 
Men nye Bioactiv+ gjør mer enn bare å 
isolere – den lagrer varme og slipper den 
ut når den trengs.
Franske Franceinnov står bak malingen. 
Den skal males på innerveggene i et 
millimetertykt sjikt. I malingen er det 
mikrokapsler med faseendringsmaterialer 
– det vil si materialer som tar opp eller 
gir fra seg varme ved å skifte mellom fast 
form og væskeform.
Når rommet kommer opp på en viss tem-
peratur, smelter mikrokapslene. Dermed 
lagres den ekstra energien i malingssjiktet 
i stedet for å gjøre rommet varmere. Når 
så temperaturen synker igjen, går kapslene 
over til fast form og slipper fra seg energi-
en som de hadde lagret. Den går tilbake til 

Maling regulerer temperaturen

Luftmeister fordeler utgiftene også til varm og kald luft.

rommet og holder temperaturen oppe.
– Dermed begrenses temperatursvingnin-
gene og komforten blir bedre, sier teknisk 
direktør Jean François Paradeise.
Han understreker at malingen ikke er noen 
erstatning for oppvarming eller isolasjon. 
– Men den er nyttig spesielt om sommeren 
for å unngå overoppvarming fra vinduene 

og redusere kjølebehovet, sier han.
Malingen er testet i to leiligheter og en 
enebolig i varmere klima enn det norske, 
men i etterkant er det også utviklet en 
versjon som passer på steder med lavere 
temperaturer. I eneboligen senket den 
strømforbruket fra 36.288 til 32.544 kilo-
wattimer på et år – ni prosent.

– Malingen sparer penger på å lagre og bruke den energien som allerede finnes i rommene, forklarer  Mireille Barbot 
og Jean François Paradeise i Franceinnov.

Grønne bygg fra Norden til verden
Nordiske grønne bygge-
løsninger skal erobre verden. 
Smartbyene slår seg sammen 
for å slippe å finne opp kruttet 
hver for seg og har stor tro 
på å kunne eksportere gode 
løsninger.

H
vis hver enkelt by finner opp 
kruttet selv og bestiller én bestemt 
spesialløsning, så er det vanskelig 
for selskapene. Vi må skape sam-

arbeid på tvers av byene for å bygge opp et 
felles marked, sier Gaute Hagerup.

Eksporterer smartbyer. Han er ansvarlig 
for satsingen på smartbyer i Innovasjon 
Norge. I en verden der et utall av byer vil 
bli smarte, hver på sitt vis, er han opptatt 
av å stå sammen. 
– Smarte byer skal bli en eksportvare. 
Norske byer har en enorm mulighet 
hvis de vil samarbeide på tvers. Det kan 
bety et stort hjemmemarked som norske 
selskaper så kan løfte ut i verden, mener 
Hagerup.
På årets smartby-verdenskongress i Barcelona 
måtte Innovasjon Norge og smartbyene 
tenke enda større. Her hadde alle de 
nordiske landene fellesstand. Stockholm, 
Tampere, Trondheim, København og flere 
andre byer fortalte om løsningene sine.

Grønn byggtillit. – De fem nordiske 
landene representerer 25 millioner innbyg-
gere. Den 11. sterkeste økonomien i verden. 
Hvis du får Norden til å tenke som ett 
marked, har vi store muligheter globalt. 
Det er særlig små og mellomstore selskaper 
som er aktuelle. De trenger hjelp for ikke 
å bli utkonkurrert av Microsoft, Cisco og 
andre store selskaper, sier Gaute Hagerup.
Han mener at nordisk næringsliv har et 
sterkt omdømme i andre land. Mange 
ser til Norden når de skal tenke på grønn 

Gunnar Edwin Crawford setter pris på åpenheten mellom smartbyene. Stavanger-smartbysjefen kan lese og kopiere 
alt fra København, for eksempel, om han spør. Nå har de to byene og i første omgang ti andre startet et nytt nettverk 
for nordiske smartbyer.

teknologi og bærekraftige samfunnsmodeller.
– Hvis du har en løsning for miljøvennlig 
teknologistyring i bygg og du er norsk, svensk 
eller dansk, har du automatisk tillit og trover-
dighet, ifølge Hagerup i Innovasjon Norge.

Karbonnøytral. Det bør helst ikke ta for 
lang tid. Mange nordiske byer vokser raskt. 
– Vi får 1000 nye innbyggere hver måned, 
sier Marius Sylvestersen i Copenhagen 
Solutions Lab. Han fortalte smartbyverde-
nen om hva København gjør med alt fra 
trafikkflyt til digitale tjenester.
– I 2025 skal vi være verdens første kar-
bonnøytrale hovedstad. Da skal halvparten 
av reisene til arbeid og studier skje med 
sykkel. Flomrisikoen skal være redusert 
med 30 prosent, heter det i målene fra 
København.
– Vi ser ikke etter teknologi, vi ser etter 
løsninger, sier Marius Sylvestersen.

