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NYTT

Hva mener vi i GK med NULL?
Vi har en rekke måltall i GK, de fleste 
er for målbare prestasjoner innen 
salg, produksjon, driftsresultat, soli-
ditet osv. Ganske kjedelig og ganske 
vanlig for å si det slik. Men vi har et 
måltall som vi legger ganske mye i 
og det er NULL!

Så hvordan kan NULL, altså ingenting, 
bety så mye at det er det først presenterte 
blant våre måltall? Det kan være spen-
nende å filosofere litt over det. Vi snakker 
jo alltid masse om hva vi må gjøre, hva vi 
ikke rakk å gjøre og hva vi absolutt ikke 
må glemme å gjøre! 
Men NULLen sier hva vi ikke skal gjøre, 
nemlig;
•	 Ikke	overlevere	anlegg	eller	arbeids-
	 ordre	med	feil,	altså	NULL	FEIL	på	
 våre leveranser er vårt mål.
•	 Ikke	bryte	lover	og	forskrifter,	med	
 andre ord NULL brudd på lover og 
	 forskrifter.
•	 Ikke	skade	oss	selv	eller	medarbeider,		
 som betyr NULL arbeidsuhell og skader 

 på personell.
•	 Ikke	mobbe,	trakassere	eller	fryse	ut	
 medarbeidere av noen grunn, enten det 
 er rase, kjønn, religion, seksuell legning 
 eller noen annen grunn. Altså NULL 
 tull på arbeidsplassen.

Vi lever i den tro i GK at disse fire delmål 
i	NULLEN	er	våre	viktigste	mål.	Innfrir	
vi dem har vi god økonomi i prosjektene, 
fornøyde kunder som følge av god kvalitet 
og tilfredse medarbeidere som følge av 
godt og trygt arbeidsmiljø med likestilling 
for alle grupper.

Men jeg må gå i rette med meg selv, det er 
nemlig ikke slik at vi oppnår NULL uten 
å gjøre noe! Det er masse å gjøre for å 
oppnå nullen. Det er kanskje det vanske-
ligste av alt, men likevel treffer oppgavene 
alle i GK; vi kan alle jobbe for å få NULL 
og	gjennom	dette	skape	en	god	kraft	og	
energi.
Dette er noe av det vi må gjøre:
•	 Vi	må	levere	kvalitet,	til	rett	tid	med	
  null feil, en krevende oppgave.

•	 Vi	må	kjenne	lover	og	forskrifter	og	
   ikke la oss friste til snarveier utenom.
•	 Vi	må	gjennomgå	alle	tiltak	som	følger	
 av sikker jobb-analyse og sørge for 
 100 % etterlevelse.
•	 Vi	må	ha	respekt	for	alle	i	organisa-	
 sjonen og skape et miljø for trygghet, 
 omsorg og individuell utvikling.

Dette er plattformen i den gode GK-
kulturen, og plattformen for våre øvrige 
måltall, de rent prestasjonsbaserte - som vi 
tror blir løst om vi løser NULLen.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS

Sjefforsker Mads Mysen (51) 
ved SINTEF Byggforsk blir ny 
fagdirektør Ventilasjon i GK 
Inneklima.

M
ads Mysen er utdannet sivilin-
geniør innen VVS ved NTNU, 
han har doktorgrad i venti-
lasjonssystemenes betydning 

for inneklima og energibruk i skoler fra 
samme	sted,	og	er	professor	II	innen	
ventilasjonsteknikk ved OsloMet. Han 
har solid erfaring som forsker, rådgiver 
og leder, og har ledet en lang rekke større  
forskningsprosjekter de seneste årene, 

både nasjonalt og internasjonalt. Han går 
til GK fra stilling som sjefsforsker ved 
SINTEF	Byggforsk.	

– Vi gleder oss til å få Mads med på 
laget i utviklingen av nye og innovative           
ventilasjonsløsninger, energikonsepter 
og	prosjekter,	han	vil	bidra	til	å	løfte	oss	
som selskap, sier administrerende direktør  
Kim	Robert	Lisø	i	GK	Inneklima.
– Vi skal være landets ledende og mest 
innovative tekniske entreprenør og           
servicepartner innen energieffektive       
inneklimaløsninger, fortsetter han.

GK	Inneklima	AS	er	landets	ledende	
tekniske entreprenør og servicepartner 

med ekspertise innen ventilasjon, bygg-
automasjon, energi og kulde. Selskapet har 
hatt betydelig vekst de siste årene og har i 
dag mer enn 1150 ansatte fordelt på seks 
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 Sikkerhet, 
GK Elektro, GK Rør og GKs datterselskaper 
i Danmark og Sverige.  

– Jeg gleder meg til å prege utviklingen av 
GK	Inneklima	i	en	tid	med	store	tekno-
logiske muligheter for bedre løsninger for 
brukere og samfunn, sier Mads Mysen.

Mysen tiltrer stillingen 1. juni.

Mads Mysen 
blir ny fagdirektør i GK Inneklima
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3D-revolusjonen 
– nå også ute på anleggene

For ett år siden presenterte vi GKs arbeid innen BIM, eller Bygnings-
Informasjons-Modellering; virtuelle modeller til bruk i prosjektering 
og under utførelse av installasjoner på anleggsplassen.

F
or oss, som leverandør av tekniske 
løsninger til bygg og anlegg, må vi 
benytte oss av en rekke ulike pro-
sjekteringsløsninger; både i 2D og 

3D,	forteller	fagsjef	digitalisering	og	BIM,	
Kjetil Johansen,
–	BIM	er	nå	blitt	en	selvsagt	og	vesentlig	
del av vårt prosjekteringsarbeid. Slike 
grafiske løsninger er i ferd med å bli godt 
integrert ute på anleggsplassene. Alle våre 
medarbeidere oppdateres fortløpende for 
å kunne gjøre best mulig nytte av denne 
avanserte	teknologien.	BIM	representerer	
en produksjonsprosess som er i ferd med 
å bli dominerende for utførelse av de 
fagområder som GK tilbyr. Det er viktig 

at alle våre medarbeidere forholder seg til 
denne nye virkeligheten.

Papirløst innen bygg og anlegg.
Papirprodusentene har mistet en vesentlig 
del av sitt marked ettersom nettbrett har 
tatt over det meste når det gjelder presen-
tasjon av arbeidstegninger. Stadig flere 
oppdragsgivere setter dette som en forut-
setning for deltakerne i sine prosjekter. 
Dette blir stadig mer avgjørende når det 
gjelder prosjektering og montering av 
byggenes tekniske løsninger.
– Det er ikke noe vesentlig poeng for oss å 
unngå papir, forteller Johansen, - det som 
er viktig er å kunne benytte et langt mer 

Kjetil Johansen, som er fagsjef digitalisering og BIM 
i GK, forteller at det satses hundre prosent på digital 
grafikk på alle bygg og anlegg som GK er involvert i.

BIM 3D-GRAFIKK BIM 3D-GRAFIKK 

Høsten 2017 ble GK kontrahert for levering av totalteknisk entreprise i Oslos nye signalbygg, Munchmuseet, vegg-i-vegg med Operaen. Oppdraget omfatter prosjektering og 
levering av både elektro, rør, kulde og ventilasjon. (Illustrasjon: estudio Herreros)

u



6 7 

praktisk verktøy. Ute på anleggsplassene 
er situasjonen nå at det jobbes i det alt 
vesentlige med nettbrett der montørene 
har tilgang til arbeidstegninger i 3D. Der 
kan gjenstander og bygningskonstruksjoner 
roteres og granskes fra alle vinkler og for 
alle eventualiteter. Tegninger av bygget 
kan også tas ut i 2D dersom dette er mest 
hensiktsmessig. Ulike fagområder har 
sine egne sett av tegninger og den enkelt 
medarbeider kan med et enkelte klikk også 
betrakte installasjoner som leveres av for 
eksempel elektro, rør og ventilasjon.

Mange muligheter. –	Målet	med	BIM	er	
å utvikle dette konseptet til å bli en felles 
bank for all informasjon som angår byg-
get. Vi vil etter hvert få inn alle relevante 
produktdata fra alle fagområder, inkludert 

anvisninger for monteringsarbeidet. 
Internasjonalt	jobbes	det	nå	med	standardi-
sering for å komme fram til en løsning for 
hvordan denne informasjonen skal kunne 
integreres	i	blant	annet	BIM-systemet.	
Det er svært viktig at når det oppstår av-
vik fra prosjekttegningene, så korrigeres 
dette	fortløpende	i	BIM-presentasjonen.	
Dette er et dynamisk konsept som skal ha 
oppdatert, faktisk informasjon så lenge 
bygget eksisterer.  Når hele prosjektet er 
dokumentert	i	BIM-systemet	kan	både	
byggherrer og entreprenør være trygge på 
hva som faktisk leveres.

Intern betydning. – Det er vel også betime-
lig	å	spørre	seg	om	hva	BIM-konseptet	
kan ha av betydning for en aktør som GK 
internt, bemerker Johansen. 

– Dersom vi modellerer modellene våre 
riktig, legger inn riktige produktdata og 
all informasjonen ligger på ett sted, kan 
vi utnytte dette ved bestillinger, logistikk 
og	mot	driftssentralen	til	GK.	Med	all	
informasjon samlet i en kvalitetssikret 
informasjonsbank, kan vi være trygge på 
at vi jobber med korrekte data.

Ulike krav – ulike prosjekter. I	dag	vari-
erer det ganske mye hva ulike byggherrer 
krever av prosjekteringsdokumentasjon 
og	arbeidstegninger.	For	GK	er	det	oftest	
de ulike prosjekteringskontorene rundt 
om i landet som utfører prosjekteringen 
av sine egne tekniske leveranser - og ikke 
minst	prognostisert	framdriftsplan.	I	dag	
benyttes	konsekvent	BIM-modeller	i	dette	
arbeidet. 

BIM 3D-GRAFIKK BIM 3D-GRAFIKK 

Her studerer prosjektsjef Øystein Skjærholt fra GK 
arbeidstegninger for installasjoner i det nye Munch-
museet, sammen med rørlegger og delbas for GK, 
Antonio Riqueleme. 

De to er enige om at dette er en langt bedre løsning enn 
todimensjonale papirtegninger.

GK har ansvaret for alle tekniske installasjoner i det nye 
Munchmuseet. Arbeidet er kommet godt i gang og pro-
sjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2019.
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– Om en oppdragsgiver som Statsbygg skulle 
kreve at tilbudet krever full oversikt over 
produktdata	i	vår	BIM-modell,	er	dette	noe	
vi må kunne tilby, konstaterer Johansen. 
–	Imidlertid	vil	dette	også	gi	oss	en	rekke	
fordeler innen områder som logistikk, 
bestilling og ikke minst service og vedlike-
hold - FDV - for da vet vi at de komponen-
tene	som	ligger	inne	i	BIM-modellen	fak-
tisk er de komponentene som er montert i 
det aktuelle bygget. Da kan vi enkelt sjekke 
forhold som garantitid, egenskaper etc.

