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GK Elektro har indgået en aftale 
om opkøb af alle aktierne i 
virksomheden El-installasjon 
Lillehammer AS.

G
K og El-Installasjon Lillehammer 
har et godt kendskab til hinanden 
efter at have samarbejdet på flere 
projekter, og da virksomheden 

ønskede et ejerskifte, var det oplagt at 
kontakte GK. 
– El-Installasjon Lillehammer passer per-
fekt til vores ambition om at etablere GK 
Elektro som en førende el-aktør i Mjøs-
distriktet, siger administrerende direktør 
for GK Elektro, Even Stenvaag Leira. 
GK Elektro har i forvejen afdelinger i 
Hamar, Moss, Oslo, Trondheim, Bergen, 

Asker, Romerike, Kongsvinger og Tromsø. 
El-Installasjon Lillehammer AS blev eta-
bleret i 2001. Virksomheden hed tidligere 
“Elektroentreprenør Bjørner Skogvang 
AS”, og blev grundlagt i 1996. El-Installas-
jon Lillehammer AS har 36 ansatte og har 
siden etableringen i 2001 oplevet en grad-
vist stigende efterspørgsel, primært inden 
for områderne service og entreprise.

Alle de 36 ansatte bliver i virksomheden, 
som drives videre under navnet El-Instal-
lasjon Lillehammer AS. Virksomhedens 
kunder kommer desuden til at beholde 
deres kontaktpersoner. 
GK Elektro vil fortsætte med at udvikle de 
nuværende markedsområder, men vil også 
se nærmere på markedet for sikkerhed og 
en del andre nye markedssegmenter. 

Bjørner Skogvang udtaler på vegne af 
ejerne, at virksomheden efter opkøbet vil 
have bedre muligheder for at udvikle sig 
til en endnu stærkere aktør, og at dette vil 
bidrage til en positiv udvikling for virk-
somheden og de ansatte.
– Der stilles store krav til forretningsdrift i 
dag, og vi ser frem til at kunne drage nytte 
af at indgå i et større system som en del 
af GK Elektro AS. Vi føler, at det var det 
rigtige tidspunkt for os at tage dette skridt, 
og vi er glade for, at netop GK Elektro AS 
bliver vores nye ejere, siger Skogvang. 

Med opkøbet vil GK Elektro kunne tilbyde 
tekniske totalleverancer i denne region 
i samarbejde med GK Inneklima AS og 
GK Rør AS og dermed være en af Norges 
førende tekniske totalentreprenører.

Daglig leder Bjørner Skogvang i El-Installation 
Lillehammer AS og administrerende direktør i 

GK Elektro AS, Even Stenvaag Leira.
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Det skal være BILLIGST, 
men hvorfor ikke også BEDST? 
I byggebranchens fødekæde 
styres aktørernes interaktion 
med hinanden i vid udstrækning 
af pris – den laveste pris vel at 
mærke. Det er der for så vidt ikke 
noget i vejen med, men hvorfor 
ikke satse på både billigst og 
bedst? Og på at få god kvalitet til 
den rigtige pris, samtidig med at 
innovationen stimuleres?

Vi oplever alt for ofte prispres i udbuds-
situationer, hvor innovation ikke efter-
spørges eller slet ikke er ønsket – hverken 
under eller efter udbudsrunden. Dermed 
går man glip af muligheden for at udvikle 

gode løsninger, som matcher det pris-
niveau, som bestilleren har forhandlet sig 
frem til. Samtidig risikerer man at presse 
prisen ned på et niveau, hvor det går ud 
over kvaliteten, og man får et ringere 
produkt end det, man ville have. 

Jeg er ikke fortaler for mindre konkur-
rence på prisen – vi skal tværtimod sikre 
den bedst mulige pris i alle led. Min pointe 
er derimod, at vi er nødt til at trække på 
vores samlede kompetence over hele linjen 
for at kunne vælge de optimale produkter 
og systemløsninger.

Denne type forhandlinger kan forekomme 
både i kontraktfasen i forbindelse med 
totalentrepriser og underentrepriser med 
forhandling samt i partnership-kontrakter.  

Udfordringen består i at udnytte kompe-
tencerne i alle led.

Jon Valen-Sendstad, koncernchef for GK Gruppen AS
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Lufthavnen 
udvides til det dobbelte

D
en gamle terminal 1 er på 148.000 
m2, og tilbygningen er på 117.000 
m2, fortæller Henning Johansen.

25 millioner. Han har været projektchef 
på Gardermoen eller rettere sagt: Oslo 
Lufthavn, OSL. “Gardermoen” forsvandt 
nemlig fra lufthavnens officielle navn i 2013.
Johansen har været med siden før den tid. 
GK vandt nemlig kontrakten på ventilation 
og luftbehandling til lufthavnsudvidelsen i 
august 2012.
– Det er et projekt, som har varet i næsten 

fem år. Tiden er alligevel gået hurtigt. Og 
så er det spændende at deltage i sådan et 
prestigebyggeri, siger han. Der passerer 
trods alt 25 millioner passagerer gennem 
bygningen hvert år. Nu bliver der plads til 
nogle millioner til.

Todelt projekt. Et stort projekt indebærer 
også store risici, men Henning Johansen me-
ner, at arbejdet på OSL er forløbet glimrende.
Opgaven har været opdelt i to separate 
projekter – Sentralbygg Vest og Pir Nord – 
med forskellige folk.

– Gunilla Wodell og Ketil Raudio har været 
projektledere, og så har vi haft Eirik Magnussen 
som projektingeniør, fortæller chefen.
Han mener, at GK har ramt plet med sin 
projektorganisation. – Det har været hek-
tisk i perioder, og en modpart som OSL 
stiller ekstra høje krav til formaliteter og 
orden i alle led. Det kræver en del tjeklister 
og papirarbejde. Men vi har ikke haft så 
meget overtidsarbejde, siger Johansen.

På samme hold. – Det, der har fået pro-
jektet til at fungere så godt, er, at vi har 

Gardermoen er blevet næsten dobbelt så stor. Når det gælder ventilationsarbejdet, er det omfanget, der har 
været det specielle – ikke de tekniske løsninger. Men montørerne måtte klare frokosten uden brødkniv.

Den nye pier, hvor Henning Johansen har taget opstilling, ser ikke ud som resten af lufthavnen – her er det 
arkitektoniske udtryk helt anderledes.

Den nye pier giver ikke større gangafstande for passagererne, eftersom alle pierer er lige lange. 
(Illustration: Nordic Office of Architecture)

Sådan vil Norges største lufthavn se ud, når den åbner den 
27. april. (Illustration: Nordic Office of Architecture)

u
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samarbejdet med byggeledelsen. De har 
forstået, at vi er på samme hold. Vi har 
haft et godt forhold til bygherren og sam-
arbejdet under hele projektet, og der har 
ikke været nogen større konflikter i løbet 
af de fem år, siger han.
GK har haft 5-6 mand i administrationen 
og maksimalt 35-40 mand i gang med 
montage. En række mindre underen-
treprenører har taget sig af montage og 
isolering. Opgavens omfang, ønsket om at 
sprede risikoen og det faktum, at opgaven 
var opdelt i to, gjorde det praktisk at have 
flere underentreprenører.
– Kontraktsummen var på omkring 100 
millioner norske kroner. De kommercielle 
områder var dog ikke omfattet af kontrak-
ten. Med alle tillæg og arbejdet med de 
kommercielle områder ender det samlede 
beløb i omegnen af 135-140 millioner nor-
ske kroner, fortæller Henning Johansen.

Traditionelt. – Det lyder underligt at sige, 
at det ikke har været kompliceret. Men 
hvis vi bryder opgaven ned i sine bestand-
dele, er det helt traditionelt ventilations-
arbejde. Udfordringerne har været størrel-
sen, logistikken og det, at vi arbejder i en 
lufthavn med passagerer, som ikke skal 
mærke så meget til projektet, siger han.
Specialleverancer har der ikke været mange 
af. Nogle få airconditionenheder til fly, men 
de har hørt til sjældenhederne. I princippet 
er de jo også rene indblæsningsenheder 
– de er bare beregnet til at blive koblet til 
flyene, når de står på jorden uden at have 
motoren i gang. Derudover er de store, 
centrale luftindsugninger lidt specielle.
– Store dele af løsningen og principperne er 
videreført fra T1, siger han med henvisning 
til den oprindelige del af terminalbygningen. 
– Det er de samme konsulenter, der sidder 
her, og de har ønsket, at man skal kunne 
genkende udtrykket i omgivelserne, når 
man går fra den gamle centralbygning og 
ind i den nye. Den nye pier ser til gengæld 
helt anderledes ud end den gamle.