Snakker åpent. I Stavanger er Gunnar 
Edwin Crawford fersk som smartbysjef. 

Stavanger-regionen er pekt ut som den 
norske næringsklyngen på smartbyom-
rådet. Crawford håper på en egen smartby-
utdannelse på universitetet. Han ser frem 
til et godt samarbeid med lokalt nærings-
liv, men også med de andre smartbyene i 
Norden.
Han kom til kommunen fra innovasjons-
jobb i Lyse-konsernet. Overgangen fra et 
næringsliv med forretningshemmeligheter 
til et smartbynettverk som deler alt, har 
vært stor.
– Når jeg spør København om hvilken 
strategi de har for å gjennomføre pro-
sjektene sine, får jeg den sendt over. Vi 
kan sikkert tilpasse og bruke mye av det. 
Dataene er åpne og deles, sier Gunnar 
Crawford.

Nytt nettverk. På Smart Cities Expo benyt-
tet han og de andre nordiske smartby-
sjefene anledningen til å skrive under 
avtalen om å opprette et eget, nordisk 
smartbynettverk. Det skal arbeide nettopp u
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for å dele kunnskap, skape felles stand-
arder og bygget opp et eget nordisk merke.
I første omgang er København, Aarhus, 
Vejle, Aalborg, Odense, Helsinki, 
Tampere, Bergen, Trondheim, Oslo, 
Stavanger og Stockholm og danske 
smartbysamarbeidet City Pack de første 
medlemmene i det nordiske nettverket.
Analytikerne i Frost & Sullivan anslår 
at det globale smartbymarkedet er verdt 
13.000 milliarder kroner i 2020.

Gaute Hagerup vil gjøre smarte byer til nordisk 
eksportvare og har tro på at grønne byggløsninger fra 
Norden kan erobre resten av Europa. 
(Foto: Trond Isaksen, Innovasjon Norge)

– Vi ser ikke etter teknologi; vi ser etter løsninger, sier 
Marius Sylvestersen i Copenhagen Solutions Lab.

Mer arbeid for deg i plussbyen
Du blir viktigere enn noen gang 
før. I fremtidens smarte byer blir 
det flere og viktigere arbeidsopp-
gaver på deg, varsler folkene bak 
Europas første plussby.

Overvåker mot smitte
Da først Östersund og like etterpå 
Skellefteå fikk parasitter i drikke-
vannet, ble det startskuddet for å 
bruke ny teknologi til å overvåke 
avløpssystemet.

– Det var ikke overvåking av avløpet. 
Dermed kunne avløpsvann lekke ut 
av rørene og så inn i drikkevannet, 
forklarer Jan Hedström i Aquaductus. 
Skellefteå-firmaet begynte etter 
parasitt-angrepene og leverer sensorer 
som overvåker væskenivået i rør, på 
kraftstasjoner eller i brønner.
I 2010 og 2011 ble flere tusen menne-
sker syke. 
– De hadde ikke overvåking. Vi har 

batteridrevne sensorer som måler nivået 
på avløpsvannet og sender målingene over 
mobilnettet. Det gir indikasjon også på 
om vi har innlekkasje – altså regnvann 
som kommer inn, forteller Hedström.
På smartbykongressen sto han på standen til 
North Sweden Cleantech, som prøver å hjelpe 
smartbyleverandører i Västerbotten og Örn-
sköldsvik med å komme seg ut i verden.
– I Sverige kombinerer vi målingene 
med nedbørsdata. Vi er ute fra Skåne til 
Skellefteå og har også to prosjekter i 
Finland. Norge, derimot, har ikke det 
samme regelverket, så der satser vi ikke, 
forteller Jan Hedström.

Fra Skellefteå vil Jan Hedström og Aquaductus ut i 
verden for å overvåke avløpet.

N
ull og zero. Smart og pluss. 
Grønn og sunn. Det mangler ikke 
på betegnelser som skal beskrive 
fremtidens bygninger, nabolag og 

byer. Men hva betyr de for deg?
En viktigere rolle og mer å gjøre, om vi 
skal tro Hans Jacob Låhne og Ole Emil 
Johnsen. De arbeider med å utvikle det 
som kaller seg Europas første plussby.