BIM på anleggsplassen. Høsten 2017 
ble GK kontrahert for levering av total-
teknisk entreprise i Oslos nye signalbygg, 
Munchmuseet, vegg-i-vegg med Oper-
aen. Oppdraget omfatter prosjektering 
og levering av både elektro, rør, kulde og 
ventilasjon. Arbeidet er kommet godt i 
gang og prosjektet forventes ferdigstilt 
innen utgangen av 2019. Her er alle GKs 
faggrupper rikelig utstyrt med nettbrett. 
All nødvendig informasjon for arbeidet 
foreligger i klargjørende og praktiske 3D-
presentasjoner. Dette fungerer utmerket, 

forteller Prosjektsjef Øystein Skjærholt i 
GK:
– Her er vi 70-80 medarbeidere som skal 
jobbe i omlag to år, og foreløpig fungerer 
vårt	BIM-baserte	installasjonsarbeid	etter	
forventningene.	I	hard	konkurranse	fikk	
GK dette oppdraget som teknisk leveran-
dør, sammen med entreprenøren HENT.  
For å sikre kvalitet i utførelse og en ønsket 
arbeidsmetodikk, har vi valgt å samarbeide 
med både Unizite AS som kvalitetskon-
troll-verktøy	og	Rendra	AS	og	StreamBIM	
som verktøy for å finne kritiske punkter og 
avsløre eventuelle kollisjoner mellom våre 
egne fag og andre aktører.

PAD er tingen. – Medarbeiderne våre her 
på Munchmuseet har ikke et eneste papir 
å forholde seg til, presiserer Skjærholt. Det 
er nettbrett som gjelder nå. På PAD finner 
vi plantegninger, modeller og sjekklister. 
Dette gir vesentlig bedre kontroll på 
kvalitetssikring som er utført og hva og 
hva som ikke er utført, hvor langt vi har 
kommet og eventuelle mangler. Kvaliteten 
dokumenteres av GK ved kontinuerlig 

bruk av digitaliserte, fagspesifikke sjekk-
lister i vårt kvalitetsoppfølgingssystem, 
Unizite.	BIM	(Rendra)	benytter	vi	når	
det gjelder visualisering av forhold som 
kabelbroer, rørgater og ventilasjonskanaler 
og mulige bygningstekniske konflikter. 
Alle komponenter ligger jo i modellen og 
vi	kan	lett	skifte	mellom	fagene	og	sjekke	
alle eventualiteter med tanke på plassering, 
dimensjoner og liknende. 

Rapportering. I	informasjonsbanken	BIM	
ligger oppdatert informasjon om utførelse 
og	framdrift	av	tekniske	installasjoner	i	det	
nye, avanserte museumsbygget. Ettersom 
arbeidet skrider fram kreves det avrapporter-
ing om arbeidet til hovedentreprenør. Dette 
gjøres	ved	ukentlige	skriftlige	rapporter.
– Dette er tilstrekkelig for HENT, forklarer 
Skjærholt. Vi skriver ut rapporter fra 
kvalitetssikringen og legger dette på 
prosjektbasen. Foreløpig har hovedentre-
prenør ikke direkte innsyn i vår database, 
ettersom rapporteringen er så omfattende 
som den er, men det er ikke umulig at en 
slik tilgang vil kunne komme etter hvert.

BIM 3D-GRAFIKK BIM 3D-GRAFIKK 

GK benytter nå BIM 3D-grafikk i all sin prosjektering av tekniske installasjoner.

Fordeler. – Det er fort gjort på en hek-
tisk anleggsplass at papirtegninger kan 
bli forlagt, bli ødelagt eller sølt kaffe på, 
repliserer Skjærholt, men det viktigste med 
vår elektroniske løsning er spørsmålet om 
kvalitetssikring, og de enorme fordelene 
som ligger i visualiseringen som gir 
montørene muligheter til å se bygget i 3D 
før det bygges. Det gir vesentlig bedre mu-
lighet til å forberede seg på arbeidet som 
skal gjøres til enhver tid, fordi de har pros-

jektet «på lomma» og kan se hvordan det 
hele skal bli. De får en bedre oppfatning 
av helheten i det arbeidet som skal utføres. 
Dette virker motiverende på våre gutter og 
jenter og bidrar til raskere og mer effektivt 
produksjon riktig gjennomført første gang. 
Slik når GK også sitt mål i prosjektet, som 
er å levere et feilfritt sluttprodukt med god 
kvalitet, til vår oppdragsgiver.

Illustrasjon: estudio Herreros
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TEKST & FOTO: HARALD SOLA BERENTSEN  GRAFIKK: REFLEX ARKITEKTER

Høye ambisjoner  
i Göteborg
Vi har tidligere beskrevet de 
store endringene av bybildet 
som er i gang i Göteborg. 
Gunnar Karlsen Sverige AB er 
nå involvert i prosjekteringen 
av et nytt gigantbygg på 130 
meters høyde, i den tidligere 
”arbeider-bydelen” Gårda, nær 
byens sentrum.

S
om vi tidligere har beskrevet her i 
«INNE»	er	det	en	enorm	aktivitet	
innen bygg og anlegg her i Sveriges 
nest	største	by.	Bydelen	Gårda	er	i	

ferd med å gjennomgå en riktig metamor-
fose. Det planlegges en rekke spennende 
byggeprosjekter i denne sentrale bydelen 
og mest oppsiktsvekkende for øyeblikket er 
Kineum Gårda, et iøynefallende kontor-
bygg på 27 etasjer og med en spennende 
arkitektur. Dette er en bydel hvor det plan-
legges store utbygninger framover. En ser 
for seg at akkurat Kineum vil gi inspirasjon 
til utvikling av et spennende bymiljø, og 
at bygget vil utgjøre et sentralt element 
med sine mange etasjer og med spennende 
leietakere innen varierte virksomheter.

Ventilasjon av 30.000 kvadratmeter.
– Vi har fått jobben med å prosjektere alle 
tekniske installasjoner for ventilasjon i 
dette høybygget, forteller prosjektsjef Ulrik 
Andersson	i	Gunnar	Karlsen	Sverige	AB.	
– Det er NCC som har hovedentreprisen, 
et selskap som vi har samarbeidet med 

flere ganger tidligere. Kineum Gårda er et 
spennende oppdrag, ettersom bygget rom-
mer så mange ulike virksomheter. Her blir 
det blant annet 1300 kontorarbeidsplasser, 
det blir flere konferanseavdelinger, restau-
ranter og barer, 250 hotellrom, treningsloka-
ler, spa og selvfølgelig svømmebasseng og 
badstuer. Komplekset vil også kunne by på 
400 parkeringsplasser fordelt på fem etasjer. 

Mange utfordringer. – For oss i GK Göte-
borg er dette en ny utfordring, understreker 

Reflex Arkitekter står bak Kineum Gårda i Göteborg. Et oppsiktsvekkende bygg som vil fremstå som et hovedelement i 
lokalmiljøet, i tilegg til en severdighet for hele Göteborg.

Andersson, - ikke bare byggets størrelse, 
men også det store antallet virksomheter 
med ulike behov. Det blir en utfordring 
å finne veier gjennom bygget for de 
nødvendige kanalsystemene. Dessuten vil 
Kineum bli liggende like inntil E6 med all 
sin biltrafikk. Dette påvirker selvfølgelig 
hvor	vi	kan	plassere	inntak	for	uteluft,	slik	
at	vi	unngår	luftforurensning.	Totalt	sett	
vil huset ha tre ulike ventilasjonssystemer. 
For konferanseavdelingene i huset prosjek-
terer vi behovsstyrte ventilasjonsanlegg 

PROSJEKT SVERIGE PROSJEKT SVERIGE 
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(VAV),	ettersom	belastningene	her	vil	være	
så variable. Kontorene utstyres også med 
temperaturregulering og kjølebafler. 
Hotellrommene vil ha avanserte aircon-
dition-anlegg som delvis vil kunne 
betjenes fra resepsjonen.

Nye teknikker. I	tillegg	til	byggets	størrelse,	
høyde og kompleksitet, noe som er en 
utfordring i seg selv, er det en forutsetning 
at vi, i tillegg til tradisjonell 3D-teknikk, 
skal	benytte	Microsoft	HoloLens	i	prosjek-
tering og montering, fortsetter Andersson, 
- denne teknologien er ny for oss. Enkelt 
forklart, dreier det seg om en liten 
datamaskin, eller briller, som du setter 
på hodet. De inneholder sensorer som 
registrerer området rundt deg og tilpasser 
det til modellen, eller arbeidstegningen, 
du ønsker å se på det aktuelle stedet. Dette 
er et hjelpemiddel som antas å bli stadig 
mer vanlig innenfor bygg og anlegg, så vi 
ser det som en stor fordel å komme i gang 
med å benytte denne teknologien allerede 
i dette prosjektet.

Ulrik Andersson er prosjektsjef for GKs prosjektering av 
ventilasjonen i høybygget Kineum Gårda i Göteborg, der 
NCC er hovedentreprenør.

Omfattende oppgave. –	I	den	fasen	vi	nå	
er inne i med prosjektering av Kineum, 
har jeg bistand fra et eksternt konsulent-
selskap som hjelper oss med å utvikle 
CAD-skissene, forteller Andersson, - samt 
en person som holder orden på kalkylene. 
Vi har som mål å være ferdige med våre 
anleggstegninger på forsommeren i år 
og at dette vil resultere i det vi kaller en  
FAS2-kontrakt som innebærer at opp-
dragsgiver godkjenner kostnadene for 
fortsatt prosjektering og gjennomføring. 
Prosjekteringen vedrørende selve utføringen 
av installasjonene av ventilasjons-
anleggene vil antakelig pågå fra sensom-
meren i år, til våren 2019.
Grunnarbeidene for bygget skal imidler-
tid i gang allerede 1. juni i år mens vi 
eventuelt skal i gang med våre installa-
sjoner i begynnelsen av 2020. De første 
leietakerne ser en for seg at vil banke på 
døren i mars i 2021, så dette er et omfat-
tende prosjekt.

Mange medarbeidere. For et selskap som 
GK i Göteborg er dette et betydelig opp-
drag, med mange involverte over lang tid. 
Under selve installasjonsarbeidet vil vi ha 
behov for mange medarbeidere, forteller 
prosjektsjef Ulrik Andersson:
–  På det meste kalkulerer vi med å benytte 
12-14 montører, en prosjektleder, en ar-
beidsleder og to ledende montører, foruten 
at jeg som prosjektsjef holder en viss 
oppsikt med prosjektet. Dette er et stort og 
utfordrende prosjekt og det er alltid interes-
sant for oss å kunne medvirke i utviklingen 
av et så oppsiktsvekkende signalbygg i en 
storby som Göteborg.

I området utenfor Kineum vil det bli opparbeidet torg 
som er tilpasset inngangsområdet, et byrom med 
uteservering, rekreasjonsområder og møteplasser. 
Bygget er skapt for en dynamisk anvendelse, det vil si 
et liv i «skapende» bevegelse, samtidig som det hele vil 
framstå som en idyll midt i storbylivet. 