Brødknive. Centralbygningen ligger på 
den “hvide side”, dvs. uden for sikkerheds-
kontrollen. Her har man kunnet gennem-
føre arbejdet som et helt almindeligt 
byggeprojekt. Pieren ligger derimod på 

den anden side af skellet.
– Når folkene skal igennem sikkerhedskon-
trollen, fungerer det på samme måde som 
for de almindelige passagerer. Det har af og 
til været lidt tidskrævende at få logistikken til 
at fungere. Men vi har vores egne medarbej-
derindgange, og vi har lært, hvornår vi skal 
bruge hvilke indgange. Det har været fint 
tilrettelagt, og køerne for at komme ind har 
ikke været så lange, siger Johansen.
På adgangskortene har folkene værktøjs-
symboler, så der ikke hersker nogen tvivl 
om, at de har lov til at tage deres værktøj 
med gennem sikkerhedskontrollen. Dem, 
der ved en fejl er kommet til at tage en brød-
kniv med til frokosten, har til gengæld været 
nødt til at finde en anden løsning den dag.

27. april. – Hoveddelen af kontraktarbejdet 
blev overdraget den 5. december. Det, der 
er stressende fra nu og frem til åbningen, 
er at få gjort de resterende kommercielle 
områder færdige, konstaterer han.
Åbningsdatoen den 27. april blev nemlig 
fastsat for flere år siden. På det tidspunkt 
vil meget allerede være taget i brug, og den 
nye pier har mere eller mindre været i brug 
siden nytår. Nu er det kun alle butikkerne og 
spisestederne, der er skjult for passagererne, 
mens de gøres klar til åbningen.

Endnu en udvidelse? Henning Johansen 
vender gerne tilbage til Gardermoen.
– De taler allerede om en udvidelse, og 
projektet bliver nok lagt ud til beregning til 
sommer. Så må vi se, hvilken pris vi kan nå 
frem til, men det har givet appetit på mere 
at arbejde heroppe, siger projektchefen på 
Norges største lufthavn.

PROJEKT GARDERMOENPROJEKT GARDERMOEN

•  Den nye store udvidelse af Oslo Lufthavn har 
 været undervejs siden 2007.

•  Det indledende projekt stod klar i 2010, og 
 første spadestik til hovedudbygningen blev 
 taget i foråret 2011.

•  Nye OSL har en kapacitet på 30 millioner 
 passagerer.

•  Ankomst- og afgangshallen er blevet udvidet 
 med 52.000 m2. Kapaciteten er blevet øget 
 med 34 nye indtjekningsskranker, og 
 tilbygningen har fået et nyt bagageanlæg.

•  Den nye Pir Nord er 300 meter lang og har et 
 areal på 63.000 m2. Den håndterer både 
 udenrigs- og indenrigstrafik, som er fordelt på 
 hver sin etage. Pieren har 17 nye flyopstillings-
 pladser.

•  Projektet har haft en budgetramme på 
 14,05 milliarder norske kroner.

Projekt med ti år på bagen

Udgangene i den nye pier har dobbelt så stor kapacitet som de oprindelige udgange.

De tekniske løsninger er ikke så komplicerede – 
udfordringerne har været størrelsen og det, at 
arbejdet skulle udføres i en lufthavn i fuld drift.

De nye kommercielle områder er det sidste, der gøres klar.

Kontrakten omfatter enheder og infrastruktur frem til lejearealerne som vist på billedet. Lejerne skal benytte sig 
af de samme entreprenører til færdiggørelse af de kommercielle områder.

Henning Johansen og hans kolleger har sørget for 
god luft til de 52.000 nye kvadratmeter ankomst- og 
afgangshal.
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GK Inneklima skal levere venti-
lation til de nye laboratorier på 
St. Olavs hospital i Trondheim, 
hvor der skal produceres 
radioaktive lægemidler.

S
t. Olavs Hospital i Trondheim skal 
udvide sit center for positronemis-
sionstomografi (PET) med nye 
produktionslokaler. Her skal der 

produceres radioaktive lægemidler. I dag 
købes denne type stoffer i Oslo, hvorfra de 
sendes med privatfly til Værnes og fragtes 
videre til PET-centret. 
Produktionen indebærer brug af radio-
aktiv stråling, hvilket stiller høje krav til 
både bygningen og de tekniske anlæg. 
En del af produktionsfaciliteterne bygges 
som renrum. Her stilles der meget strenge 

krav til tæthed og overflader.  
– Det primære kendetegn for gennem-
førelsen af dette projekt vil være den 
parallelle valideringsproces, som skal sikre 
kvaliteten i projektering og udførelse. 
Lokalerne skal anvendes til produktion 
af radioaktive lægemidler, hvilket stiller 
ekstremt høje krav til renhed, overflader, 
ventilation, trykforhold m.m. I praksis 
vil dette blandt andet medføre et mere 
omfattende testregime, større krav til 
dokumentation, tidlig overdragelse af 
bygningsdokumentation og ekstremt høje 
krav til udførelsen af specialrummene, 
siger teknisk chef Knut Ivar Klefsås fra 
GK Inneklima. 

GK leverer ventilationsentreprisen på 
opdrag fra St. Olav Eiendom og Sykehus-
bygg. Tilbygningen skal serviceres af to 
ventilationsenheder – én til produktions-

områderne og én til de resterende arealer 
i U2. Den samlede luftmængde vil være 
omkring 24.000 m³/t. Udsugningen fra 
produktionsområdet skal monitoreres for 
radioaktiv stråling og føres hen over loftet. 
– Sammen med vores leverandør og på 
baggrund af egen erfaring kan vi tilføre 
projektet den tekniske kompetence på ven-
tilationsområdet, som er nødvendig for en 
vellykket gennemførelse af projektet. Det 
kræver blandt andet en projektudvikler, en 
projektleder og renrumsteknikere fra GK, 
fortæller Klefsås. 
Der er blevet etableret et koordinerings-
forum, hvor bygherre, rådgivere, leveran-
dører og entreprenører deltager aktivt. 
GK Inneklima får leveret laboratorieventi-
lation og systemer til kontrol af tryk-
hierarkiet i rummene fra Lindinvent. 

PET-centret skal stå klar i foråret 2018.
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GK har indgået en service-
aftale, som omfatter bygnings-
automation i Terminal 2 i 
Oslo Lufthavn Gardermoen.

G
K Inneklima gennemfører i disse 
dage overdragelsen af det centrale 
driftsanlæg i den nye terminal 
i Oslo Lufthavn. Samtidig står 

GK Inneklima selv klar til at overtage 
stafetpinden og sørge for driften i de 
kommende fem år, så anlægget fungerer 
perfekt. 
– Det er en tillidserklæring til GK. Nu får 
vi mulighed for at følge op på anlægget 
og sørge for, at det fungerer optimalt i 
driftsfasen, fortæller projektchef Øystein 
Skjærholt, som nu med god samvittighed 
kan overdrage anlægget til serviceingeniør 
Erik Johannesen og projektleder Andreas 

Wøien, som skal sørge for vedligeholdelse 
og udvikling i de kommende fem år. 
– Vi har allerede nu tilknyttet en projekt-
leder for at kunne imødekomme de 
udfordringer og forventninger, som et så 
stort anlæg medfører, forklarer Bjørn Erik 
Østli, der er afdelingsleder for service af 
bygningsautomation. 
Ud over bygningsautomationen har GK 
Inneklima også stået for ventilationsentre-
prisen i den nye terminal.
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Gennem en aftale med Stockholm läns landstings ejendoms-
forvalter, Locum AB, overtog Gunnar Karlsen Sverige AB sidste 
sommer driften af de tekniske anlæg på Södertälje sygehus.

Arbejdet med at skabe Nya Södertälje sjukhus har været i gang siden 2013 og afsluttes 
næste år. Den samlede pris ender et godt stykke over en milliard svenske kroner.
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F
ornyelse og udvidelse. Södertälje 
sygehus blev bygget helt tilbage i 1907 
og er i årenes løb blevet udbygget i 
flere etaper. Det seneste udvidelses-

arbejde blev sat i værk i 2013 og skal 
stå klar i 2018. ‘Nya Södertälje sjukhus’ 
kommer til at spille en central og udvidet 
rolle som kombineret akut- og nærsygehus 
for den sydvestlige del af regionen. Det 
igangværende løft af sygehuset forventes at 
komme til at koste 1,2 milliarder svenske 
kroner og omfatter i alt 38.000 m2. Heraf 
er de 22.000 m2 en ny behandlingsbygning, 
mens de resterende 16.000 m2 er ældre byg-
ninger, som skal ombygges og renoveres. 