By fra scratch. Det handler om Solli-
høgda. Flaskehalsen for langpendlere til 
Oslo. Når den nye Ringeriksbanen bygges 
ut, kan det bli stasjon der med seks minut-
ter til Sandvika og 22 minutters togtur til 
Oslo S. Et ubebodd skogsområde i Bærum 
kommer i tilfelle til å romme 30.000 inn-
byggere og 15.000 arbeidsplasser.
– Vi bygger en by fra scratch. Det må vi 
gjøre så miljøvennlig som mulig, konsta-
terer Johnsen. Han er senior kommuni-

kasjonsrådgiver i Cowi, som er engasjert 
for å utvikle Sollihøgda Plussby.
Fremdeles er det tidlig i prosessen. Hvis 
det blir utbygging, så kommer den nye 
jernbanestasjonen i 2026 og de første 
boligene litt før.
– Vi ser hovedlinjene, men det er for tidlig å 
plukke ut sensorteknologien, oppsummerer 

Låhne. Til daglig er han kapitalforvalter i 
North Bridge Management, en av grunn-
eierne i området som i dag heter Avtjerna.

Kulverter. Han forteller om en plan der 
et av de viktige tiltakene blir at det nesten 
ikke skal graves grøfter. Med kulverter i 
stedet for grøfter blir det enklere å få på 

plass alt som trengs under bakken og å opp-
datere det når det trengs. Oslo-området 
har altfor mye stein som følge av en lang 
rekke vei- og jernbaneprosjekter. Den 
steinen kan brukes til å bygge opp ter-
renget over de nye kulvertene i stedet for å 
grave dem ned i bakken.
– Det er for eksempel åpenbart at vi skal 
ha avfallssug. Det skal ikke lastebiler inn i 
byen, sier Hans Lacob Låhne.

Lærer av Fornebu. Sollihøgda-utbyggin-
gen ligger så vidt innenfor kommune-
grensen til Bærum. 
– Det er ingen annen kommune som er 
så godt rustet for å bygge en by helt fra 
grunnen, konstaterer Låhne. Bærum har 
allerede bygd opp et helt nytt nærings- og 
boligområde på Fornebu etter at Oslos 
gamle hovedflyplass ble nedlagt.
Ole Emil Johnsen mener det er en naturlig 
utvikling å gå fra nullutslippshus til 
nullutslippsnabolag og videre til en hel 
plussby. Han mener at folk flest er klare 
for å ta mye mer miljøhensyn enn de gjør i 
dag, bare alt legges til rette for det.

Smartere vannbruk. For den som arbeider 
med ventilasjon, elektro, rør, energi, automas-
jon eller sikkerhet spår Hans Jacob Låhne mer 
å gjøre i fremtidens miljøvennlige byer.
– De får flere oppgaver, samtidig som det 
kommer til å kreves mer etterutdanning. 
Når vi skal bruke lite energi, må vi for 

eksempel bruke vannet smartere, sier han, 
og snakker om salat som dyrkes lokalt og 
trenger vann og om at det ikke blir særlig 
aktuelt å kjøpe kullsyrevann på flaske.
– Det blir mer jobb for bransjen, og vi 
håper å tiltrekke oss folk i alle aldre til å 
flytte hit, sier Johnsen og Låhne.

Stein fra hele Østlandet skal brukes til å bygge opp terrenget på nytt i plussbyen Sollihøgda. (Illustrasjon: Cityscape Digital)

Hans Jacob Låhne (til venstre) og Ole Emil Johnsen vil bygge energiproduserende by til 30.000 innbyggere i et 
ubebodd skogsområde vest for Oslo.

u

u
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Søppel verst 
for smarte byer
Smartbyrådgiverne tror at hver 
tredje by kommer til å plan-
legge smart i løpet av bare et 
par år. Når sovjettidens storby-
er skal bli smarte, er det miljøet 
det skorter på.

S
øppelhåndteringen kommer i bak-
leksa fordi det er så mye annet som 
må gjøres først.
– Miljøet og avfallshåndteringen 

gis ikke nok oppmerksomhet eller blir rett 
og slett neglisjert. Det er en trend vi ser i 
de fleste utviklingsland.

Null resirkulering. Det fastslår forskerne 
Farrukh Irnazarov og Marina Kayumova. 
Irnazarov arbeider for det sentralasiatiske 
utviklingsinstituttet i Kirgisistans hovedstad 
Bisjkek og Kayumova i Verdensbanken.
De to har sett på hvordan Smart Cities-
tenkningen kan utvikles i byer som har 
vært alt annet enn smarte. I praksis vil 
det si hovedstedene i de fem tidligere 
sovjetrepublikkene i Sentral-Asia: Astana 
i Kasakhstan, Ashgabat i Turkmenistan, 
Bisjkek i Kirgisistan, Dusjanbe i Tadsjiki-
stan og Tasjkent i Usbekistan. I tillegg har 
de tatt for seg Almaty, Kasakhstans største 
by, som også var hovedstad frem til 1998.
– Moderne teknikker for avfallshåndtering, 
kildesortering og resirkulering er ikke på u

SMARTBYER I SENTRAL-ASIATEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

Almaty, Kasakhstans største by, inviterte til Smart City Forum i november. (Foto: iStockphoto)
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plass i Sentral-Asia, konstaterer de. Regjer-
ingene i de fleste utviklingsland lar være å 
tenke på miljøet og konsentrerer seg om 
transport, informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi og kunnskap.