PROSJEKT SVERIGE PROSJEKT SVERIGE 
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TEKST: HARALD SOLA BERENTSEN

Inneklima 
     – hva gjør vi?

Vår kompetanse og våre løsninger skal bidra til best mulig inne-
klima – med lavest mulig energibruk – til det beste for våre kunder. 
Det er det som er vår oppgave, slår administrerende direktør i GK 
Inneklima, Kim Robert Lisø, fast.

Kim Robert Lisø, administrerende direktør i 
GK Inneklima AS

V
i i GK skal bidra med både hode 
og hender i byggenæringen. 
Utviklingen skjer så fort at om vi 
ikke henger med i teknologikapp-

løpet så ender vi med ”bare” hender. GK 
har i dag betydelig kompetanse – både i 
spiss og bredde. Vi er et firma med 54 års 
erfaring innen ventilasjon, kulde og bygg-
automasjon, og senere har sikkerhet, rør 
og elektro kommet til. Vi er altså en kom-
plett totalteknisk entreprenør og service-
partner; og vi skal fortsatt være landets 
ledende og mest innovative leverandør av 
energieffektive inneklimaløsninger.

Økende krav. De første menneskene 
søkte	ly	for	naturkreftene	i	huler	og	andre	
naturlige steder for å overleve. Under 
tiden ble man mer kreative og bygde hyt-
ter og hus, med tak mot nedbør og vegger 
for å beskytte seg mot vinden. Man skapte 
muligheter for å oppnå sine egne «mikro-
klimaer» innendørs hvor man til en viss 
grad kunne styre basale forhold som 
temperatur	og	luftkvalitet.	Og	oppvarming	
med åpen ild gjorde det nødvendig med 
røykåpning i taket. Forøvrig forsto man 
snart at å tette veggene med former for 
isolasjon var av stor betydning for inne-

klimaet. Senere har kravene og tiltakene til 
inneklimaet økt, først og fremst for å sikre 
god komfort og helse.

Kontroll over inneklimaet. For bare et 
par generasjoner siden ble inneklimaet 
styrt	ved	å	åpne	og	lukke	vinduer.	I	tillegg	
kunne det nok finnes noen enkle ventiler 
her	og	der.	I	dag	er	kravene	betydelig	
strengere, og mulighetene langt flere:
– Nå har vi en rekke offentlige direktiver å 
forholde oss til, forteller administrerende 
direktør	for	GK	Inneklima,	Kim	Robert	
Lisø, – og til grunn for vår praksis ligger 

INNEKLIMA INNEKLIMA

u
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Innemiljøets ”Syv søstre”
Definisjon på innemiljø modeleres etter WHOs definisjoner. Kombinert med estetiske og psykoso-
siale forhold, kalles dette gjerne “Innemiljøets syv søstre”. Faktorene må likevel betraktes individuelt 
etter den enkeltes preferanser.

WHOs	definisjoner	(se	side	17)	av	et	
tilfredsstillende inneklima, som er forankret 
i FNs menneskerettighetserklæring om 
at alle har rett til en levestandard som 
er tilfredsstillende for mennesket. Dette 
gjelder forhold som mat, klær og bolig. 
Her har man listet opp en del punkter som 
skal sikre oss at den tiden av døgnet vi 
bruker innendørs er helsemessig forsvarlig, 
innenfor en energieffektiv ramme.

Mange utfordringer. –	Det	sies	ofte	at	man	
blir syk av å være for mye inne, fortsetter 
Lisø, – og det blir vi. Kanskje ikke så 
rart, når vi er «innesperret» i mer enn 90 
prosent av livet, hjemme, på skolen, på 
jobb eller i et eller annet framkomstmid-
del. Til tross for dette vet vi fortsatt ikke 
nok om hvilket klima vi egentlig skal 
etterstrebe innendørs. Det er et klart 
behov for mer forskning knyttet til 
sammenhengen mellom inneklimaet 
og vår helse. Vi vet fortsatt ikke nok om 
sammenhengen mellom inneklima og 
helseutfordringer. Vi vet for eksempel at 
fuktskader	påvirker	luftkvaliteten	i	bygg,	
og er en risikofaktor for negative helse-
effekter, men vi vet ikke helt hvordan 
mikrobiell vekst, kjemiske reaksjoner og 
flyktige organiske forbindelser påvirker 
vår helse. Vi vet også at fyring med ved, 
kull og olje er en vesentlig kilde til partik-
kelforurensning, som er en av de viktigste 
årsakene til helseutfordringer globalt. 

Hva må til? Tilstrekkelig ventilasjon er 
avgjørende for å oppnå et godt inneklima. 
For	lite	luftveksling	medfører	at	oksygen-
nivået faller og forurensninger hoper 
seg opp. God ventilasjon reduserer trolig 
risikoen	for	astma	og	andre	luftveissyk-
dommer.	I	dagens	moderne	boliger	løser	
vi dette med et balansert mekanisk ven-
tilasjonsanlegg som fjerner forurensinger 
fra	inneluften,	sikrer	«riktig»	temperatur	
og	reduserer	risikoen	for	helsefare.	Balan-
sert ventilasjon med varmegjenvinning 
filtrerer	bort	luftforurensninger	utenfra,	
samtidig som det brukes mindre energi til 
oppvarmingen. 

Betydningen av god drift. –	I	moderne	
kontor- og skolebygg styrer vi varme, 

ventilasjon, kjøling og belysning slik at 
det kun brukes energi når det er behov 
for det. Ved hjelp av stadig mer avansert 
sensorteknologi måles tilstedeværelse av 
mennesker i byggene, dagslysforhold og 
temperatur. Ventilasjonssystemene styres 
slik	at	luftmengde,	lys	og	temperatur	er	
mest mulig i samsvar med det tilgjengelig 
kunnskap tilsier er vårt faktiske behov. 
Dagens	fokus	på	isolasjon,	lufttetthet	og	
effektiv ventilasjon, er etter vår vurdering 
riktig og viktig, men sikrer nødvendigvis 
ikke et godt inneklima. Det er også slik at 
et godt inneklima i stor grad er avhengig 

av	hvordan	bygget	driftes	og	vedlike-
holdes, understreker Kim Lisø. 

Teknologi. – Tekniske installasjoner utgjør 
en stadig større andel av moderne byg-
ninger, forteller Lisø og fortsetter: 
– Prosjektutvikling handler i dag i stor 
grad om å lykkes med å utnytte tverrfaglig 
kompetanse fra alle involverte fagområder. 
Denne utviklingen vil fortsette, i takt med 
behovet for mer energieffektive bygg med 
stadig smartere ventilasjonskonsepter. 
Ventilasjonsløsningenes virkemåte er 
avgjørende for hvordan våre kunder 

opplever inneklimaet, og i stor grad også 
for levetiden til det ferdige byggverket. 
En vellykket utvikling av funksjonelle, 
bærekraftige	byggverk	–	bygg	med	
lavest mulig bruk av ressurser og påvirk-
ning på klimaet – stiller strenge krav til 
kompetanse og utvikling av innovative 
løsninger.

Utvikling. – Det pågår i dag kontinuerlig 
forskning og utvikling med sikte på å bidra 
til mer kunnskap og mer presise anbefalin-
ger	om	luftmengder	og	ventilasjonsstrat-
egier for behovsstyrte ventilasjonsanlegg i 
så vel boliger, skoler og kontorbygg. Denne 
forskningen vil bidra til å utvikle teknolo-
giske løsninger, som på sikt vil utløse nye 

produkter og tjenester. GK medvirker ak-
tivt i denne forskningen, og er en betydelig 
pådriver i utviklingen av framtidsrettede 
ventilasjonskonsepter som vil bidra til 
lavere energikostnader og et sunt og godt 
klima der vi tilbringer mesteparten av 
tiden vår, konkluderer Lisø.

INNEKLIMA INNEKLIMA

Termisk klima
Det vi betegner som “termisk klima”, inn-
befatter	forhold	som	temperatur,	luftfuk-
tighet, ventilasjon, trekk og varmestråling. 
Anbefalt temperatur i bolighus er 20–24 °C, 
men noe lavere i arbeidsmiljø der man 
utfører	fysisk	aktivitet.	Luftfuktigheten	
inne	måler	vi	ofte	som	relativ	fuktighet	
(RF),	det	beskriver	som	den	prosentdel	
vann	luften	kan	holde	på	før	den	konden-
seres	til	tåke.	Luftfuktigheten	varierer	
betydelig fra sommer til vinter.
(Foto:	iStockphoto)

Atmosfærisk klima/
miljø
Atmosfærisk klima/miljø, som omfatter 
luftens	kjemiske	og	fysiske	sammenset-
ning, med blant annet oksygen, nitrogen, 
karbondioksid, karbonmonoksid, nitrog-
enoksider, svoveldioksid, organiske gasser, 
støv og partikler.
(Foto:	Georg	Mathisen)

Aktinisk miljø
Aktinisk miljø eller strålingsmiljø omfat-
ter elektromagnetisk stråling som synlig 
lys, mikrobølger, radiobølger og elektriske 
felt rundt elektrisk utstyr. Radon og ra-
dioaktiv stråling hører også med her, samt 
røntgenstråling på arbeidsplasser der slik 
apparatur brukes.
(Foto:	iStockphoto)

GK Danmark har hele den tekniske installasjonen: VVS, sprinkling, ventilasjon, CTS og overtrykksventilasjon for 
Amager Bakke, Københavns nye landemerke. Det er store dimensjoner over energianlegget – her er utsikten inn fra 
øverste etasje. (Foto: Georg Mathisen)

u
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Akustisk miljø
Akustisk miljø, som omfatter det lyd-
miljøet vi befinner oss i, med hørbar lyd. 
Uønsket	lyd	kaller	vi	ofte	støy.
(Foto:	Georg	Mathisen)

Mekanisk miljø
Mekanisk miljø, som omfatter de gjen-
stander, møbler og apparater som vi 
benytter oss av i husene.
(Foto:	Hilde	Kari	Nylund)

Estetisk miljø 
Det er den delen som påvirker vår sans for 
å ha det pent og trivelig omkring oss. Disse 
faktorene sammen nedenstående punkt, 
er med på å skape velvære eller mistrivsel i 
vår	hverdag.	(Foto:	iStockphoto)

Det psykososiale miljøet
Dette punktet handler om hvordan vi mennesker har det oss imellom og hvordan vi for-
holder	oss	til	de	øvrige	seks	punktene	fra	WHO,	altså	det	samlede	Innemiljøet.	Samtlige	
av disse punktene må imidlertid sees i sammenheng når det gjelder å vurdere i hvilken 
grad vi trives og fungerer positivt i et gitt innendørs miljø - enten hjemme eller på arbeidet. 
(Foto:	iStockphoto)

I tillegg tar WHO med i vurderingen de 
to miljøfaktorene estetisk miljø og psyko-
sosialt miljø.

INNEKLIMA INNEKLIMA

Nå har vi en rekke offent-
lige direktiver å forholde 
oss til, og til grunn for 
vår praksis ligger 
WHOs definisjoner av et 
tilfredsstillende inne-
klima, som er forankret i 
FNs menneskerettighets-
erklæring om at alle har 
rett til en levestandard 
som er tilfredsstillende 
for mennesket. 