Locum AB. Stockholms landsting har altså 
uddelegeret administrationen af alle sine 
sundhedsbygninger til ejendomsforvalteren 
Locum AB. Deres ansvarlige for sygehus-
projektet i Södertälje er Per-Erik Keskitapio: 
– Vi har altid indgået aftaler om over-
vågning, drift og vedligeholdelse af dette 
sygehus, og vi er, som alle andre statslige 

og kommunale instanser, underlagt loven 
om offentlige indkøb. Sidste år skulle den 
aktuelle sygehusaftale genforhandles, og vi 
oplevede en stor tilstrømning af interesserede 
aktører. Det endte med, at vi indgik en 
såkaldt ‘all inclusive-aftale’ med Gunnar 
Karlsen Sverige AB. Selskabets prissætning 
for opgaven kombineret med en vurdering 
af kompetence og referencer gjorde, at vi 
samlet set betragtede dette valg som det 
mest fornuftige og økonomiske.

Omfattende opgave. Södertälje sygehus 
er på cirka 75.000 m2, hvor GK nu har det 
fulde ansvar for den tekniske drift. Det 
drejer sig om blandt andet varme, køling, 
ventilation, reserveaggregater, branda-
larmer, elevatorer, automation, overvåg-
ning, medicinske gasser og højspænding. 
Det siger sig selv, at Gunnar Karlsen 
Sverige AB er afhængige af at få tilført 
kompetence og erfaring udefra for at 
kunne løse alle disse opgaver. 
– Vi har været så heldige, at det eksisterende 

driftspersonale med mange års erfaring fra 
dette sygehus valgte at gå over til GK, så nu 
har vi fået en solid gruppe nye medarbej-
dere, som vi er afhængige af for at kunne 
håndtere den tekniske drift i henhold til 
aftalen, fortæller GK’s ansvarlige for syge-
huset, Sasa Lukic, og præciserer, at der vil 
blive hyret ekstra personale efter behov.

Spændende muligheder.  – Denne opgave 
kan, hvis vi håndterer den godt, give os mu-
lighed for at udvide vores samarbejde med 
ejendomsforvalteren Locum AB, hævder 
Lukic. 
– Selskabet har ansvaret for over to milli-
oner kvadratmeter ejendomme inden for 
sundhedssektoren i Stockholmsområdet. Vi 
havde varetaget mindre opgaver for denne 
kunde tidligere, men det drejede sig for det 
meste om begrænsede ventilationsopgaver. 
Vi havde ingen erfaring med omfattende 
driftsaftaler på dette område. Vi håber, at 
vi også kan komme i betragtning til andre 
større sygehuse, både her og andre steder 

PROJEKT SVERIGEPROJEKT SVERIGE

i landet, og at andre ejendomsforvaltere 
vil få øjnene op for den opgave, som vi nu 
varetager her i Södertälje.

Drift, ikke installation. Södertälje sygehus 
er som tidligere nævnt ved at blive udbyg-
get og renoveret og vil først stå helt klar 
næste år. Byggearbejdet udføres af 
Skanska, som over en længere periode har 
indgået aftaler med forskellige leverandører 
af teknisk udstyr. Disse aftaler blev ind-
gået, længe før GK kom ind i billedet i 
forhold til driften.
– For os betyder det ikke noget, hvilket 
teknisk udstyr der findes, og hvem der har 
leveret det, fortæller Lukic. Her drejer det 
sig om nyere installationer med de sæd-
vanlige garantier. Vores opgave er udeluk-
kende at sørge for, at alt fungerer sammen. 
Men vi er selvfølgelig interesserede i at 
tilbyde vores udstyr og vores kompetence, 
hvis der skulle opstå behov for nyanskaffel-
ser. Jeg regner med, at vi med denne aftale 
også i denne branche bliver en leverandør, 

som ikke er til at komme udenom.

Byggearbejde. Der foregår meget på en 
byggeplads, og man kan næppe undgå, 
at det vil resultere i modifikationer af de 
tekniske installationer. Eftersom GK nu 
er kommet på plads på sygehuset, beder 
Skanska os ofte om at bidrage med teknisk 
kompetence. For at sikre sig på dette 
område har entreprenøren sågar hyret 
en fast GK-medarbejder til at håndtere 
tekniske opgaver på områder, hvor GK 
har spidskompetence. Sygehuset er midt 
i en forandring, som byder på store ud-
fordringer, eftersom sygehuset skal være 
fuldt operativt i hele byggeperioden.

Digital integration. – For at vi kunne 
påtage os denne opgave på Södertälje syge-
hus var det en forudsætning, at vi opnåede 
fuld integration mellem Locums ordre- og 
driftssystem Landlord og vores system 
Fokus, fortæller Sasa Lukic. – Målet er, at 
alle medarbejdere ude på arbejdspladserne 

løbende skal kunne kommunikere digitalt 
via alle ønskelige medier, det være sig 
computer, tablet eller smartphone. Det 
var et langt mere kompliceret og arbejds-
krævende projekt, end vi havde forestillet 
os, men nu er det på plads, og det bør 
bestemt være en fordel i forhold til et 
eventuelt videre samarbejde med Locum 
AB, også når det gælder andre projekter 
inden for bygninger i sundhedssektoren i 
Stockholmsområdet.

Per-Erik Keskitapio leder sygehusprojektet på vegne af 
ejendomsforvalteren Locum AB.

Sasa Lukic er ansvarlig for GK’s opgave på Södertälje sygehus, og han mener ikke, at det er usandsynligt, at 
GK i de kommende år kan få flere lignende opgaver inden for sundhedssektoren over hele landet.

Sasa Lukic og Thomas Glantz tjekker, at de 
elektriske systemer fungerer, som de skal.

Driftsleder Thomas Glantz kan overvåge de fleste af sygehusets tekniske installationer her fra den lokale 
driftscentral, hvor GK holder døgnvagt og kontrollerer, at alle systemer fungerer optimalt. 
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8 procent steg den danske byggeaktivitet 
med fra 2015 til 2016 ifølge tal fra Bygge-
fakta.

Til København. – Folk flytter fra de min-
dre byer og ind til København. Der er sket 
en stigning på 20 procent i opførelsen af 
nye boliger på et år, men i hovedstaden 
er tallet endnu højere, siger projekt-
udviklingschef Michael Haslund fra 
GK Danmark.
– Der er ved at blive bygget rigtig mange 
ejerboliger, men der bliver også bygget 
flere og flere lejeboliger. I København er 
der desuden en masse boliger, der bliver 
renoveret, og de opgaver er vi også med 
på, fortæller han.
Haslund forklarer, hvordan de nye boliger 
skaber ringe i vandet. Hvor der bygges 
boliger, skal der også bygges kontorlokaler, 
forretninger, skoler, børnehaver, institu-
tioner og infrastruktur.

Fra bil til boliger. Islands Brygge er et 
godt eksempel. Det, der engang var en 
bil- og værkstedsbydel på det nordvestlige 
Amager, er godt på vej til at blive gentri-
ficeret og fyldt med trendy og til dels 
luksuriøse boliger. – Det bliver det nye 
Østerbro. Og her bygges der med mursten 
– det skal ikke blive et nyt “betonhelvede”, 
siger Michael Haslund. 
På Islands Brygge har GK haft flere 

boligprojekter. Nu er det en ny skole, 
der skal lægges et bud på. – Der bygges 
infrastruktur og butikker, ja, en hel bydel, 
fortæller han. Der skal ikke mindst tænkes 
i grønnere energi med flere havvindmøller, 
masser af solceller og nul kul.

Mangel på hænder. Når der skal bygges 
meget på kort tid, er den største udfor
dring at finde fagfolk nok til at få arbejdet 
gjort.
– Vi har en række udenlandske koncerner, 
der kommer ind og tager de allerstørste 
byggeprojekter, for de er de eneste, der har 
størrelsen til at gøre det. Når hele Carls-
bergbyen skal bygges om, eller når hver 
enkelt region skal have et nyt supersyge-
hus, og alting skal bygges samtidig, er der 
ikke nogen aktør på det danske marked, 
der kan løfte opgaven. Det er et positivt 
problem, at der er så meget at lave, men 
det er en udfordring, at vi ikke kan byde 
på alle de projekter, vi gerne vil deltage 
i. I øjeblikket siger vi desværre nej til at 
give tilbud på mange opgaver, fortæller 
Haslund.
GK knokler for at finde flere projektledere. 
Håndværkere kan indhyres, men det er 
svært at finde nok projektledere til, at vi 
kan blive ved med at vokse.

Samarbejde med entreprenører. 
GK arbejder på at finde nogle faste 
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København
slår nye 
byggerekorder
Flere boliger og højere priser. 
Det danske boligmarked vokser 
så kraftigt, at det er svært at 
finde nok folk til at bygge.