Forfall. I fjor kunne du lese i Inneklima 
om hvordan Asia klarer å bygge smarte 
byer fra grunnen av. Fra høyteknologiske 
byer i nærheten av dagens knutepunkter i 
Japan, Sør-Korea og Singapore til ambisiøse 
multimilliardprosjekter i et India som ikke 
engang har klart å skaffe innbyggerne sine 
tilgang til toaletter. Men i de fem landene 
som tidligere var en del av Sovjetunionen, 
er virkeligheten en helt annen. 
– Her er det en aldrende infrastruktur 
i forfall, trafikkorker og forurensning, 
oppsummerer Irnazarov og Kayumova i 
en artikkel i forskningstidsskriftet Central 
Asian Affairs.
25 år etter at Sovjetunionen sprakk, er det 
fremdeles langt igjen før de seks storby-
ene i regionen blir smarte. Forskning på 
temaet i de tidligere sovjetrepublikkene, 
det er nærmest ikke-eksisterende.

Lover og regler. De to forskerne har sett 
på transport, på kunnskap og ferdigheter 
(eller «humankapital», som det heter på 
økonomiforskerspråk), på innovasjon, 
IKT, elektrisitet, miljø, bygg og avfalls-
håndtering.
Det er de to kasakhstanske byene Astana 
og Almaty som ligger best an til å kunne 
bli smarte. Astana er en planlagt by, bygd 
opp fra nesten null for å bli hovedstad. 
Men det skjedde lenge før Smart City-
begrepet dukket opp, og infrastrukturen er 
langt unna smartbynivå.
Kartleggingen til Irnazarov og Kayumova 
viser også at det ikke er noen automatisk 
sammenheng mellom rike naturressurser 
og smart storbyutvikling. Det er først og 
fremst lover og regler som avgjør hvor 
smarte byene er blitt.

Hver tredje by. De største byene i 
Kasakhstan viker ikke tilbake for å spise 
kirsebær med de store – for å markere seg 
i smartby-debatten. Astana er vert for årets 
verdensutstilling – Expo – med fremtidens 
energi som tema. Almaty inviterte til 

Smart City Forum i november.
IDC, International Data Corporation, 
arrangerer forumet og samarbeider også 
med myndighetene om å få frem smart-
byløsninger i de tre største byene i landet: 
Almaty, Astana og Tsjimkent. Konsulent-
firmaet har arbeidet med smartbyutvikling 
i for eksempel New York og Riyadh 
tidligere.
– Prioriterte områder er intelligente trans-
portløsninger, smarte offentlige tjenester, 
trygge byer og smart helse og utdanning, 
sier regionsjef Andrej Beklemisjev.

Nå bygges det mange moderne bygg i de sentralasiatiske hovedstedene – her i Bisjkek i Kirgisistan. Men fremdeles 
står det igjen mengder av standardiserte bygg fra sovjettiden med gamle løsninger for vann, varme og inneklima.

Metrosystemet i Almaty er moderne, men begrenset.

Typisk søppelhåndtering i Bisjkek.

SMARTBYER I SENTRAL-ASIA

Moderne teknikker for 
avfallshåndtering, kilde-
sortering og resirkulering er 
ikke på plass i Sentral-Asia.

“
Forskerne Farrukh Irnazarov og Marina Kayumova.

Avfall er hovedproblemet når sentralasiatiske storbyer skal tenke smart. Her håndteres søppelet i Almaty på gammeldags vis.
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S
iden den gangen har vi sett en 
gradvis vekst, fram til dagens situa-
sjon da passasjertallet er opp mot 
sju millioner i året. Nå er det duket 

for enda en utvidelse. Ettersom utenlands-
trafikken har økt jevnt og sikkert, må 
flyplassen nå utvides.
– Bakgrunnen for bygging av denne nye 
terminalen er i første rekke behovet for å 
kunne ta imot større fly, og å ha kapasitet 
til å håndtere den økende passasjerstrøm-
men fra land utenfor Schengen, kom-
menterer flyplassdirektøren Charlotte 
Ljunggren.