“

Direktør for GK Inneklima, Kim Robert Lisø.

A
lvorlige konsekvenser.
–	Dessverre	er	innendørs	luftkvalitet	
mange steder i verden så dårlig at 
det	å	puste	inn	denne	dårlige	luften	

kommer høyt opp på lista over dødsårsaker, 
hevder Holøs, - men dette kan vi gjøre noe 
med. Her i landet har vi stort sett kvittet oss 
med innendørs, uventilert forbrenning, med 
unntak som bruk av stearinlys og en og an-
nen	gassovn.	Dessuten	har	vi	stort	sett	uteluft	
av akseptabel kvalitet. Det betyr at det stort 
sett ikke er forbundet med noen større fare å 
trekke pusten i våre innemiljø. 

Trusler vi lett glemmer. – Til tross for at 
vi ikke er omgitt av akutt inneklimafare, er 

det liten tvil om at forekomster av forhold 
som radon, fuktskader og avgassing fra 
materialer, samt inventar og alt det andre 
vi fyller bygningene med, kan gå ut over 
helse og livskvalitet også hos oss, under-
streker Holøs. 
– Det står stadig igjen store og viktige 
oppgaver for å sikre at folk ikke skal bli 
skadet av dårlig inneklima. Vi må fjerne 
forurensningskilder, og tynne ut forurens-
ningen fra de kildene vi ikke blir kvitt med 
tilstrekkelig	luft	av	god	kvalitet.	Vi	har	
forskning som nokså klart viser at dette 
er helsefremmende og lønnsomt, men 
effektene er naturligvis lettest å se når man 
går fra ille til bedre.

Noe usikkerhet. – Det som er vanske-
ligere å påvise, men er et svært spennende 
forskningsfelt, er å vise positive effekter av 
godt inneklima. Hvordan går vi fra «ikke 
skadelig» til «stimulerende og helsefrem-
mende»? Her tror jeg på en spennende 
reise framover, både for forskere og prak-
tikere, men det sier seg selv at det er kom-
plisert å vise effekter for eksempel i form 
av at folk tar bedre beslutninger i godt 
inneklima. Det er jo forskningsmiljøer 
som hevder å kunne dokumentere slike 
effekter, men resultatene er ikke nødven-
digvis lette å etterprøve, avslutter Holøs.

Det vi vet med sikkerhet er at dårlig inneklima og luftkvalitet har 
negativ påvirkning både når det gjelder forhold som helse, kom-
fort, læring og produktivitet. Sett i en global sammenheng har 
kvaliteten av inneklimaet enda mer avgjørende betydning. 
Byggenes beskaffenhet er spørsmål som står sentralt i forskningen 
til Sverre B. Holøs, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.

Inneklima er viktig

Foto: iStockphoto

Foto: SINTEF
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Yter mer 
i bedre luft

D
e fikk mindre flyktige organiske 
forbindelser – VOC-er – og mer 
frisk	luft.	Resultat:	Dobbelt	så	
bra resultat på kognitive tester. 

Miljøhelseforsker Joseph G. Allen og kol-
legene hans på Harvard har testet i praksis 
hvor mye mer folk forstår når inneklimaet 
er som det skal.

Testet på jobb. Moderne bygninger er mer 
energieffektive enn noen gang, men også 
tettere.	Hva	har	det	å	si	for	luften	og	for	
hvordan de som arbeider der, presterer? 
Mye, viser testene fra de amerikanske 
forskerne.
De lot en gruppe arkitekter, designere, 
programmerere, ingeniører, markedsførere 
og ledere arbeide i kontrollerte omgivelser. 
Etter arbeidsdagene ble de satt på prøve 
og måtte ta vanskelige beslutninger i reelle 
jobbsituasjoner.

Dobbelt så godt. – Resultatene er slående. 
Når folk arbeidet i et godt, grønt byg-
ningsmiljø, gjorde de det dobbelt så godt 
i testene som det de samme menneskene 
gjorde i en konvensjonell kontorbygning, 
oppsummerer Joseph G. Allen i et intervju 
med miljø-radioprogrammet Living On 
Earth.
– Resultatene sjokkerte oss. Dette er sterkt, 
og det interessante er at vi egentlig ikke 
testet noe eksotisk. Vi hadde ikke noe i 

luften	som	du	ikke	kan	regne	med	å	møte	
til vanlig, og vi brukte ikke ventilasjon som 
ikke er realistisk å oppnå. Dette er kjemi-
kalier som vi utsettes for i det daglige, og 
det	er	friskluftmengder	som	vi	kan	oppnå	i	
de fleste bygninger, sier han.

Her er tallene. I	de	vanlige	kontorene	var	
det rundt 625 mikrogram per kubikkmeter 
av VOC-ene heptan, aceton og 2-propa-
nol, i tillegg til rundt 945 ppm CO₂. De 
«grønne» kontorene hadde langt mindre 
VOC-gasser	i	luften,	mens	«grønn+»
-kontorene i tillegg hadde dobbelt så mye 
friskluft	utenfra.	Det	vil	si	snaue	19	liter	
i sekundet per person og rundt 550 ppm 
CO₂.
I	gjennomsnitt	var	resultatene	på	de	
kognitive testene 61 prosent bedre i de 
grønne kontorene og 101 prosent bedre på 
kontorene	som	i	tillegg	fikk	mer	frisk	luft.	
Dessuten testet forskerne hva det førte til å 
øke til 1400 ppm CO₂. Da scoret folk enda 
dårligere.
Joseph G. Allen mener at det å bruke un-
der 250 kroner per person i året på bedre 
ventilasjon, vil øke ytelsen til hver enkelt 
tilsvarende opp mot 50.000 kroner i året.

Lærer 16 prosent mer. Peter	Barrett,	
konsulent og nettopp pensjonert fra 
professorstilling på Salford-universitetet 
i Manchester, har fått oppsiktsvekkende 

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Både skoleelever og kontoransatte får til 
mindre og mindre jo dårligere luften blir. 
Luftmengde, temperatur og forurensning 
fører til store forskjeller i læring og ytelse.

Under 250 kroner per person per 
år brukt på bedre ventilasjon øker 
produktiviteten til hver enkelt med 
nærmere 50.000 kroner.

“
Harvard-forsker Joseph G. Allen

u
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Her er en av fem fargepaletter som Dunn-Edwards 
mener gjør det lettere for barn å lære. Gjort om til 
NCS-koder er det snakk om S 1510-G, S 4030-R90B, S 
1502-Y50R og S 2060-R10B.

En liter mer luft i sekundet gjør resultatene på prøver 
en halv prosent bedre for amerikanske skoleelever. Det 
gjør også en grad lavere temperatur. (Illustrasjonsfoto: 
Shutterstock)

– Det vi gjorde som ikke har vært gjort før, er å ta abso-
lutt alt med i beregningen. Alle fysiske faktorer, hvert 
enkelt barn og klasserommene de var i, forklarer Peter 
Barrett. (Foto: University of Salford)

De fant store forskjeller i produktivitet og forståelse 
med mer luft og mindre VOC-er. Fra venstre Joseph G. 
Allen (Harvard), Suresh Santanam (Syracuse Universi-
ty), Usha Satish (New York Upstate Medical University) 
og Piers MacNaughton (Harvard). 
(Foto: United Technologies)

t

q

resultater på britiske skoler. Han har funnet 
ut hvordan gode og dårlige klasserom gir 
gode og dårlige elever. Elevene i de beste 
klasserommene lærer 16 prosent mer 
enn	elevene	i	de	dårligste,	ifølge	Barrett.	
Da har han tatt hensyn til alt annet, fra 
familiebakgrunn til språk og behov for 
spesialundervisning.
Det viktigste i klasserommene er lysfor-
holdene.
– En av de store overraskelsene vi fikk, var 
at faktorer på skolenivå ikke er så viktige. 
Størrelsen på skolen, ruten gjennom sko-
len, kvaliteten på lekeplassen – det er ikke 
så viktig. Dette betyr at du må få hvert 
enkelt klasserom riktig når du bygger. Det 
er ikke gode og dårlige skoler – det er mer 
og mindre effektive klasserom, sier han.

Godt norsk inneklima. Barrett	har	også	
forsket på norske klasserom. Her er han 
imponert over de balanserte ventilasjons-
systemene og det han omtaler som fantastiske 
inneklimaresultater, men han kritiserer 
kjedelige, ustimulerende klasserom der det 
er forbudt å henge opp noe på veggen.
– Det er mye som er bedre i de norske 
skolene, men ikke alt, supplerer planlegger 
Siv Stavem i Norconsult. Hun var med og 
så på de norske skolene.
– En forskjell fra de britiske skolene er 
at vi ikke har teppegulv. Teppegulv løser 
mange gjenklangsproblemer, men vi vil 
jo ikke ha det fordi vi ser hva det fører 
til for helse og livskvalitet. Vi må løse de 
akustiske utfordringene på andre måter, 
konstaterer Stavem.
Forskningen	til	Peter	Barrett	blir	mye	
brukt i Norge. 
– Det mest spennende nye var det han 
fant om at farger også har mye å si. Vi vet 
at	luftkvalitet	er	kjempeviktig	for	om	vi	
har det bra, men farger gjør også noe med 
læringen, peker Siv Stavem på.

Riktige farger. Det har også den 
amerikanske malingsprodusenten Dunn-
Edwards funnet ut. 
– Den beste paletten er et utvalg av 
farger der lysere toner kompletteres med 
mørkere for å gi et stimulerende miljø, 
sier Sara McLean. Hun er designblogger, 
medlem av Color Marketing Group og farge-

ekspert i Dunn-Edwards, og er langt fra 
beskjeden i påstandene på malingens vegne. 
– Klasserom bør ha et utvalg av farger for å 
redusere monotonien og øke den mentale 
skjerpingen. Varme farger har en tendens 
til å få store rom til å oppleves som mer 
intime, mens kjølige farger får små rom 
til å virke større. Ved å styre bruken av 
varmt og kaldt kan et klasseromsmiljø få 
et barn til å føle seg engasjert uten å bli 
overstimulert, ifølge McLean. 

Bedre for hver liter. Tilbake til ventilasjon 
og temperatur: Det finsk-amerikanske for-
skerparet Ulla Haverinen-Shaughnessy og 
Richard J. Shaughnessy har målt innekli-
maet i 140 klasserom i USA og sett det opp 
mot resultatet fra prøver i matematikk.
De fant ut at resultatene ble en halv 
prosent bedre for hver liter i sekundet per 
person	ekstra	luft,	opp	til	7,1	liter	ekstra.	
En halv prosent bedre resultat ble det også 
per grad temperaturen ble senket, ned til 
20 grader.
– Effekten i lese- og naturfagprøver er like 
stor, men her er de individuelle variasjo-
nene større, forklarer forskerne. q
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Svevestøv rammer 
læring og helse

D
et er ikke mye støv som skal til i 
klasserommet før skoleelever lærer 
mindre. 
–	Det	er	ingen	tvil	om	at	god	luft	er	

viktig for å lære mer og yte bedre, konsta-
terer daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i 
Mycoteam.
–	Har	du	godt	luftskifte,	får	du	også	bort	
parfyme fra læreren, katteallergener og 
mye	av	det	som	ellers	er	luftbåret,	sier	han.