A
lle vil til København. I Region 
Hovedstaden blev der sidste år 
igangsat byggeprojekter for 32,2 
milliarder kroner. Aldrig før er 

der blevet bygget så meget. Men væksten 
smitter også af på resten af landet. Hele 

Til højre: PDE felt A på Havnebryggen 
består af to blokke med 120 lejligheder 
– i alt 14.500 m2 plus 5.500 m2 kælder 
med parkering.

Herunder: På Islands Brygge får flere 
og flere tilflyttere nybyggede lejlig-
heder med en central beliggenhed lige 
ud til vandet. GK’s projektleder Brian 
Andersen viser udsigten fra toppen af 
PDE felt A på det nye Havnebryggen.

Michael Haslund satser på at arbejde tættere 
sammen med hovedentreprenørerne om nye tilbud.

u
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I Norge er opførelsen af nye boliger steget 
kraftigt, men der er lang vej igen, før 
behovet er dækket.
– 2016 var et rigtig godt år. Vores tal 
viser, at der blev igangsat 31.278 boliger, 
hvilket er det højeste antal i mange år, 
siger administrerende direktør Per Jæger 
fra Boligprodusentenes Forening.
Samlet set steg igangsættelsen af nye 
boliger med fire procent sammenlignet 
med året før. Antallet af småhuse og 
lejligheder stiger, mens der var en lille 
nedgang i antallet af nye enfamiliehuse.
Også salget af nye boliger gik godt i 2016 
med en salgsstigning på 15 procent. Flere 
og flere køber lejlighed. Væksten i byggeri 
og salg er indtil videre fortsat i 2017.
– Den primære udfordring for det norske 
boligmarked er stadig Oslo, siger Jæger. 
Sidste år blev der igangsat omkring 4.200 
nye boliger i den norske hovedstad, men 
ifølge hans tal er der brug for 6.700.

Det er dog ikke alle, der tager de tal, som 
Boligprodusentenes Forening præsen-
terer, for gode varer. – Boligmanglen tales 
op, mener fagdirektør Thomas Bartholdsen 
fra den norske forbrugerstyrelse, 
Forbrukerrådet.
– Boligproducenter og ejendomsmæglere 
kan ikke sælge hurtigere, end de gør nu. 
Det er på høje tid, at byggebranchen i og 
omkring de store byer begynder at klynke 
mindre og levere mere, siger Bartholdsen.

samarbejdspartnere at arbejde sammen 
med i stedet for at sende tilbud til alle 
hovedentreprenører.
– Vi vil gerne udvikle relationen med de 
kunder, der vil os mest, og finde frem til 
en pris i fællesskab. Jeg tror på, at når de 
finder ud af, at de får en god pris hos GK, 
så vil de ikke tøve med at ringe til GK 
og spørge næste gang. Vi kommer til at 
give færre tilbud, men vil være tættere på 
kunden. Hvis det er en udfordring at nå at 
beregne tilbud, må vi øge vores træfsikker-
hed og dermed chancen for at få en ordre i 
hus, siger Michael Haslund.
– Når man lærer hinanden bedre at kende, 
bliver det også nemmere at give den 
rigtige pris, siger han. Og hvis hovedentre-
prenøren mener, at de har fået en pris, der 
er for høj, kan de sige det til os i stedet for 
bare at vælge nogle andre.
– Ved at tilbyde eksklusivitet kan vi hæve 
os en lille smule i fødekæden og komme et 
nøk tættere på bygherren. Og vi tjener ikke 
flere penge på at give mange tilbud – vi 
tjener penge på at give de rigtige tilbud.

20.000 om året. Hvis alle, der flytter til 
byerne, skal have et sted at bo, skal der 
bygges 20.000 nye boliger om året. Det 
viser de seneste tal fra Dansk Byggeri.
– Samtidig med at flere danskere flytter til 
storbyerne, er der også flere, der vil flytte 
fra deres lokale landsby og ind til hoved-
byen i lokalområdet. Det vil typisk være 
en af de større provinsbyer, for eksempel 
Herning, Varde eller Slagelse. Derfor vil 
behovet for at bygge nyt være koncentreret 
i byerne, mens det vil gå den modsatte vej 
i landområderne, siger Maria Schougaard 
Berntsen fra Dansk Byggeri.

Bremser væksten. I løbet af det seneste 
år er der blevet bygget 16.700 boliger. Det 
lyder af meget, men det dækker alligevel 
ikke behovet. Det er ensbetydende med 
boligmangel, og her er der ikke engang 
taget højde for, at nogle af de eksisterende 
boliger bliver slidt ned og skal renoveres.
– For få boliger fører til stigende priser på 
grund af stigende efterspørgsel. Men det 
fører også til en opbremsning af væksten, 

eftersom nogle vil vælge de større byer fra, 
netop fordi de ikke kan finde et sted at bo, 
siger Berntsen.

Større byer. I 2025 vil omkring 1,6 milli-
oner mennesker – 27 procent af befolkningen 
– bo i København, Aarhus, Aalborg eller 
Odense. Der er ikke nogen automatisk 
sammenhæng mellem antallet af tilflyttere 
og behovet for nye boliger. Studerende kan 
dele lejlighed, og flere familiemedlemmer 
kan bo sammen, mens ældre højst bor 
én eller to i hver bolig. Det kan betyde, 
at kommuner har brug for nye boliger, 
selvom de oplever en nettofraflytning.
Fra tredje kvartal 2015 til tredje kvartal 
2016 steg priserne på ejerlejligheder med 
6,7 procent. – Flere bolighandler inde-
bærer en højere renoveringsaktivitet, 
eftersom boligerne typisk moderniseres 
i forbindelse med et ejerskifte, siger 
cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk 
Byggeri.

Også byggerekord i Sverige
I Sverige steg antallet af byggeprojekter sidste 
år med 34 procent. Der mangler dog hænder 
i branchen, og arkitekterne advarer om, at det 
opskruede byggetempo får bygherrerne til at 
vælge dårlige løsninger.
I 2016 blev der igangsat 63.100 nye lejligheder 
i Sverige. Det viser den foreløbige rapport fra 
Statistiska centralbyrån, SCB. De endelige tal 
kommer i maj. Tallet er det højeste siden 1990.
Der bliver især bygget meget i de største 
byområder. De fleste nye boliger er lejligheder 
i større boligejendomme.
Boligminister Peter Eriksson giver, ikke 
uventet, regeringen en del af æren for 
dette, men han mener også, at stigningen 
skyldes kommuner, der tager ansvar, en 
byggebranche, der gør en øget indsats, og 
en positiv økonomisk konjunktur.
Boverket spår, at væksten vil fortsætte uden 
dog at blive helt så stor som sidste år. Deres 
prognose siger 64.000 nye boliger i år og 
67.000 næste år.

– I dag er det kapaciteten i byggesektoren og 
sandsynligvis også ude i kommunerne, der 
er en hindring for at få bygget endnu mere. 
Den høje aktivitet sender priserne i vejret. 
Kapaciteten vil sandsynligvis stige, men kun 
langsomt, mener boliganalytiker Hans-Åke 
Palmgren fra Boverket.
Det er en opfattelse, som Sveriges Byggindu-
strier deler: – Et af de største problemer i 
forhold til at kunne bygge mere er, at der 
mangler folk, siger administrerende direktør 
Ola Månsson.
Sveriges Arkitekters forening i Gøteborg 
advarer om, at den øgede arbejdsbelastning 
indebærer en fare for, at der vælges løsninger, 
som bliver dyre at forvalte i mange år fremover.
– Vi føler ikke, at vi kan give byen den kvalitet, 
som vi ønsker, og som loven kræver. Vi risik-
erer at skabe noget i dag, som bliver meget 
dyrt at gennemføre, og at vi ikke får valuta 
for pengene, siger leder Anna Samuelsson til 
Göteborgs-Posten.

Vækst i Norge

Oslo har brug for mere end 50 procent flere nye boliger 
end det antal, der faktisk bliver bygget, siger boligprodu-
centchef Per Jæger. (Foto: Johnny Syversen)
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Benjamin Holm Demirovski er i fuld gang med PDE felt A. 
Her står GK for ventilations-, VVS- og sprinklerentrepriserne.

Hans-Åke Palmgren fra Boverket fortæller om en 
kraftig stigning i boligbyggeriet sidste år, som vil 
fortsætte i år og næste år. (Foto: Jörgen Ragnarsson)
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Bjergklatring 
og skibakke  
i København

PROJEKTER DANMARKPROJEKTER DANMARK

Amager Bakke 
bliver ikke bare 
verdens mest 
moderne affalds-
baserede energi-
anlæg – det bliver 
også Københavns 
højeste “bjerg” 
med klatrevæg og 
skibakke.