Omfattende prosjekt. Den nye terminalen 
som bygges på Landvetter er på 12.000 
kvadratmeter og prosjektet er organisert 
som en partnerskapsavtale mellom Swedavia 
og NCC. 
– NCC, som vi har mange samarbeids-
avtaler med her i Göteborg, engasjerte oss 
til å forestå ventilasjonsinstallasjonene 
i det bygget, forteller Ulrik Andersson, 
prosjektsjef i GK. 
– Vi har kontrakt på det utførende 
arbeidet. Ettersom det dreier seg om en 
partnerskapsavtale, engasjerer vi oss også 
i planleggingen og vi bidrar med våre 
kunnskaper, og utarbeider ulike typer 
kalkyler.

Inneklima. – Primæroppdraget er å 
installere et luftbehandlingsanlegg for det 
nye terminalbygget, der vi snakker om 
behandling av omkring 55 kubikkmeter 
luft i sekundet, forteller Andersson. 
– Terminalen er delt inn i soner. I hver 
sone har vi etterbehandling av luften og vi 

Ny terminal på 

Landvetter
Lufthavnen Göteborg Landvetter 
Airport tok over for byens 
gamle flyplass, Torslanda, i 
1977. Den gangen var flyplassen 
dimensjoner for tre millioner 
passasjerer i året. 

har VAV-løsninger. Lufttilførselen blir hele 
tiden regulert etter varierende behov i de 
ulike sonene. I hovedsak reguleres dette av 
sensorer i spjeldene i kanalene, det vil si at 
vi foreløpig ikke vil benytte aktive ventiler 
til lufttilførselen.

Anleggsstart for GK. – For vår del er vi 
nå inne i en planleggingsfase, opplyser 

prosjektsjefen. Foreløpig er den nye 
terminalen bare et hull i bakken. Det fak-
tiske anleggsarbeidet setter vi i gang etter 
sommeren 2018. I dag er vi en prosjekt-
gruppe på fire mann som er engasjert i for-
beredelsene. Foruten meg som prosjektsjef, 
har jeg med meg en entrepriseingeniør, 
en prosjektleder og en arbeidsleder. Når 
arbeidet skal utføres i praksis regner jeg 
med at vi vil ha fra fire til åtte montører i 
arbeid i ulike faser. Anleggsfasen vil totalt 
utgjøre cirka 12 måneder.

Flere oppdrag på Landvetter. – Nybygget 
som vi nå er i gang med, gjør det nødven-
dig å foreta visse endringer i et tilstøtende 
bygg. På nyåret skal vi blant annet flytte 
et større aggregat, ettersom ventilasjons-
rommet må rives. Dessuten skal det 
installeres en ny heis, og det skal gjøres en 
del endringer i kontorområdene. Vi har jo 
også utført en del andre oppdrag her på 
flyplassen, blant annet bidro vi med 
flyttingen av en restaurant for et halvår 
siden. Vi har også bidratt med ombygging 
av en avdeling for bagasjebehandling etter 
oppdrag fra entreprenøren Vestia. 
Dessuten er vi engasjert til å levere 
ventilasjon til et nytt storhotell som skal 
bygges nord for terminalbygget; Winger 
Hotel med 222 rom. Det skal bygges sam-
men med den nye sikkerhetskontrollen 
på Landvetter flyplass. Det er åpenbart at 
disse oppdragene som er knyttet til byens 
flyplass er et særdeles viktig utstillings-
vindu for vår virksomhet; en viktig refer-
anse for GKs videre vekst i Göteborg – og 
Sverige for øvrig, avslutter prosjektsjef 
Ulrik Andersson.

Prosjektgruppen for GKs engasjement på Landvetter flyplass i Göteborg består av (f.v.): Entrepriseingeniør Christopher Fernstöm, arbeidsleder Joakim Espefors, prosjektsjef Ulrik 
Andersson og prosjektleder Kenth Karlsson. 

Ulrik Andersson er prosjektsjef for GKs store prosjekter 
på Landvetter.

(Foto: Göteborg Landvetter Airport)
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En spennende utfordring
Det mener Jan Arild Wathne 
(53), den erfarne bransjemannen 
som tiltrådte stillingen som 
administrerende direktør for 
GK Norge AS på forsommeren 
i år. Wathne har bakgrunn fra 
alle de aktuelle fagområdene, 
både VVS, elektro og inne-
klima. Hva engasjerer ham 
mest akkurat nå, i startfasen, 
som sjef for selskapet?

«vokse lønnsomt», det har vi over femti års 
erfaring med; det ligger nedfelt i våre sys-
temer. Men den menneskelige faktoren må 
også tas i betraktning, og den innebærer 
nettopp evnen til å samarbeide på tvers 
av fagene. Vi som er ledere må gå foran i 
dette arbeidet og vise at dette skal være en 
helt naturlig måte å arbeide på.