Svevende trøbbel. I	kontorlokaler	peker	
han på hvordan temperaturen må holdes 
på riktig nivå – ikke for varmt, og helst 
mellom 19 og 22 grader. Verre er det å 
finne ut av ventilasjonen:
– Vi ser mange kontormiljøer hvor 
mengden av svevestøv øker. Det skyldes 
ventilasjonen.	Du	tilfører	frisk	luft	til	
kontorcellene.	Så	drar	du	luft	over	og	
under pulten, over bordet og ut i det store 
landskapet,	med	lange	luftføringsveier,	
beskriver Jenssen.
– Det blir helt sikkert gjort fordi det er 
kostnadseffektivt.	Installasjonen	er	grei,	og	
det	gir	frisk	luft	til	brukeren	på	kontoret,	
men mye støv i landskapet. Det virvles opp 
når	det	blir	lange	føringsveier	og	luften	til	

tider holder høy hastighet, forklarer han.
Støvet som virvles opp, er det som tidligere 
ble liggende som hybelkaniner i hjørnene. 
De små partiklene trekker ventilasjonen 
ut. De store detter ned på gulvet igjen. Det 
er de mellomstore, de som er fra tre til fem 
mikrometer store, som svever lenge nok til 
å pustes inn, men samtidig er for store til å 
bli med opp i ventilasjonsanlegget.

Boliger. Mycoteam får meldinger om de 
samme svevestøvproblemene i nye boliger.
–	Verstingen	er	der	hvor	det	er	lufting	
over dørtersklene. På et dobbelt soverom 
er	det	krav	om	52	kubikkmeter	frisk	luft	i	
timen. Der blir det støv, hybelkaniner, flass 
og	parfyme.	Så	luftes	dette	støvet	ut	under	
sprekken under døren. Ventilasjonen trek-
ker	luften	opp,	men	partiklene	blir	ikke	
med	utluften.	I	stedet	blir	de	til	svevestøv,	
konstaterer Kolbjørn Mohn Jenssen.
Med varmepumpe i huset dukker det opp 
tilsvarende problemer: Jo kaldere det er 
ute,	jo	mer	luftbevegelse	blir	det	–	og	jo	
mer støv. Den norske vinteren er tørr, 
også, på de kaldeste dagene. Da binder 
ikke partiklene seg sammen, og resultatet 
blir tørrere hud og slimhinner som tørker ut.

– Prosjektér riktig! Han har et klart ønske 
til alle som arbeider med ventilasjon:
– Tenk på denne faktoren når du prosjek-
terer. Ja, det blir litt dyrere. Men overbevis 
kunden om at da yter du bedre – du slip-
per de som klager på dårlig inneklima, og 
du slipper sykmeldinger. Det er litt dyrere 
installasjon, men med mindre av tørre 
slimhinner, forkjølelse og sykefravær blir 
det et bedre resultat likevel.
Kolbjørn Mohn Jenssen skulle gjerne sett 
at det var mulig å bygge et helt kontorbygg 
der det gikk an å eksperimentere med slikt. 
Det som er testet, er å strupe ventilasjons-
hastigheten. – Vi ser at brukerne blir mer 
fornøyde når mengden svevestøv går ned, 
selv om andre faktorer øker noe i inneluf-
ten, sier han.
Egentlig er Mycoteam-sjefen kanskje 
tilhenger av å få tilbake befuktning. Det 
var gode grunner til at den forsvant, med 
fare for kondens, mugg og legionella. Men 
kanskje det kunne vurderes på nytt.
– Ventilasjonskravet er det samme som før, 
men nå leveres det faktisk etter det kravet 
som er. Resultatet er at moderne hus blir 
tørre og støvete, sier Kolbjørn Mohn 
Jenssen.

Mycoteam-sjef Kolbjørn Mohn Jenssen har fått teppefibrer og hudflak i mikroskopet. Mellomstore støvpartikler i kontorluften gjør at folk presterer dårligere og blir oftere syke, forklarer han.

Planlegg inneklima med mindre svevestøv, oppfordrer Mycoteam-
sjef Kolbjørn Mohn Jenssen. Det blir litt dyrere, men det er det 
verdt for å få folk til å yte mer og sykmelde seg mindre.
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Brann: 
Hvorfor gjør du som du gjør?

– Sett dere godt inn i kravene 
om hvorfor vi gjør som vi 
gjør. Da blir det enklere å 
forstå hvilke forenklinger du 
kan gjøre, oppfordrer Sturla 
Ingebrigtsen.

– Aurasafe kan styre flere bygg eller flere soner, forklarer Sturla Ingebrigtsen om det nye overvåkingssystemet som Trox Auranor lanserer. – Du trenger bare ett styringssystem for 
brannspjeld, og så kan det kobles opp mot flere ventilasjonssystem.

S
iden han sluttet i GK, har branneks-
perten vært nordisk salgssjef i Trox 
Auranor. Nå forbereder han roadshow 
og turné til de fleste GK-kontorene i 

Norge, Sverige og Danmark.

Ulike svar. – Fremdeles er det veldig mye 
usikkerhet rundt hvordan du skal løse 
brannsikkerheten. Ulike brannrådgivere har 
ulike svar. Det skaper mye forvirring. Samti-
dig er det ulikt kostnadsnivå på de ulike løs-
ningene, noe som gjør at man lett kan miste 
en kontrakt hvis man priser en løsning som 
er	for	kostbar,	oppsummerer	Ingebrigtsen.
VKE, Foreningen for Ventilasjon, Kulde og 
Energi, har hatt møte med Direktoratet for 
byggkvalitet i håp om å få inn en veiledning 
i	forskriftene.	Men	direktoratet	vil	ikke	gjøre	
endringer.
– Når det gjelder GK, vil jeg råde dem til å 
sette seg godt inn i kravene. Hvorfor gjør vi 
som vi gjør? Da blir det enklere å forstå hvilke 
forenklinger som kan gjøres og som igjen gir 
kostnadsreduksjon. Det gir mulighet både til 
å vinne prosjekt og å tjene penger i prosjektet, 
konstaterer han.

Penger å spare. – Sikringen på ventilasjons-
siden har logiske begrunnelser. Forstår du 
logikken, kan du også forstå mulige besparel-
ser. Hvis du ikke setter deg inn i logikken, 
gjør du bare det som konsulenten sier. Har 
du brannrådgiver som ikke jobber for deg på 
ventilasjon, får du også en kostbar løsning. 
Forstår du logikken, så kan du diskutere 
argumenter og få den billigere, sier Sturla 
Ingebrigtsen.
Er det mange etasjer i bygget, for eksempel, 
er rømningstiden lang. Da trengs det kanskje 
andre sikringstiltak enn i et to etasjers bygg 
med kort rømningstid.

Spør! – Slikt må prosjektlederen forstå. Det 
krever ikke så veldig mye å spørre, være litt 
nysgjerrig og prøve å sette seg inn i ting. 
Brannrådgiveren	er	interessert	i	å	diskutere	
– alle er interesserte i å diskutere faget sitt. 
Har du satt deg litt inn i det eller er nysgjerrig 
og spør litt, vil brannrådgiveren i større grad 
være interessert i å diskutere gode løsninger 
som kan gi bedre økonomi i prosjektet, 
konstaterer	Ingebrigtsen.
–	I	kanalen	er	det	ikke	de	store	endringene,	

men det er en ny generasjon på styringssiden 
som gjør det mer effektivt å kable, koble til og 
programmere. Muligheten til å overvåke det i 
SD-anlegget er også mye bedre. Teknologien 
kommer inn alle mulige steder. Så er det 
spørsmål om du skal beholde den teknologien 
i egen silo eller se den flyte på tvers. GK har 
sett muligheten for å åpne teknologien og 
utnytte samme sensor i flere fag, sier han.

Overvåkingssystem. Hos Trox Auranor er 
det nytt overvåkingssystem for brannspjeld 
på gang – Aurasafe. Samtidig investeres det 35 

millioner i år i fabrikken på Hadeland, i alt fra 
programvare til roboter.
– Heldigvis er Norge langt fremme i bruk av 
teknologi. Når vi var det første landet i verden 
som tok i bruk bus-teknologi for å styre VAV-
spjeld, er det nettopp fordi vi har råd til å teste 
ny teknologi. Vi er nysgjerrige på ny teknologi 
og vi har en bransje og byggherrer som pusher 
på for ny teknologi. Andre steder i verden er 
det ikke samme investeringsvilje. Men det 
gjør at vi er langt fremme, og det kommer oss 
til gode. Her hos oss eksporterer vi til og med 
til	Litauen,	forteller	Sturla	Ingebrigtsen.
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Tor Eystein Hovda viser fram flasker med nok luft til å slukke brann – og det trengs ikke flere enn at innholdet fyller det største av rommene som det skal beskytte.

TEMA BRANNGASSTEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

Bytter luft 
for å hindre brann

Luft med mindre oksygen slukker brannen 
før det tar skikkelig fyr. Brannspiserne i 
Hillerød leverer slukkeluften på gassflasker, 
men tester ut dyser i ventilasjonen.

B
rannspisere? Ja, firmaet heter Fire 
Eater. 
– Vi slukker ved å redusere oksygen-
nivået, sier Tor Eystein Hovda, som 

er direktør for forretningsutvikling i det 
norske datterselskapet. Han begynte med å 
hindre brann i Nordsjøen. Nå har han gått 
videre til industri, kontorbygg og boliger.

Fra gass til luft. – Tidligere kalte vi det 
slukkegass. Da vi leverte til en industri-
bedrift	som	Tine,	for	eksempel,	gikk	det	
greit å bruke ordet «gass», sier Tor Eystein 
Hovda. Stormeieriet i Kviamarka på Jæren 
er nemlig blant kundene som har tatt i 
bruk produktet og kunnet utnytte for 
eksempel det 18 meter høye ostelageret 
helt til topps uten å frykte brann.
– Nå som vi er i ferd med å banke på 
dørene hjemme hos folk og gå inn i bolig-
markedet, blir «gass» et litt betent ord. Vi 
kaller	det	for	slukkeluft,	for	det	er	luft.	Vi	
slukker ved å redusere oksygennivået i 
vanlig	luft,	forteller	han.

Kveler brannen. Produktet	heter	Inergen.	
Det kommer på flasker – hvor mange, 
avhenger av volumet på det største rom-
met som skal beskyttes. Hvis det tar fyr og 
alarmen går, slipper flaskene ut innholdet 

gjennom rør inn til rommet der det be-
gynner å brenne: Gass med 52 prosent 
nitrogen, 40 prosent argon og 8 prosent 
CO₂.
– Vi reduserer oksygenet så langt ned at 
det ikke er mulig å få noe til å brenne, 
forklarer han.
Samtidig skal det være trygt for menne-
sker og dyr å oppholde seg i rommet selv 
om oksygenprosenten er nesten halvert. 
Det er det karbondioksidet som sørger 
for: Når det er tilsatt såpass mye CO₂, blir 
resultatet at hjernen faktisk tar opp mer 
oksygen	enn	den	gjør	i	vanlig	luft.