Den 85 meter høje bygning bliver desuden 
Københavns højeste “bjerg”. Taget indrettes til en 
offentlig park. Her vil man kunne gå ture, løbe og 
klatre. Derudover etableres der en slalombakke med 
en sort løjpe på 180 meter, en blå på 55 meter og en 
grøn på 150 meter.
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A
mager Bakke er Københavns nye 
vartegn. – Det er sjovt at være en 
del af sådan en entreprise, siger 
Henrik Lassesen, som er afdelings-

chef for automatik og sikring hos GK 
Danmark.

Park på taget. Anlægget skal ved at for-
brænde affald producere varme til 160.000 
husstande og strøm til 62.500 boliger. Den 
85 meter høje bygning bliver desuden 
Københavns højeste “bjerg”.
Taget indrettes til en offentlig park. Her vil 
man kunne gå ture, løbe og klatre. Derud-
over etableres der en slalombakke med en 
sort løjpe på 180 meter, en blå på 55 meter 
og en grøn på 150 meter.
Udendørsområdet og besøgscentret er åbent 
for skoleklasser, som vil arbejde med natur, 
teknik og idræt, og det kommer desuden til at 
fungere som elitecenter for flere idrætsgrene.
Det er det tværkommunale selskab ARC, 
Amager Ressource Center, der står for 
genbrugsprojekterne i København og 
nabokommunerne. ARC modtager affald 
fra 600.000 indbyggere og 68.000 virksom-
heder. I 2015 blev 397.000 tons affald 
omdannet til 921.000 MWh energi.

Administration. – Det, som vi arbejder 
med, er den administrative del. Forbrænd-
ingen er omfattet af en anden entreprise, 
fortæller Henrik Lassesen.
– Vi står for hele den tekniske installation: 

VVS, sprinkleranlæg, ventilation, CTS 
og overtryksventilation. Vi styrer alle 
lokaler via vores CTS-system: belysning, 
solafskærmning, gardiner, luft, køling og 
varme. Derudover vil der blive installeret 
paneler på hver etage, så folk selv kan gå 
ind og justere indeklimaet, og på nogle 
kontorer vil man kunne justere det indivi-
duelt, fortæller han.

Komplekst. Det er en kompleks løsning. 
På en af etagerne er der 16 forskellige inde-
klimascenarier at vælge imellem. På de 
øvrige etager er der færre, men det bliver 
stadig kompliceret.
– Det er spændende at projektere dette og 
programmere det, så det fungerer, konsta-
terer Lassesen.
I de tilfælde, hvor det er muligt at justere 
individuelt på et enkelt kontor, risikerer 
man, at der opstår konflikter mellem 
brugerne. – Det er enormt vigtigt, at man 
er meget omhyggelig med at definere, hvad 
der kan pilles ved, understreger han.
Store varmepumper, 11 ventilationsanlæg, 
en stor kølemaskine, serverrum med 
køling og en sprinklercentral er blot nogle 
af stikordene for byggeprojektet.

OTV. – Lige nu er vi i gang med at etablere 
OTV-anlægget. Hver etage er fem meter 
høj, og der er brug for et stort og kompli-
ceret OTV-anlæg, siger Lassesen, som 
fortæller, at der ligger en hel tekniketage 

lige over jordoverfladen.
Anlægget til central tilstandskontrol og 
styring er også en kompliceret platform.
– I gamle dage kunne man overvåge nogle 
af installationerne via en computerskærm 
i kælderen. Men et moderne CTS-anlæg 
omfatter langt mere. Vores system er des-
uden 100 procent åbent og har dermed in-
gen problemer med at kommunikere med 
tredjepartsprodukter, understreger han.

4,5 milliarder. Henrik Lassesen omtaler 
ARC-projektet som både udfordrende og 
sjovt. Det har ikke mindst været spændende 
at samarbejde med en indflydelsesrig 
arkitekt som Bjarke Ingels. Hele byggeriet 
vil have kostet 4,5 milliarder kroner, når det 
står færdigt senere i år.

På skitur. Henrik Lassesen har ikke den 
store erfaring med at stå på ski og håber 
derfor på en firmaudflugt til Amager, når 
anlægget står klar. Projektleder Sebastian 
Verin, har til gengæld stået på ski masser 
af gange. – Jeg glæder mig til at stå på ski 
her, siger han.
Verin fortæller om en opgave, hvor det 
hele tiden har været vigtigt at holde øjnene 
åbne og undgå at stå i vejen for nogen. 
Når arbejdet har været på sit højeste, har 
der været 1.200 mand i gang på Amager 
Bakke. Nu er byggeprojektet nede på 400 
mand.

Arkitekturen er med til at gøre ARC til noget ganske 
særligt, viser Henrik Lassesen.

Det at arbejde side om side med op til 1.200 mennesker 
fra alle fagområder har været en udfordring i sig selv, 
konstaterer projektleder Sebastian Verin.

– Røgen fra skorstenen er renere end den omgivende 
luft, og røgsignalerne skal kunne ses helt ovre fra 
Sverige, fortæller Sebastian Verin.

Forbrændingsanlægget er noget af en kolos 
– her ses udsigten fra øverste etage.

Vi står for hele den tekniske 
installation: VVS, sprinkler-
anlæg, ventilation, CTS og 
overtryksventilation.

“
Henrik Lassesen, afdelingschef for automatik og sikring 
hos GK Danmark.

TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN
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Miljøtiltag giver besparelser og øger 
effektiviteten

TEKST: STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN  FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Bedste mand på projektet
Aldrig har NCC overdraget en så 
fejlfri bygning. Og det bedste af 
det hele var projektleder Brian 
Andersen.

D
yre lejligheder i et pænt kvarter lige 
ud til Københavns nye sandstrand. 
Strandtorvet er prestige – både for 
bygherren og for beboerne. Nogle 

købte boligen som en investering og solgte 
den igen, allerede inden den stod færdig. 
Andre rejste tur/retur fra USA bare for at 
se deres nye lejlighed.

Svanemærket. – Det er lejligheder i en høj 
prisklasse. På Strandtorvet var kvadrat-
meterprisen 53.000 kroner, fortæller GK’s 
Brian Andersen. Det er meget i København.
Desuden er det blevet et byggeprojekt, der 
skiller sig ud. Svanemærket og stort set 
fejlfrit.
– NCC’s nye boligenheder skal være 
svanemærkede. Det er disse bygninger, de 
vil tjene penge på. Byggeledere fra NCC 
har været på besøg og taget ved lære, 
fortæller Andersen.

Kommunikation. – Samtidig er det her det 
byggeprojekt med færrest fejl, som NCC 
nogensinde har overdraget, understreger 
han.
Hvad skyldes det? “Kommunikation” 
lyder Brian Andersens svar. Og respekt for 
hinandens fagområder.
Faktisk har han udført sit arbejde så godt, 
at NCC har kåret ham til projektets bedste 
projektleder.
– Kommunikation var nok også en af 
grundene til, at jeg fik den pris. Jeg tog 
telefonen. Jeg svarede, selvom jeg vidste, at 
jeg ville få en skideballe, smiler han.

Sandstrand. Strandtorvet består af 25 
lejligheder med balkon eller terrasse på 
det trendy Islands Brygge. Lige uden for GKs Brian Andersen fik prisen som den bedste projektleder på Strandtorvet.

PROJEKTER DANMARK MILJØFYRTÅRNTEKST & FOTO: GEORG MATHISEN

GK Inneklima er de første i branchen, der 
miljøcertificerer hele virksomheden.

M
ed energi som kernekompetence var det en selvfølge for 
GK Inneklima, at de skulle være et “Miljøfyrtårn”. Nu er 
hele virksomheden med 21 kontorer blevet miljøcertifi-
ceret, og det er sket på initiativ af de ansatte selv.

– Her hos GK går alle medarbejdere meget op i miljøet. Vi 
arbejder med energikrævende installationer, så det skulle da bare 
mangle, at vi ikke tog vores miljøansvar alvorligt, siger Birgit 
Helene Stav, som er HR- og arbejdsmiljøchef hos GK Inneklima.

Branchens laveste energiforbrug. Jan Arild Wathne, administre-
rende direktør for GK Inneklima, konstaterer, at energi og miljø 
er stærkt forankret i virksomheden, og at det har været højt prio-
riteret at få installeret et centralt miljøstyringssystem. Det sikrer, 
at vi får det optimale udbytte ud af vores miljøarbejde og hjælper 
os med at sætte ambitiøse miljømål.
– I dag går 40 procent af det samlede energiforbrug til konstruk-
tion og drift af bygninger. Det skal vi ændre på ved at levere 
løsninger med et så lavt energibehov som muligt, siger Wathne.
Han bakkes op af ejer og koncerndirektør for HR og arbejdsmiljø, 
John-Erik Karlsen, som understreger, at kontorvirksomheden 
arbejder ud fra nøjagtigt samme målsætning.
– Som førende leverandør af indeklimainstallationer i Skandinavien 
skal GK være helt i front i branchen, når det gælder tiltag, som 
reducerer energiforbruget.