Jobbe smartere. – Vi må forholde oss til 
et marked som stort sett holder et gitt og 
ganske stabilt prisnivå. Derfor blir vår 
viktigste oppgave å kunne levere varer 
og tjenester til en kostnad som gir oss en 
tilfredsstillende lønnsomhet i de ulike 
prosjektene, forklarer Wathne. 

– Det medfører at vi må jobbe smartere. Et 
avgjørende virkemiddel i den forbindelse 
er et effektivt samarbeid mellom de ulike 
fagområdene. I stedet for at, eksempelvis, 
tre fagområder jobber parallelt, eller 
ved siden av hverandre, kan vi utnytte 
ressursene mer på tvers. En montør kan 
derfor kanskje gjøre jobben til tre. Ett 
prosjekt kan bestå av tre fagområder, men 
det rekker ofte med en prosjektleder. 
Organiseres dette som tre separate 
prosjekter, behøves det kanskje en egen 
prosjektleder for hvert prosjekt.

«Føre var». – Vi tilbyr kundene digitale 
løsninger både i forbindelse med nybygg 

og for eksisterende bygg, poengterer 
Wathne. Tradisjonelt har vi tilbudt service 
og vedlikehold basert på sjekkpunkter og 
oppfølging av driftskontroll. Nå etterspør 
kundene i større grad løsninger som er 
digitale og prediktive, slik at nødvendige 
tiltak kan iverksettes før noe går galt. Dette 
innebærer nødvendigheten av en tverr-
faglig problemløsning. Et problem kan for 
eksempel oppstå når det gjelder luftkvalitet 
eller inneklima, som skyldes pumpeanlegget 
for varmetilførselen. Slike problemer 
krever tverrfaglig samarbeid for å tilfreds-
stille kunden, samtidig som vi oppnår en 
tilfredsstillende lønnsomhet i prosjektet.

Framtiden. Vi oppfordrer administrerende 
direktør for GK Norge, Jan Arild Wathne, 
til å ta en titt i krystallkulen og fortelle 
hvordan virksomheten vil kunne se ut 
om noen år, og den første reaksjonen er 
klinkende klar: 

– Da er vi først og fremst vesentlig større, 
slår han fast, og vi har utviklet en kultur 
for å jobbe langt mer sammen. Vi ser alle-
rede i dag eksempler på at dette er noe vi 
vil få til. Drømmen min er at kundene skal 
oppleve at når de ringer til GK, så løser vi 
alle deres tekniske problemer sømløst, som 
en organisasjon. Kunden skal aldri opp-
leve at det er noen diskusjon hos oss om 
hvordan situasjonen skal håndteres. Dette 
anser jeg som et særdeles viktig konkur-
ransefortrinn.

Vekst – ikke for enhver pris. – Vekst er 
ikke noe mål i seg selv, presisere Wathne, 
om vi skal velge mellom vekst og en 
tilfredsstillende bunnlinje, er det klart at 
vi prioriterer lønnsomheten. Vi er ingen 
produsent av tekniske komponenter. Vår 
oppgave er å prosjektere tekniske konsepter 
for våre kunder, sørge for å skaffe de 
nødvendige komponentene, og se til at 

de fungerer tilfredsstillende i henhold til 
kundens ønsker og krav. Dette er oppgaver 
som vi må løse i forhold til våre definerte 
lønnsomhetskrav. De ulike fagene vi 
representerer befinner seg på litt ulike 
utviklingstrinn. Når det gjelder vekstmu-
ligheter, så har vi innen ventilasjonsfaget 
vært så dominerende i markedet, over 
så lang tid, at det i første rekke er snakk 
om en vedlikeholdsvekst. Det vil være 
begrenset hvor mye vår markedsandel 
kan vokse. Innen rør og elektro er det mye 
ugjort, det samme gjelder innen byggauto-
masjon. Størst vekstpotensial ligger nok i 
disse fagområdene.
– Vi har et mål om å nå en omsetning 
innen 2022 på 10 milliarder, men at 
potensialet i de etterfølgende årene ligger 
på det dobbelte. Det er jeg overbevist om, 
avslutter Wathne.