Mindre oksygen. Vanlig	luft	inneholder	
snaue	21	prosent	oksygen.	Bjørkeved	
slukker hvis nivået kommer under 20,5. 
Mineralolje trenger 16 prosent. Alkohol er 
vanskeligst å slukke: Metanol brenner med 
helt ned i 11 prosent oksygen. 
–	Vi	slipper	inn	slukkeluften	gradvis,	så	
ikke	luftstrømmen	skal	skade	noe,	men	
brannen slukker med én gang vi begynner 
å redusere oksygennivået, sier Tor Eystein 
Hovda.
Han	møter	Inne	dagen	etter	en	brann	inne	
i et av fjellanleggene til Telenor. Det er en 
av mange branner som du aldri har hørt 
om. Kretskortet som tok fyr med én gang u
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det var byttet inn, slukket nemlig allerede 
før det begynte å ryke.
– Alt går automatisk, sier han.

Sprinklerkamp. Fire Eater står for instal-
leringen selv og ser på sprinklerbransjen 
som en konkurrent. 
– Det er en kamp mot. De gjør det de kan 
for å stoppe oss, erklærer Hovda.

Likevel kan forholdet til ventilasjonsbran-
sjen komme til å bli tettere:
– Vi har et prosjekt på St. Olavs Hospital i 
Trondheim der vi tester muligheten for å 
plassere	Inergen-dysene	inne	i	ventilasjon-
sanlegget.	I	Tønsberg	prøver	vi	ut	popup-
dyser som bare spretter ut når de trengs, 
forteller han.
Hovda ser for seg en fremtid der ett anlegg 

kan dekke flere hus.
– Jeg ser for meg omkring ti eneboliger 
med	en	Inergen-sentral	i	midten.	I	Gamle	
Stavanger, for eksempel, kan små inves-
teringer trygge mange verneverdige hus. 
Det bryter ikke ut brann, og vi slipper 
sekundærskader. Hvor mange milliarder i 
vannskader fører ikke branner til hvert år? 
spør Tor Eystein retorisk.

Når oksygeninnholdet i luften er nede under 16 prosent 
i testsenteret til Fire Eater, har alt som brenner, slukket 
allerede.

Inergen overbeviser kundene så til de grader at de set-
ter opp plakater og reklamerer for slukkemetoden – her 
på fergen mellom Fana og Austevoll.

Logistikkansvarlig Arne Jæger Olsen prøver å få fyr på 
tenneren, men det er for lite oksygen i luften til at det 
er mulig.

q

q
q

u
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Ny teknologi 
kommer raskt

Verktøy som var spesielle og 
for de få for bare et år siden, er 
blitt normalen i dag. Mye skjer 
fort med ny teknologi.

H
ovedentreprenørene forlanger 
ikke bare vilje til å samarbeide på 
nye måter – de forlanger at du skal 
henge med på teknologien, også. 

Det blir neppe noe stort problem.

Alle vil. – De fleste oppfatter det som 
veldig rasjonelt å jobbe elektronisk. 
Særlig for den yngre generasjonen er alt 
annet unaturlig. Men det er litt spenn i 
feltet mellom prosjektene våre hvor langt 
frem i skoene man legger seg på tekniske 
hjelpemidler, sier kvalitetssjef Anders 
Bentzrød	i	Veidekke.
Han trekker frem elektroniske sjekklister 
og	avviksmeldinger	linket	opp	mot	BIM-
modellen, som et konkret tiltak som mange 
byggeplasser har tatt i bruk i det siste:
– Akkurat nå er det et verktøy som heter 
Dalux Project som er blitt veldig populært 
på prosjektene våre. Det gir oss langt 
bedre dokumentasjon på utført arbeid. 
Det tas bilder som legges inn og lagres, 
og det egner seg godt for gjenstående 
arbeider. Hvis det for eksempel lages et 
hull fordi noen skal ta en gjennomføring 
der, og så skal hullet tettes etterpå, skjer 
kommunikasjonen om det i økende grad 
elektronisk,	forklarer	Bentzrød.

Leverandører langt fremme. Han forven-
ter leverandører som kan bruke en slik 
løsning. Det samme gjelder verktøyene 
som integreres i planleggingen.
– Leverandørene er stort sett langt fremme 
selv på å ta i bruk verktøy og jobbe elekt-
ronisk.	Men	det	går	fort.	Bare	på	det	siste	
året ser vi at verktøy og måter å jobbe på 
som tidligere var for de få, er blitt for de 
mange og nærmest nå er normalen.
Veidekkes råd til den som vil arbeide for 
hovedentreprenøren, er å la være å tenke 

verktøy alene, men å tenke verktøy og 
prosess sammen.
– Samspillet mot hovedentreprenøren må 
inn på et godt spor tidlig. Du må være 

åpen for å gjøre ting på en ny måte, men 
også tro mot den prosessen som du vet 
at er den som skaper verdi, sier Anders 
Bentzrød.

Anders Bentzrød trekker frem Dalux Project som et populært verktøy akkurat nå. (Foto: Dalux)

Teknologien alene er ikke det som bringer byggenæringen fremover – det gjelder å tenke verktøy og prosess sam-
men, er budskapet fra Veidekke. (Illustrasjonsfoto: Veidekke)
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B
ransjen er klar for å gjøre ting 
bedre, men det nytter ikke bare å si 
at «det går bedre bare vi kommer 
tidlig inn». Dem det er plass til, 

er de som vil endre seg og påvirke egen 
fremtid.

Skaper 40 prosent mer. Marius Winger og 
Roger Mølner har store, hårete mål. 
– Vi skal utvikle en ny prosjektstyrings-
modell som skaper varig, ledende konkur-
ransekraft	for	oss,	for	kundene	våre	og	for	
leverandørene våre, sier han.
Winger er innkjøpssjef i AF Gruppen. Nå 
sitter	han	i	Bispevika	i	Oslo,	i	lokaler	som	
ligner mer på dem du finner i et kreativt 
byrå enn dem du finner på en vanlig brakke-
rigg.
– Dette er ikke en skrivebordsøvelse. Vi skal 
sørge for 40 prosent mer verdiskaping uten 

at det går på bekostning av noen, sier han.
Skal det gå, må det være lagarbeid. 
Kostnadene skal reduseres i hver enkelt 
arbeidsoppgave. Samtidig må det lønne seg 
for alle partnerne. 
– Det er ingen som gidder å bli med oss 
i sju år hvis de ikke tjener penger. Vi skal 
skape fremtidens prosjektstyringsmodell, 
sier Marius Winger.
– Tidligere har det jo vært slik at samler du 
flest selskaper som er villige til å tape mest 
penger, så vinner du konkurransen. Jeg vil 
påstå at det finnes morsommere måter å 
drive butikk på.

Lang tid. Prosjektleder Roger Mølner 
forteller om en begynnelse der mye måtte 
forklares. 
– Vi måtte skape trygghet og få under-
entreprenørene til ikke å tenke på dette 

Med nytt 
samarbeid 
skal alle tjene bedre

Det er ingen som gidder å 
bli med oss i sju år hvis de 
ikke tjener penger.
“
Marius Winger, innkjøpssjef i AF Gruppen.u

Det er ikke teknologien som endrer seg mest – det er samar-
beidet. Skal du være med, må du være villig til å endre deg og 
påvirke din egen fremtid. Det er budskapet fra AF, som prøver å 
utvikle en helt ny modell for prosjektstyring

PROSESS OG TEKNOLOGITEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

•		Område	i	Gamlebyen	i	Oslo	–	øst	for	
	 Bjørvika	og	på	sjøsiden	av	Middelalder-
 parken.
•		Bygges	ut	med	1500	boliger	og	en	total-
 ramme på fem milliarder kroner.
•		Oslo	S	Utvikling	eier	området.	Bak	OSU	

Bispevika 	 står	eierne	Entra,	Linstow	og	Bane	Nor	
 Eiendom.

•		AF	Gruppen	bygger	felt	B2	–	
 Dronninglunden – og de ni byggene i 
	 felt	B6a	–	Vannkunsten.	
•		Hvis	leilighetssalget	går	som	ventet,	skal	
 de være ferdige våren 2020.

Slik skal det etter hvert se ut i Bispevika i Oslo. (Illustrasjon: Oslo S Utvikling)
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som en risiko, sier han.
Den lange tiden det tar, er nemlig en nøk-
kel	til	å	spare	utgiftene	og	øke	inntektene	
på sikt. Winger bruker en 350 millimeter 
tykk vegg som eksempel.
– Vi som entreprenør er opptatt av penger, 
lydkrav, u-verdi og utseende. Men la oss si 
at vi klarte å lage en vegg som er 250 milli-
meter tykk i stedet. For disse ti byggene 
utgjør det 250 kvadratmeter mer salgbart 
areal.	Kvadratmeterprisen	i	Bjørvika	vil	
nå 200.000 kroner. Det vil si at vi tjener 50 
millioner. Da er det nødvendig å investere 
25 millioner tidlig, der vi starter et forsk-
ningsprosjekt for å utvikle nye produkter. 
Vi ser at hvis vi investerer sammen med 
kunde og leverandører, kan avkastningen 
bli betydelig, konstaterer han.

Lokker med penger. Fremdeles bruker de 
kronene som virkemiddel, men de gjør det 
på en helt annen måte enn gamle dagers 
anbud der prisen betyr alt. Her får part-
nerne bedre betalt hvis alle lykkes – ikke 
bare de selv. 
– Først og fremst skal AF ta ansvaret for at 

vi skaper lønnsomhet, men hver av part-
nerne våre får også et tydelig ansvar for 
hva de skal bidra med, som Marius Winger 
sier det.
– Norconsult er best til å levere og kjøpe 
rådgivertjenester, men rådgivere er van-
ligvis opptatt av sine egne, fakturerbare 
timer. Hvis vi gjør det slik at de får dekket 
70 prosent av timeverkene sine hvis vi ikke 
når sluttresultatet i prosjektet, men at vi 
dobler det hvis vi når lønnsomhetsmålet i 
prosjektet – da blir det noe annet. Det gjør 
at vi får en aktiv rådgiver som ikke bare 
måler timer, men deltar aktivt med engas-
jement og interesse for å optimalisere.
Satt på spissen: Hvis ikke Con-Form 
skaper lønnsomhet, så får ikke Norconsult 
pengene sine. AF kaller det et kontrakts-
samfunn, der alle får et ansvar for at 
sidemannen lykkes.