Gavnlig og lærerig proces. Takket være Miljøfyrtårn-konsulent 
Rolf Eriksens kyndige vejledning og støtte endte certificerings-
processen med at blive en positiv oplevelse. Sissel Strande, intern 
miljøkonsulent hos GK, roser den store indsats, som de Miljø-
fyrtårns-ansvarlige og medarbejderne på kontorerne har leveret.
– Processen har varet længere end forventet, men vi har lært 
meget undervejs. Mange har gjort en stor indsats, og engage-
mentet har været imponerende. Meget var allerede på plads i 
virksomheden, så der var mest tale om “lavthængende frugter”.
Birgit Helene Stav mener, at processen stemmer godt overens med 
virksomhedens egen arbejdsmetode.
– Løbende forbedringer og systematisk arbejde giver den største 
effekt på sigt. Nu har vi fået et konkret værktøj til miljøstyring, 
som har styrket miljøbevidstheden i hele organisationen!
Og det er ikke kun GK, der har fået udbytte af processen.
– Vi oplevede, at der var visse trin i certificeringen, som kunne 
forbedres, og vi gav derfor feedback til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi 
håber, at de også har fået udbytte af det. Det har været en lærerig 
og gavnlig proces, fortæller Strande.

Fokus på arbejdsmiljø. En anden grund til, at GK valgte 
Miljøfyrtårn som miljøstyringssystem, var ordningens fokus på 
arbejdsmiljø. Her adskiller den sig fra en ISO-certificering.
– Sundhed, miljø og sikkerhed har høj prioritet hos GK, og vi 
arbejder for, at GK skal være et trygt, godt og miljøvenligt sted at 
arbejde. I vores branche er der blandt andet en stor sikkerheds-
risiko på byggepladser, og derfor har vi brug for gode rutiner, som 
sikrer de ansatte, præciserer Stav.

Effektive og rentable tiltag. Hele virksomheden fokuserer nu på 
miljøvenlige løsninger i forbindelse med indkøb af produkter, 
håndtering af affald, energiforbrug, opfølgning på arbejdsmiljø og 
biltransport. Ifølge Strande har det ført til mærkbare resultater.
– Gevinsten er, at vi arbejder mere effektivt og sparer penge på 
miljøtiltag!

Sådan opsummerer GK fordelene ved at være et Miljøfyrtårn:
1. Flere medarbejdere træffer miljøbevidste valg i dagligdagen og 
 arbejder løbende med at reducere miljøbelastningen.
2. GK forventer en øget rentabilitet på sigt i kraft af et lavere 
 energiforbrug og en reduktion af affaldsmængden.
3. Der stilles stadig strengere krav til miljødokumentation i 
 forbindelse med udbud. Som miljøcertificeret virksomhed har 
 man en konkurrencefordel.

Sissel Strande, Jan Arild Wathne og Birgit Helene Stav i GK Inneklima.

døren er der en sandstrand.
Lejlighederne varierer i størrelse fra 80 til 
135 m2 og blev revet væk. Derudover har 

man bygget en hotellejlighed, som 
beboerne kan leje, når de får besøg og har 
brug for lidt ekstra plads.
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Sidste år vedtog Forsk-
ningsrådet i Norge at 
etablere et forsknings-
center for udvikling af 
nuludledningsområder i 
fremtidens “smarte byer”. 
Gennem ordningen med 
Forskningscentre for 
Miljøvenlig Energi (FME) 
er forskningsprojektet Zero 
Emission Neighbourhood 
nu under opstart.

Ved hjælp af korrekt regulering, rene energikilder samt mere effektive byggematerialer og -metoder er målet at 
skabe gradvist større områder helt uden udledning af drivhusgasser. (Illustration: Zero Village Bergen / Snøhetta)
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F
orskningsprojektet ZEB – Zero 
Emission Buildings – har nu været i 
gang i otte år, og forskningspartnerne 
SINTEF og NTNU har sammen med 

partnere fra byggebranchen identificeret 
fremtidens metoder og materialevalg til 
udvikling af nuludledningsbygninger. 
Allerede nu er forskningsmiljøerne i gang 
med at udvide disse koncepter, så de kan 
anvendes i forskellige befolkningsområder 
og bydele: Zero Emission Neighbourhoods. 

Samarbejde. Forskningscentret ZEN vil 
gennem samarbejde med kommuner, 
erhvervsliv og forskere inden for en række 
forskellige discipliner udvikle og drifte 
energieffektive områder og byområder, 
som takket være vedvarende energi ikke 

udleder nogen drivhusgasser. Dette 
forskningsarbejde kan være afgørende for 
vores muligheder for at nå de nationale 
klimamål, vi har opstillet. ZEN-projektet 
har en varighed på otte år – fra 2016 til 
2024. Finansieringen af projektet er baseret 
på, at Forskningsrådet står for halvdelen 
af midlerne, 176 millioner norske kroner, 
mens det resterende beløb dækkes af FoU-
partnere og partnere fra erhvervslivet, 
offentlige instanser og kommuner.

Kontinuitet. Videreførelsen af ZEB-forsk-
ningen sikres blandt andet ved, at flere 
partnere fra ZEB også er partnere i ZEN. 
Ligeledes er flere fra ZEB-projektledelsen 
også med i det videre forløb. Der sker 
dog også en stor udskiftning af partnere 

og  forskningskompetence. Centerleder 
professor Arild Gustavsen fra NTNU 
fortæller, at ZEN-projektet er ved at 
komme op i omdrejninger, og at de er i 
gang med at rekruttere stipendiater. Alle 
detaljer omkring forskningsprogrammet 
er endnu ikke endeligt fastlagt: 
– Det her er et projekt, som skal løbe i 
otte år, og den endelige strategi vil finde 
sin form undervejs. Det er først, når vi 
begynder at gå i dybden inden for de 
forskellige områder, at vi får afdækket, 
hvor de mest spændende muligheder 
ligger. Det er jo det, forskning handler om. 
Hvis vi kendte alle svarene på forhånd, 
ville vi ikke kunne kalde det her for 
forskning. Vi har dog besluttet, hvilke 
områder vi skal arbejde med. u

Test Cell er et andet af NTNUs testlaboratorier. Bygningen er et teknisk udviklings-
anlæg, hvor forskellige byggematerialer, facadeløsninger, klimaanlæg og kontrol-
systemer bliver udviklet og optimeret. Det gælder for eksempel de solcellepaneler, 
vi kan se oppe på taget.

I forbindelse med ZEB-projektet blev der bygget to testlaboratorier, eller ‘testboliger’, 
på NTNUs universitetsområde i Trondheim. I det såkaldte Living Lab har forskellige 
personer boet i perioder, samtidig med at forskerne har studeret samspillet mellem 
beboerne og det fysiske miljø.

Living Lab kan også blive vigtigt for den forskning, der er tilknyttet ZEN-projektet.

De ZEN-områder, der skal udvikles, må gerne være en kombination af 
boliger, butikker, offentlige bygninger og forskellige former for erhverv.

(Illustration: Zero Village Bergen / Snøhetta)
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Fremtidsorienterede bygninger i bogform
Forskningsprojektet Zero Emission Buildings (ZEB) er gået ind i sin slutfase. I løbet af de seneste 
otte år har forskningspartnerne – primært SINTEF Byggforsk og NTNU – skabt knowhow og løsninger 
til fremtidens byggestandard: nul-udledningsbygninger. 

N
ogle af de mest nytænkende aktø-
rer i den norske byggebranche 
har været med til at udvikle alt 
fra nye materialer til store pilot-

bygninger, og nu foreligger resultaterne fra 
disse mange års forskning i en omfattende 
bog: “Zero Emission Buildings”. Her kan 
ingeniører, entreprenører, arkitektstude-
rende og andre interesserede læse om, 
hvordan vi kan realisere fremtidens 
nul-udledningsbygninger.