Innen ventilasjonsfaget er vi dominerende i markedet, sier Jan Arild Wathne. (Foto: GK) Jan Arild Wathne er ny administrerende direktør for GK Norge AS (Foto: Harald Sola Berentsen)

Å se disse fagene i sammenheng og 
utvikle de tverrfaglige synergiene, 
er noe av det som opptar meg 
mest, sier Wathne, som likevel 

understreker at det er avgjørende at de 
ulike fagene samtidig må få bevare sin 
egen identitet. Sånn sett, mener jeg at vi er 
riktig organisert i GK. Fra kundenes side 
oppleves nok kanskje dette litt anner-
ledes. De fleste vil nok ha færrest mulig 
leverandører av tekniske installasjoner til 
et bygg. Utfordringen blir da å overlevere 
en sømløs entreprise til kunden, sam-
tidig som de ulike fagenes identitet blir 
ivaretatt. 

To store utfordringer. – Den største av 
disse utfordringene er at vi må vokse 
lønnsomt, understreker Wathne, og vi 
må ha full kontroll over de oppgavene vi 
påtar oss for kunden, slik at vi kan vise til 
ryddige og effektive leveranser. På samme 
tid må vi se til at våre medarbeidere utviser 
en genuin interesse for de andre fagene 
som inngår i leveransen, både mellom 
avdelinger og eventuelt ulike selskaper. 
For å oppnå dette er det viktig å anvende 
riktige systemer og strukturer, i det hele 
tatt - følge GKs anvisninger. Vi har en god 
«kokebok» som beskriver hvordan vi skal 
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Uanede 
vekstmuligheter for 
rørvirksomhet i Sverige
Det påstår Conny Dyrenäs, som overtok som direktør for 
GK Rör AB Sverige i august i år. Han ble nærmest headhuntet til 
stillingen, etter å ha virket som direktør for Onninen Sweden AB 
de siste fem årene.

D
ette er en spennende utfordring, 
forteller Dyrenäs. Jeg fikk en 
henvendelse fra styreformannen i 
GK Rör, Gøran Krawe, som var på 

utkikk etter en ny direktør for virksom-
heten. 
Det ble presisert at man i utgangspunktet 
ikke var ute etter en rørlegger med 
direktørambisjoner, snarere en direktør 
med en viss rørleggerkompetanse. Denne 
muligheten var jo skreddersydd for meg. 
Jeg har bred lederkompetanse, og jeg er 
utdannet VVS-ingeniør, altså en perfekt 
kombinasjon, håper jeg.

Store endringer. I dag sitter direktøren 
delvis i Uppsala som virksomheten kjøpte 
opp for omkring et år siden, JF Jansson 
Rör AB. Dessuten har Dyrenäs kontor i 
Solna, sammen med resten av GK-ledelsen 
i Sverige. Stort sett har oppkjøpet i Uppsala 
utgjort kjernen i GK Rör AB, med i alt 
cirka hundre medarbeidere. Allerede 1. 
oktober fikk den nye direktøren være med 
på en storstilt omorganisering av GKs 
rørengasjementer i Sverige. All rørvirk-
somhet ble samlet i GK Rör AB; det vil si 
at Region Nord og Region Syd, gikk inn i 

i Region Øst, det vil si Uppsala. Til sammen 
utgjør disse tre enhetene i dag omkring 200 
medarbeidere.

Regionene. – Vår strategi er basert på å 
vokse i et fornuftig tempo, både økono-
misk, geografisk og produksjonsmessig, 
understreker Dyrenäs. Samtidig ønsker jeg 
å rette oppmerksomheten mot produkt-
ene. Jeg sier gjerne at ”business is local”- 
altså at lokale medarbeidere som kjenner 
de lokale markedene sine, skal og bør ta 
utstrakt ansvar. Men for å lykkes kreves 
selvfølgelig at en effektiv, sentral support-
organisasjon er på plass som støttefunks-
jon. Samtidig er det viktig at hver region 
har en tilfredsstillende produksjonsmiks 
i sitt område. I dag har Region Nord i 
Luleå, med cirka 40 medarbeidere, hatt for 
ensidig engasjement innen leveranser til 
industrien, særlig gruvevirksomheten. I 
region Syd, i Malmø/Ystad-området, med 
omkring 50 medarbeidere, har vi lent oss 
mest mot serviceoppdrag. For våre nesten 
100 medarbeidere her i Region Øst, som 
grovt sett kan betraktes som Stockholms-
området, har fokuset kanskje i vel stor 
grad vært rettet mot entrepriseoppdrag. 

Målet nå er å få alle enhetene til å legge 
opp til en bredere produktstrategi, med en 
bedre blanding av markedstilnærming.

Uutnyttede potensialer. – Dagens marked 
innen rør og VVS er anslått til å utgjøre 
omkring 40 milliarder kroner, opplyser 
Dyrenäs. Vår andel av dette utgjør pr i dag 
0,65 prosent. Om vi kan øke vår markeds-
andel med en liten prosent hvert år, vil 
dette kunne utgjøre mange hundre mil-
lioner kroner. Men omsetningen vokser 
ikke uten at også organisasjonen vokser. 
Vi må forsterke oss i de markedene vi alle-
rede er etablert i, og vi må etablere oss i 
nye regioner og markeder. Vi ser for oss at 
vi først og fremst skal satse på en organisk 
vekst, og akkurat nå er vi i ferd med å for-
berede et formidabelt markedsframstøt.