Ny type kontrakter. Cramo gjør bestill-
inger	og	avrop	på	AFs	vegne.	Ingen	er	
bedre til å unngå at prosjektet bruker 
penger på «dødt utstyr» eller dårlig logis-
tikk. Oppgaven er ikke å være best på pris, 

men på produktivitet.
Stjerneeksempelet som Winger kommer 
med, er Norsk Gjenvinning. Avfalls- og 
gjenvinningsselskapet stiller med ryddelag, 
opplæring, kunnskapsbank og integrering 
hos leverandørene for å få opp avfalls-
sorteringsgraden til 99 prosent.
– Et ekstremt hårete mål som vi elsker. Og 
det er bare ved å sette skikkelige, hårete 
mål vi ser at vi må endre hvordan vi sam-
arbeider, planlegger og gjennomfører.
– Vi ønsker å behandle alle partnerne i 
prosjektet som om vi skulle eid dem selv 
eller som de skulle eid oss. Veldig mange 
av de kontraktene vi lager her, har ikke 
vært lagd før. Vi må vurdere hvilke typer 
kontrakt som er egnet for å få frem den 
suksessen som må til, ifølge Winger.

Doktoravhandling. I	dag	består	bygge-
næringen av to kategorier underentre-
prenører: Leverandører og samarbeids-
partnere. Alle vil jo si selv at de er 
samarbeidspartnere.
– Alle partnerne våre i prosjektet utvikles 
gjennom et leverandør- og partnerutvik-
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lingsprogram. Hensikten er å skape nye 
forretningsmessige muligheter i prosjektet 
og for alle de andre prosjektene partnerne 
har, sier AF-innkjøpssjefen. 
– Vi er ikke proteksjonistiske i den 
forstand at det vi gjør er hemmelig. Tvert 
imot ønsker vi at all den kunnskapen vi 
skaper, gir nye muligheter for alle som 
deltar. Vi har egne ressurser i prosjektet 
som kun jobber med forretningsmessig 
utvikling av «mindset», relasjoner, sam-
handling og måling, fordi alt vi gjør, måles 
i en eller annen form, forteller han.
– Vi har ansatt en professor som fokuserer 
på innovasjon og prosess. Vi har ansatt 
ressurser som kun leter etter digitale 
verktøy og løsninger og implementerer og 
tester	det	siste	av	robotteknologi.		I	dette	
øyeblikk skrives det fem masteroppgaver 
og en doktoravhandling om prosjektet, og 
vi har et større eksternt, forskingsprosjekt 
som studerer metodikken vår.

Utfordrer teknisk bransje. – Så det holder 
ikke å si at «bare jeg får komme tidlig inn 
og bruke mine produkter, så blir dette 

kjempebra». Da vi var ute for å hente 
tekniske entreprenører for to år siden, 
møtte vi en bransje som var vant til å si 
det, men ikke hadde tydelige ambisjoner. 
Mye var repetisjon og hakk i plata, mener 
Marius Winger. 
– Jeg tror ikke årsaken er at teknisk bransje 
ligger etter – tvert imot. Men ingen har 
tidligere virkelig utfordret mange av dem 
på hva de kan og bør bidra med konkret. 
Hva et optimalt samarbeid medfører.
– Vi vil vite hva det er vi får av deg som 
vi ikke får av andre. Hvilke ambisjoner 
har du? Hvilke innovasjoner kan vi se? Vi 
forventer ikke at du har fasiten – den skal 
vi skape sammen. Det vi forventer, er det 
iboende, engasjerte ønsket om å endre seg 
og påvirke bransjen for en bedre fremtid, 
sier Marius Winger.
– De som sier at de allerede har fasiten, får 
ikke jobb her. Vi vet at det bare går et par 
år før den er gammeldags.
Winger og Mølner understreker at AF 
tenker slik internt, også. Konsernet bruker 
tre selvstendige AF-selskaper. Her arbeider 
de sammen, men samtidig er det mange 

av AFs egne som ikke har fått være med, 
rett og slett fordi de ikke tilfører det som 
trengs.
– Samtidig: Hvis vi ser at deler av bran-
sjen	ikke	har	den	fremdriften	vi	ønsker,	
så kjøper eller starter vi en virksomhet og 
gjør det selv.

Teknologi. Ny teknologi er en del av det 
som skjer, men teknologien er bare en 
konsekvens	av	noe	annet.	I	Bispevika-
prosjektet kan du gå rundt med smartbriller 
–	Hololens.	BIM-kiosker	i	byggegropen,	
VR-utstyr, bestillinger som går direkte fra 
modellen og tegningsløs byggeplass.
– Men det det handler om, er at vi sammen 
med leverandørene har sagt at teknologi 
er et av virkemidlene for hvordan vi skal få 
det til bedre. Vi vet at det skjer mye spen-
nende ute i den store verden. Vår oppgave 
er å skaffe oss den kunnskapen vi behøver 
for å beslutte hvilken retning vi skal gå, 
sier Marius Winger.

Det holder ikke å si at 
«bare jeg får komme 
tidlig inn og bruke mine 
produkter, så blir dette 
kjempebra».

“
Marius Winger, innkjøpssjef i AF Gruppen.

Marius Winger (til venstre) og Roger Mølner arbeider for 
å styre prosjektet på en helt ny måte i Bispevika i Oslo.

185.000 kvadratmeter store Sjællands Universitets-
hospital i Køge er et dansk eksempel på prosjekter 
der det planlegges nye måter å samarbeide på. Første 
kontrakter tildeles i april. (Illustrasjon: Dalux) u

t
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SMARTBYER I ASEAN-LANDENE

Det skal ikke bare være én smart 
by her og én smart by der. Skal 
verden gå fremover, så må 
smartbyene bindes sammen.

D
et er Asean, sammenslutningen av 
sørøstasiatiske land, som arbeider 
for å se lenger enn til bygrensene. 
Infrastruktur,	styring	og	tingenes	

internett må bindes sammen fra by til by, 
konstaterer	telekom-	og	IT-ministrene	i	
Asean-landene.

Folk flest. De	har	vært	samlet	i	Brunei	
– et lite land som selv har store smart-

ambisjoner, blant annet i hovedstaden 
Bandar	Seri	Begawan.
Myndighetene prøver noe som andre asia-
tiske land ikke er like opptatte av, nemlig 
å trekke smartbyutviklingen ned til hver 
enkelt	innbygger.	I	regjeringens	hvitbok	
for informasjons- og kommunikasjons-
teknologi snakkes det om folk flest må være 
teknologikyndige og i stand til å bidra hvis 
det skal være mulig å utvikle en smart by.

Solenergi. Samtidig knyttes smart sam-
men med grønt, og by sammen med natur:
– Energibehovet i Asean-landene har økt 
rundt to og en halv gang siden 1990 og 
ventes å tredobles innen 2035. Et konsept 
med lavkarbonbyer, eller øko-byer, må til 

for å redusere energibruken og utslippene 
av klimagasser, sier professor Hidetoshi 
Nishimura. Han leder Eria, det økono-
miske forskningsinstituttet for Asean og 
Øst-Asia.
Nishimura arbeider med å utvikle 
Temburong-distriktet	øst	i	Brunei	og	
gjøre	småbyen	Bangar	smart.	Først	skal	
bygninger og veitransport bruke energien 
mer effektivt samtidig som det utvikles 
smartere nettverk. Så skal det bygges ut 
solcelleanlegg for å skaffe området mer 
miljøvennlig energi. Temburong er et 
distrikt kjent for uberørt jungel og natur-
turisme.
– Vi ser på hvordan Temburong-distriktet 
kan bli en smartby som er selvforsynt med 
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energi og andre naturressurser, inkludert 
vann, og ikke minst som netto slipper ut 
null karbon, sier energi- og industrimi-
nister	Mohammad	Yasmin	Bin	Haji	Umar	
til	avisen	Borneo	Bulletin.	I	dag	er	det	
dieselaggregater som skaffer strøm til de 
10.500 innbyggerne i Temburong.

Øko-korridor. Brunei	styres	av	verdens	rikeste	
statsleder – sultan og statsminister Hassanal 
Bolkiah.	Han	markerte	50	år	på	tronen	i	okto-
ber med å åpne en egen økokorridor-park, 
Golden Jubilee Crown Park.

Parken skal være et utstillingsvindu for 
Bandar	Seri	Begawans	egen	økokorridor;	
et forsøk på å skape nytt liv i hovedstaden 
og bedre miljøet langs elva Kedayan.
På den måten skal ny smartby kobles 
sammen	med	gammel	historie.	I	mange	
hundre år var Kampong Ayer, midt ute i 
Brunei-elva,	hovedstad	og	viktigste	by	i	
Brunei.	Det	er	verdens	største	by	på	pæler.	
Husene henger sammen med gangbroer 
og er forsynt med strøm og rent vann, men 
turistmålet sliter med søppel og kloakk.

Kampong Ayer er verdens største bebyggelse på 
pæler, i et Brunei som har store smartby-planer.
Når husene ligger på pæler i vannet, byr forsy-
ningen av vann og strøm på ekstra utfordringer.

OECD-ekspert Hidetoshi Nishimura mener at smarte 
øko-byer er løsningen for å få ned energibruk og klima-
gassutslipp i Brunei. (Foto: Hervé Cortinat, OECD)

De sørøstasiatiske landene vil knytte smartbyene tettere sammen, og «Smart City» er et honnørord. Her Makassar i 
Indonesia.

I Brunei bygges det for smartere byer. Det rike oljelandet skal spare energi og drive grønnere.
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Gir Radisson 
full oversikt

Med enkle grep, hjelper GK 
Inneklima Radisson Blu 
Gardermoen å flytte eksisterende 
teknisk anlegg inn i IoT-alderen.

NYTT TEKST & FOTO: MAGNUS SKAARA DRABLØS

F
or å etterleve strenge krav til kvalitet 
og	driftsstabilitet	ved	sine	kjølerom,	
har Norges nest største hotell hentet 
inn hjelp fra GK. Med store konfer-

anser og opptil 2.000 gjester, er hotellet 
helt avhengig av at deres elleve kjøl- og 
fryserom fungerer optimalt, og har minst 
mulig nedetid.
Derfor har GK installert små, trådløse 
sensorer fra Monnit som overvåker 
temperaturen i kjølerommene og lar 
erfarne	fagfolk	ved	GKs	driftssentral	følge	
driftsdataene	i	realtid.	Dersom	tempera-
turen skulle stige over fastsatte verdier, 
sendes	det	en	alarm	til	driftssentralen	og	
til	driftspersonellet	ved	hotellet.
– Det trenger ikke være feil på anlegget 
selv om alarmen skulle gå. Det kan være 
så enkelt om at en dør står på gløtt og at 
vi må gi beskjed til en vaktmester om å 
stikke bort å lukke den, sier Roger 
Grafsrønningen,	KAM	i	GK	Inneklima.

– Strenge krav. GK har vært inne og 
montert to sensorer i hvert rom; én for 
å registrere om døren er lukket og én 
som registrerer temperaturen i rommet. 
Sensorene	vil	sikre	Radisson	Blu	viktige	og	
gode	data	på	driften.

– Det er strenge krav til temperatursta-
bilitet i frys- og kjølerom på storkjøkken. 
Mattilsynets internkontroll krever at 
temperaturene logges og at temperaturene 
ligger innenfor faste rammer. Foruten 
ødelagte matvarer, er det potensielt et stort 
omdømmetap for en kjede som Radisson 
Blu	om	noen	gjester	skulle	blitt	dårlige	
pga. feilhåndtert mat, sier Grafsrønningen.