Stor satsning på nul-udledning. Bogen 
blev lanceret på ZEB-konferencen i slut-
ningen af januar, og den viser, hvor langt 
man kan nå, når forskere og praktikere 
samarbejder om at optimere ydeevnen i 
fremtidens bygninger. 
– Selvom det her er fremtidens teknologi, 
er det absolut nødvendigt, at vi går i gang 
med arbejdet i dag, siger Anne Grete 
Hestnes, som er professor ved NTNU 
og har redigeret bogen, der indeholder 
bidrag fra flere af de fremmeste forskere 
på dette fagområde fra NTNU og SINTEF 
Byggforsk. ZEB har siden 2009 modtaget 
støtte fra Forskningsrådet i Norge og flere 
centrale aktører i byggebranchen. I 2017 
afsluttes projektet, hvis konklusioner i 
vid udstrækning vil komme til at udgøre 
grundlaget for ZEN – et nyt forsknings-
center, hvor man skal udvikle løsninger, 
der kan bruges til at projektere hele 
områder med nul-udledningsteknologi.
– Udledningen af CO2 og andre drivhus-
gasser skal reduceres for at begrænse den 
globale opvarmning. Målet for ZEB har 
været at udvikle viden, konkurrencedygtige 
produkter og løsninger til eksisterende og 
nye bygninger, understreger Hestnes.

Definition af nul-udledning. ZEB har 
defineret en nul-udledningsbygning som 

“en bygning, der genererer nok vedvarende 
energi til at kompensere for bygningens 
samlede udledning af drivhusgasser gen-
nem hele sin levetid”. Det handler om 
produktion, materialeforbrug, opførelse, 
drift og destruktion. Samtidig har man 
også taget højde for brugernes komfort og 
bygningernes fleksibilitet.
Samspillet mellem teknologi og menne-
skers brug af denne har en central plads 
i forskningen. Derfor er bogen et unikt 
værk, hvor flere forskellige fagområder og 
forskningsmiljøer overlapper hinanden.

Videnområder. Bogen beskriver nogle af de 
videnområder, der er vigtigst for design, op-

førelse og drift af nul-udledningsbygninger.
– De præsenterede resultater er baseret på 
forskning og erfaringer fra udviklingen 
af ni virkelige pilotprojekter landet over. 
Stoffet egner sig til alt fra studerede til 
ingeniører og andre udøvere, som er på 
jagt efter muligheder for at bidrage til en 
bæredygtig fremtid, siger NTNU-professor 
og ZEB-centerleder Arild Gustavsen.
Gennem 11 kapitler får læserne en grundig 
gennemgang af blandt andet alle ZEBs 
pilotprojekter, moderne og fremtidsorien-
teret arkitektur, projekteringsprocessen, 
optimering af materialeforbrug og nye 
materialer samt nye metoder til ventilation 
og reduktion af energiforbrug. 

Forskningsprojekt NTNU og SINTEF med partnere 
fra erhvervslivet og den offentlige sektor:
Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum, 
Steinkjer, Sør-Trøndelag fylkeskommune, 
Statsbygg, NVE, DiBK, ByBo, Elverum 
Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, Reinertsen, 
Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas, 
Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, 
GK-Gruppen, Caverion, Nord-Trøndelag 
Energiverk, Numascale, Smart Grid Services 
Cluster, Energi Norge og Norsk Fjernvarme. 

ZEN  
Zero Emission Neighbourhood

Professor Arild Gustavsen er projektdirektør for 
forskningsprojektet Zero Emission Neighbourhood – et 
samarbejde mellem NTNU og SINTEF på opdrag fra 
Norges forskningsråd.

Nyt værktøj. – Det er vigtigt for forsk-
ningsprojektet, at der bliver defineret 
nøgletal, og at vi har en gennemtænkt 
løsning for indsamling, behandling og 
systematisering af data, fortæller 
Gustavsen. Det er en forudsætning for, 
at vores resultater skal kunne anvendes 
i praksis af blandt andet landets kom-
muner. Vi skal udvikle dataværktøjer, som 
egner sig til planlægning og projektering 
af nuludledningsområder og til vurdering 
af udledningen af drivhusgasser i et livs-
cyklusperspektiv. 

Forretningsmodeller. – I dette projekt 
vil vi blandt andet se nærmere på, hvad 
der sker rent forretningsmæssigt inden 
for områder såsom køb og salg af energi, 
påpeger Gustavsen. Ikke mindst når det 
gælder udnyttelse af lokale vedvarende 
energikilder, udveksling af energi mellem 
enkeltbygninger/områder og elforsy-
ningsnettet. Et spørgsmål kunne være, om 
der findes nye aktører, der kan være med 
til at påvirke udviklingen i retning af et 
nuludledningssamfund. Vi vil ligeledes 
undersøge, om der er noget at hente inden 
for offentlige indkøb. Hvad er de vigtigste 
drivkræfter, når det gælder offentlig-
private partnerskaber inden for nulud-
ledning? Hvordan kan dialogbaserede 
offentlige indkøb fungere som drivkraft 
for et effektivt samarbejde og udvikling af 
nuludledningsområder?

Effektivisering. – I vores nyligt afsluttede 
forskningsprojekt ZEB kom vi frem til, at 
brugen af miljøvenlige materialer kombi-
neret med miljøvenlige byggeprocesser 
er lige så vigtig som at reducere energi-
forbruget i driftsfasen. Optimale mate-
rialevalg og tekniske løsninger med lav 
klimaudledning er afgørende for realise-
ringen af nuludledningsbygninger. Der er 
også en betydelig gevinst ved at anvende 
solide materialer med en lang levetid, 
som ikke skal udfases for hurtigt og kan 
genbruges, fastslår Gustavsen.

Energifleksibilitet. Selve grundlaget for 
ZEN-projektet er at undersøge, hvilke 
synergieffekter der kan opnås inden for 
et bestemt område. En mere effektiv 

udnyttelse af ressourcerne kan føre til 
en væsentlig reduktion i udledningen af 
uønskede drivhusgasser. Ifølge Gustavsen 
vil en bedre integration og udnyttelse af 
ressourcer kunne føre os tættere på et 
nuludledningssamfund: 
– Vi betragter det som mest realistisk 
at indføre disse nye koncepter i mere 
begrænsede områder. Vi vil blandt andet 
se nærmere på de termiske forsyningsnet, 
såsom nærvarme- og fjernvarmeanlæg, 
samt mulighederne for produktion og 
lagring af vedvarende energi. Vi under-
søger brugen af batterier, interaktion 
med el-biler og installation af solceller 
og solvarmesystemer. Dette vil vi kunne 
integrere i energifleksible enheder, vores 
ZEN-områder, så de enkelte bygninger 
kan hente energi, når det er nødvendigt, 
og lagre energi eller levere energi til 
forsyningsnettet, når de producerer mere, 
end de selv har brug for.

Interaktion. – For at kunne studere 
fordelene ved udviklingen af nuludled-
ningsområder er en af vores vigtigste 
opgaver at udvikle værktøj, som gør os 
i stand til at registrere og dokumentere 
effekten af forskellige tiltag. Her har vi 
rig erfaring fra ZEB-projektet, som vi vil 
bygge videre på, fortæller projektleder 
Gustavsen. De resultater, vi når frem 
til, kan få stor betydning for alle, der er 
involveret i byggeri, blandt andet leveran-
dører af energi til bygninger. Det skal 
vurderes, om nær- og fjernvarmeanlæg 
kan være et fornuftigt valg, eller om rene 
elværker er at foretrække? Det kan også 
blive aktuelt med hybridløsninger.

Testområder. Der er blevet udvalgt en 
række testområder, som er knyttet til forsk-
ningsprojektet. To af disse områder er 
allerede blevet studeret i forbindelse med 
ZEB-projektet, nemlig Bergen og Even-
stad, men fokus har indtil videre hoved-
sageligt været på enkeltstående bygningers 
ydeevne. Der skal forskes i områder med 
en blanding af boliger, erhvervsbygninger 
og offentlige bygninger. De nye områder, 
som i de næste otte år kommer under lup, 
finder vi i Bodø, Elverum, Oslo, Steinkjer 
og Trondheim. Der vil blive forsket dels i 

færdigbyggede områder og i områder, som 
i dag er på planlægningsstadiet. 

Faglig bredde. ZEN er et omfattende 
projekt, som vil trække veksler på en 
række forskellige fagområder ved NTNU 
og SINTEF, forklarer Gustavsen. – Her 
henter vi kompetence fra tekniske fag 
såsom energiteknik og byggeteknik. 
Vi kommer også til at samarbejde med 
arkitekter og landskabsarkitekter, sociologer 
og økonomer for at udforme fremtidens 
områder. Områderne vil bestå af en 
kombination af boliger og arbejdspladser 
– bæredygtige områder uden udledning af 
drivhusgasser.



30 31 

TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN INDEKLIMA PÅ KUNSTMUSEERINDEKLIMA PÅ KUNSTMUSEER

Kunst i trygge rammer
Velmenende konservatorer har 
skadet masser af værdifuld 
kunst – men det har indeklimaet 
så sandelig også. Et af verdens 
største kunstmuseer har udgivet 
sin egen bog, som forklarer, 
hvordan kunst skal behandles.