Region Stockholm. – Mer enn 30 prosent 
av oppdragene innen rør og VVS er å 
finne i Stockholm og nærliggende om-
råder, presiserer Dyrenäs. Det vil si at en 
bedre tilstedeværelse i dette markedet vil 
kunne ha en enorm betydning for oss. Her 
har vi fra Rør hatt liten aktivitet tidligere, 
men GK er vel etablert her med sine andre 
fagområder. Ved å kunne delta i dette 
intense markedet, med stadig flere total-
entrepriser, vil vi kunne få ekstra drahjelp 
fra våre kolleger fra de øvrige GK-
virksomhetene som, totalt sett, er blant 
de absolutt største aktørene i hoved-
stadsmarkedet. På bakgrunn av denne 

situasjonen oppretter vi derfor en egen 
Stockholms-avdeling i disse dager, Region 
Stockholm. Vi vil ansette en distriktssjef, 
en avdelingssjef, vi skal ha prosjektledere, 
montører, og de ressurser vi trenger for 
å få på plass en effektiv organisasjon. Alt 
hva vi behøver for snarest mulig å få opp 
en effektiv organisasjon i dette sydende 
markedet. Vi får stadig forespørsler om 
vi snart er i gang og kan levere til de ulike 
prosjektene. For at et installasjons-
firma skal lykkes i Sverige er det en forut-
setning at man er solid etablert i Stockholm.

Også I Malmø. I det sydlige Sverige er det 
et pågående prosjekt i samarbeid med 
GK, og som også vil ha betydning for vår 
rørvirksomhet i Malmø. Like i nærheten, 
i Lund, skal den norske entreprenøren 

HENT fra Trondheim bygge Axis Com-
munications nye hovedkontor på 42.000 
kvm. Her er vi i Rør engasjert, sammen 
med Ventilasjon, uttaler Dyrenäs. Med 
entusiasme forteller han at dette engasje-
mentet har gjort at man nå vurderer å sette 
opp et tilsvarende distriktskontor i Region 
Syd. Tilsvarende det som nå etableres i 
Stockholm.

Stor tro på framtiden. Den nye direktøren 
for GK Rör Sverige AB, Conny Dyrenäs, 
har ikke vært så mange månedene i 
sjefsstolen, men han mener at han likevel 
har kunnet danne seg et brukbart bilde av 
situasjonen: 
– Jeg tror jeg kan si med nokså stor sik-
kerhet at ”dette er det mulig å få til”. Jeg 
merker at det er et bra trykk og en stor 

I midten av august i år ble Conny Dyrenäs ansatt som 
ny direktør for GK Rör AB i Sverige. Hovedoppgaven er å 
bygge opp selskapet til et større, riksdekkende selskap 
og se til at virksomheten blir et naturlig førstevalg både 
for kunder og medarbeidere. (Foto til venstre: Harald 
Sola Berentsen. Foto nedenfor: Magnus Skaara Drabløs)

NYTT NYTT

interesse for å få til vekst, og da gjelder det 
å finne rett personale for å styrke organi-
sasjonen. Vi har nå utviklet en ny strategi 
som blant annet skal få til en bedre 
produksjonsmiks, og fortrinnsvis delta i 
større entrepriser. Skjønt servicevirksom-
heten vil øke i betydning ettersom vi ser 
at nybygging kan synes å være litt på vei 
ned. Uansett vil vi tilpasse oss markedet 
og vokse oss sterkere og samtidig spre oss 
ut over hele landet.

Verdigrunnlag. – Spesielt i den oppbyg-
gingsfasen vi er inne i nå, er det viktig at 
vi får innarbeidet og praktisert våre egne 
verdinormer. Det er viktig at GK-verdiene 
lever videre i en tid med mye omorgani-
sering, nyetablering og nyansettelser. 
De ulike verdibegrepene som vi forutsetter 
at våre medarbeidere tar til seg og imple-
menterer i sitt daglige arbeid, dreier seg 
om verdiskapning, å være innovative, 
langsiktige, ærlige og ha en god forret-
ningsskikk.
Vi arbeider hver dag for at organisasjonen 
skal etterleve disse verdiene. Vi tror nemlig 
at dette er holdninger som vi gjøre at vi 
lykkes, avslutter Conny Dyrnäs, direktør 
for GK Rör Sverige AB.