Forebyggende service. Jevnlig overvåk-
ning av det tekniske anlegget gir et godt 
utgangspunkt for å kunne avdekke og 
avverge fremtidige feil.
–	Når	vi	logger	driftsdataene	kan	vi	over	
tid oppdage om det er uregelmessigheter 
i	driften,	selv	om	verdiene	er	innenfor	det	
akseptable, sier Steinar Holm, direktør 
eksisterende bygg i GK og ansvarlig for 
Monnit	og	driftssentralen.
Implementering	av	denne	typen	teknologi	
fører til at GK beveger seg over til predik-
tivt vedlikehold i stedet for periodisk og 
«havaribasert» vedlikehold.
– Dette er nyttig for oss for å planlegge 
service og vedlikehold og derigjennom 
bevare levetiden til produktene uten å 
utføre mer kostnadsdrivende service enn 
nødvendig, forklarer Holm.

Amerikansk sensor-produsent med over 
50 ulike sensorer for blant annet tempera-
tur, fuktighet, lys og vibrasjon.

Nøkkelegenskaper: 

•		Trådløse,	går	på	batteri	

•		Ideelt	for	ettermontering	i	eldre	bygg	

•		Ideelt	for	kritiske	funksjoner

•		Krever	ikke	tilgang	til	byggets	WIFI

•		Grafisk	fremstilling	på	mobil	og	via	PC

•		Gir	historiske	data	med	mulighet	for	
 energiovervåkning

Fakta Monnit

NYTT

GK har installert små, trådløse sensorer fra Monnit som overvåker temperaturen i kjølerommene og lar erfarne fagfolk ved GKs driftssentral følge driftsdataene i realtid.
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Risikostyring og langsiktighet er viktige stikkord for den 
ferske sjefen i GK Danmark.

Fra Caverion og NCC
Jørgen Christensen kom fra Caverion til stillingen 
som administrerende direktør i GK Danmark. Der 
var han direktør for store prosjekter. Tidligere 
arbeidet han i NCC, der han sluttet dagen før 
han kunne feiret 25-årsjubileum. Senest var han 
direktør for de tekniske fagene i NCC Danmark.
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Brenner for stabilitet
Brannsikkerhet og overvåking av bygninger 
er felt der GK Danmark kommer til å vokse. 

Men først skal det skapes stabilitet.

T
idligere har vi arbeidet med meget 
kort tidshorisont. Nå skal vi arbeide 
på lengre sikt.
Jørgen Christensen begynner å bli 

varm i trøya. Sjefen for GK Danmark har 
de første månedene i stolen bak seg og 
begynne å finne retningen.
– Det betyr at vi er på utkikk etter hvilke 
segmenter som forandrer seg i Danmark. 
Hvor kan vi hente produksjonen vår neste 
år og de neste tre år, sier han.

Risikostyring. Boligmarkedet	er	et	eksempel	
der det kan bli forskjellige konklusjoner 
om man tenker på ett eller tre års sikt.
– Vi ser at det er et voldsomt boligmarked 
nå. Vi lager også en del boliger. Men det 
kommer til å forsvinne om tre år. Hvor 
skal vi ha vår virksomhet da? Vi må 
vurdere om vi har lyst til å være på bolig-
markedet. Vi blir nødt til å kikke på vårt 
forretnings-DNA, sier Christensen. 
– Hvilken kompetanse er det vi har? Det 
kan godt hende at konklusjonen blir at 
boligmarkedet er interessant, men hvis 
vi ikke har kompetanse på boliger, skal 
vi ikke fronte det markedet. Vi må finne 
ut hvor vi skal posisjonere oss. Det betyr 
arbeid med interne prosesser, og det 
betyr risikostyring. Vi arbeider med store 
volumer og lav inntjening. Det betyr 
temmelig stor risiko. Derfor er vi nødt til 
å lage følsomhetsanalyser hele tiden. Så 
må vi sortere bort de oppgavene som har 
en profil vi ikke ønsker å arbeide med. 
Hele tiden skal vi ha kontroll på hva som 
er største risiko og hva som er største 
mulighet, sier Jørgen Christensen. Han vil 
ha medarbeidere som unngår risikoen og 
dyrker mulighetene.

Alt om brann. Et stykke på vei har den 
ferske direktøren kommet. Han konsta-
terer at GKs danske virksomhet er sterk på 
inneklima, ventilasjon, VVS og sprinkler. 
Det er den plattformen virksomheten 
skal bygges ut fra. Christensen vil være 
totalteknisk partner og arbeide videre med 
elektro og byggautomasjon.
Et område der fagene kan samles og GK 
skille seg ut, er brann.
–	I	dag	tilbyr	vi	anlegg	på	inneklima	og	
sprinkler. Vi blir sterkere hvis vi favner 
hele brannstrategien på bygningene. Her 
er det forretningsmuligheter. Kan vi kjøre 
sprinkler sammen med brannalarmering, 
ventilering og hvordan vi håndterer 
røykspredning i bygninger, ligger det 
mange penger og venter. Hvis vi forener 
alle kompetanser omkring brann i stedet 
for bare å fokusere på sprinkler eller OTV.

Forlater ikke bygningen. I	neste	omgang	
vil han bli større på å overvåke kundenes 
bygninger. Nå er GK i Danmark gode til å 
levere anlegg til nye bygg.
– Når vi så er ferdige, forlater vi den. Et 
av målene her er å komme inn og få fatt 
i	servicen.	Investeringsprofilen	er	mye	
mer risikabel når vi lever av pris enn når 
vi lever av service. Serviceforretninger 
risikerer ikke de samme store tapene 
som entrepriseforretninger. Dessuten er 
kjennskap til bygningen superviktig.
Det	betyr	at	GK	kommer	til	å	få	driftssentral	
også i Danmark på sikt. For å overvåke 
kundenes bygninger og også for å bruke data 
til å forutsi feil før de dukker opp.
Jørgen Christensen ser på dette som et 
umodent marked der GK har kompetansen 
som skal til.

– Hvis du eier en produksjonsvirksomhet, 
er	du	interessert	i	den	produksjonen.	Byg-
ningen er bare et rom der du produserer. 
Innehaveren	tenker	ikke	på	rommene.	Det	
er der vi kan tilby en service, forklarer han.

Rekrutterer. Den danske arbeidsløsheten 
er lav, men akkurat nå har ikke GK de 
store problemene med å rekruttere.
– Det henger sammen med prosjektene vi 
har	hatt.	«Blue	collar»-siden	kan	være	en	
flaskehals, sier sjefen.
– Det typiske er at når oppsvinget starter, 
sitter man rolig og har ikke lyst til å flytte. 
Nå er man mer åpen for det. Vi kan stille og 
rolig tiltrekke oss de gode prosjektlederne. 
Det handler om å ha et godt navn.

Mye å hente. Christensen konstaterer 
at entreprisedelen av GK er godt kjent i 
Danmark, mens servicedelen er mindre 
godt kjent. Siden den startet i København 
for halvannet år siden, har ringene spredd 
seg i vannet. Nå er han optimist:
– Vår markedsandel er usannsynlig liten. 
Markedet for installasjoner i Danmark er 
på 48 milliarder kroner. Vi omsetter for 400 
millioner. Det finnes 2000 VVS-installatører 
som vi konkurrerer med hver dag, og ingen 
eier en stor del av markedet, sier han.
GK skal opp på ti milliarder i omsetning 
i 2022. Hvor stor del som skal komme i 
Danmark, er ikke tallfestet.
– Nå først snakker vi stabilitet. Etter at vi 
har stabilisert oss, kan vi begynne å snakke 
om vekst. Det er klart at vi også kommer 
til å ha et vekstmål frem mot 2022, men 
det er ikke avtalt ennå hvor stort det skal 
være, sier Jørgen Christensen.
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God tro 
i ny region
God avslutning i fjor og bra 
start i år. Nå er Magne Hove, 
som leder serviceavdelingen i 
GK Ålesund, spent på tilværel-
sen som del av en ny region.

J
eg ser lyst på fremtiden, sier Magne 
Hove. Han er avdelingsleder for 
service i GK Ålesund. Nå har 
kontorene i Ålesund, Molde og 

Kristiansund blitt en del av Region Vest.

Samarbeid sørover. – Vi samarbeider 
selvsagt med avdelingen i Kristiansund, og 
så har vi et kontor i Molde. Men nå blir det 
et tettere samarbeid med spesielt Sogn og 
Fjordane. Vi skal trekke erfaringer sam-
men med dem og kanskje gjøre noe felles, 
og begynte med prosjektledersamling 
sammen nå i februar. Dette blir veldig 
spennende, sier Hove.
GK i Ålesund har fire avdelinger: Entre-
prise, service, automasjon og kjøl.
– Vi har bra aktivitet nå. Serviceavdelin-
gen, som jeg leder, hadde en god avslut-
ning på fjoråret og har hatt en bra start 
i år. Entreprise har også bra ordrebok, 
forteller han.

Flerfaglige. Kremmergaarden i Ålesund 
sentrum er et stort prosjekt nå om dagen. 
Et kjøpesenter som får bygd på tre etasjer 
med kontorer. 
– Vi har kjøl, ventilasjon og automasjon i 
det prosjektet, så samarbeider vi med eksterne 
firmaer på elektro og rør, sier Hove. Det 

står på handlingsplanen å få rør og elektro 
til GK Ålesund, understreker han.
Serviceavtalene er flerfaglige, med både 
ventilasjon, byggautomasjon og kjøl.
– Vi har en kombinasjon av ren ventila-
sjonsservice og kombinerte avtaler. 
Hos store eiendomsbesittere med flere 
bygninger og i kontorbygg og kjøpesentre 
enkeltvis. Alt mulig annet enn privat-
boliger, sier Hove.

Service vokser. Regionflyttingen regner 
han ikke med at de ansatte under avde-
lingsledernivå kommer til å merke mye av 
i det daglige, og ellers er han optimist:
– Serviceavdelingen er voksende, Resultatet 
i fjor ble veldig godt. Vi har planer om å 
ha en økende omsetning i 2018. Vi fikk 
mange rehabiliteringsprosjekter på slutten 
av fjoråret, og vi har mange kunder som vi 
har et godt forhold til og som 
ønsker at vi gjør prosjekt for dem.
Serviceavdelingen er nå åtte personer, etter 
å ha økt fra fire til fem serviceteknikere i 
fjor.	I	tillegg	kommer	to	prosjektledere	og	
avdelingslederen.
– Det er et ganske stort marked å ta av. Vi 
har absolutt potensial for å øke videre, sier 
Magne Hove.
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GK Ålesund har historien på veggen, rammet inn på karakteristisk vis. Magne Hove er avdelingsleder for service.

Kremmergaarden i Ålesund sentrum er et av de større prosjektene for GK i byen akkurat nå. De tre øverste etasjene på det tidligere rene kjøpesenteret er nye.
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