The Metropolitan Museum of Art er et af verdens største kunstmuseer.

Kunstværker skal, ifølge instruktionerne fra The Met, ikke udstilles i direkte sollys.
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D
et er et af verdens fire giganter. 
Sammen med Louvre i Paris, Eremi-
tagen i Sankt Petersborg og Kinas 
nationalmuseum i Beijing udgør 

The Metropolitan Museum of Art i New 
York den kvartet af kunstmuseer, der har 
mere end 50.000 kvadratmeter at boltre sig 
på. Eller mere end syv fodboldbaner, hvis 
man foretrækker den sammenligning.

Bog om indeklima. “The Met” skiller sig 
dog ud ved at have udgivet sine indeklima-
krav i bogform. I år er det 30 år siden, at 
“The Care and Handling of Art Objects” 
udkom for første gang.
Her skriver kunsthistoriker og konser-
vator Marjorie Shelley om, hvordan 
malerier, skulpturer, tæpper og musik-
instrumenter skal bevares, men også om 
lys, luftfugtighed og temperatur.

På lykke og fromme. Den viden er der 
hårdt brug for. På dette område har 
viljen nemlig i mange år været større 
end evnerne. “Gode intentioner og 
uanede konsekvenser” lyder for eksempel 
overskriften til Eva Storevik Tveits og Jin 
Strand Ferrers artikel i Norsk museums-
tidsskrift.
De er konservatorer på Munch-museet og 
skriver om, hvordan viljen ofte har over-
trumfet forstanden, når man i de seneste 
70 år har behandlet og forsøgt at bevare 
Edvard Munchs malerier.

Individuelle krav. I den store sammen-
hæng er Munch en grønskolling. De store 
kunstmuseer har mange hundrede år 
gamle malerier at værne om og skulpturer, 
som kan være flere tusind år gamle.

For meget fugt, for lidt 
fugt eller for høj varme 
og udsving i luftfugtighed 
og temperatur vil have en 
ødelæggende indvirkning 
på værket.

“
Marjorie Shelley, kunsthistoriker og konservator.

– Hvert enkelt kunstværk stiller individuelle 
krav til luftfugtigheden. Samtidig er stabi-
litet vigtigere end den absolutte værdi, 
skriver Marjorie Shelley.
Indeklimakravene varierer, alt efter hvad 
kunstværket består af, hvor tykt det er, hvor 
meget det allerede er forfaldet, inden eksper-
terne fik det mellem hænderne, og hvor 
meget fugt kunstværket selv indeholder.

Ødelæggende. – For meget fugt, for lidt fugt 
eller for høj varme og udsving i luftfugtighed 
og temperatur vil have en ødelæggende ind-
virkning på værket, konstaterer Shelley. Hvis 
forholdene ikke er gode nok, kan form og 
facon ændre sig, eller der kan opstå kemiske 
eller biologiske reaktioner.
Her er de retningslinjer, som The Met følger:
•  Luftfugtigheden skal være konstant, og 
 temperaturen skal holdes på 20-21 grader.
• Både i lager- og udstillingslokaler skal  

 miljøforholdene stemme overens 
 med dem, som kunstværket er akklima-
 tiseret til.
• Ventilationen skal opretholde den korrekte 
 luftfugtighed og fjerne gasarter og støv. 
 Luften skal cirkulere, så man undgår, at 
 der opstår mug og svamp.
• Kunstværker må ikke udstilles i nær-
 heden af varmekilder, i direkte sollys 
 eller under kraftige lamper. Varmen fra 
 sådanne varmekilder vil udtørre luften.
• De mest følsomme værker udstilles i 
 separate montrer, hvor forholdene styres 
 individuelt.
• Luftfugtigheden skal overvåges hele 
 tiden, og målerne skal kontrolleres 
 mindst hvert halve år.

Malerier på lærred skal have en relativ 
luftfugtighed på mellem 45 og 55 procent, 
siger bogen om og fra The Met.

End ikke Jesus – her malet af Scipio Pulzone til jesuiter-
ordenens hovedkvarter i Rom – må udsættes for direkte lys.

Vincent van Goghs “Selvportræt med stråhat” er udstillet 
i en separat montre på The Metropolitan Museum of Art.

Tekstiler er endnu mere skrøbelige og tåler mindre 
udsving end de fleste af museernes øvrige genstande.

Målerne på The Met skal tjekkes og kalibreres mindst 
en gang hvert halve år.

Lys og luft holdes på behørig 
afstand af Rembrandts 
“Aristoteles betragter en buste 
af Homer”.
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K
nut Kjærvik er projektleder for 
luftbehandlingsinstallationerne på 
det nye Munch-museum i Oslo. 
Han har lige været i Amsterdam 

for at studere, hvordan museerne har løst 
indeklimaet, så de kan tage vare på de 
sarte kunstværker.
– Vi fandt ud af, at der er mange forskel-
lige måder at løse indeklimakravene på. 
Der er ikke én teknisk løsning, som er den 
eneste, der bliver brugt, siger han.

21 grader. – Kriterierne for udstillings-
lokaler er de samme i hele Europa. 
Temperatur og luftfugtighed skal ligge 
inden for nogle klart definerede grænser, 
fortæller Kjærvik.
Den relative fugtighed skal ligge på 
omkring 50, men kan variere mellem 
45 og 55. Temperaturen skal holdes på 
21 grader plus/minus én grad.

Vanskelig fugtighed. – Det er en udfor-
dring at få det til at fungere. Når man 
varmer udefrakommende luft op om 
vinteren, bliver den meget tør. Det betyder, 
at der skal tilføres fugtig luft. Om som-
meren er det lige omvendt – der skal luften 
affugtes, forklarer han.
På Munch-museet skal der bruges damp-
befugtere, som blæser vanddamp ind i 
kanalen. 
– Om sommeren bruger vi kølebatterier 
til at køle luften ned med. Så vil vandet 
kondensere og løbe ud, hvorefter luften 
skal varmes op igen for at nå den rigtige 
temperatur, siger Knut Kjærvik.

Forurening. Derudover skal man også tage 
hensyn til forurening.
– I Oslo er luften udefra forurenet af 
nitrogendioxider og ozon. Det fjernes ved 
hjælp af kulfiltre. Forurening påvirker 
kunstværkerne og reagerer med dem, så de 
tager skade på langt sigt.
Museumsgenstande kan også forurene 
luften i det rum, hvor de er udstillet. 

Derfor sendes luften fra museet også 
gennem kulfiltre, fortæller han.
Det er ikke gratis at bevare kunstværkerne.
– Der er en hel del tekniske løsninger, som 
kræver en masse energi, især på grund 
af fugten. Energiudgiften er noget større 
på et museum end i en kontorbygning, 
understreger projektlederen.

Passivhus. Alligevel skal Munch-museet 
være et passivhus.
– Vi sørger for at vælge energivenlige 
løsninger. Om sommeren, hvor vi først 
køler luften ned og derefter varmer den 
op igen, genvinder vi den energi, der 
anvendes til kølingen, og fører den tilbage 
til varmen, nævner Knut Kjærvik som et 
eksempel.
Hurtige udsving i temperatur og fugt er 
det værste, man kan udsætte kunst for, og 
derfor bygges der robuste systemer. Det 
vil sige, at der cirkulerer meget luft i 
udstillingslokalerne. 

TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN INDEKLIMA PÅ KUNSTMUSEERINDEKLIMA PÅ KUNSTMUSEER

De har ikke altid haft det lige godt, men nu skal ekspertise og 
sunde tiltag sørge for, at Edvard Munchs kunst også kan overleve 
de næste århundreder.

GK er underentreprenør for det indvendige bygnings-
tekniske arbejde og de tekniske anlæg på det nye 
Munch-museum i Bjørvika i Oslo. Knut Kjærvik er 
projektleder for ventilationsanlæggene. Opstarten på 
byggepladsen er planlagt til september 2017.

Nyt Munch-museum
Bruttoareal: 26.313 m2.
Besøgskapacitet: 500.000 om året, 
2.000 om dagen.
Miljø: Passivhusniveau og 50 procent reduk-
tion af CO2-udledning i forhold til gældende 
byggepraksis.
Bygherre: Oslo kommune ved Kultur- og 
idrettsbygg Oslo.
Arkitekt: Estudio Herreros. Samarbejds-
partner: LPO arkitekter.
Hovedentreprenør: Hent.
Ventilation, køling, rør og el: GK.

Det nye Munch-museum skal blive et passivhus på trods af 
kravene til de tekniske løsninger. (Illustration: Estudio Herreros)
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Grønne lunger fungerer som ventilation 
i kæmpeformat. Ingen byer ånder med 
grønnere lunger end Singapore.

Have- og parkområdet Gardens by the Bay i Singapore 
indeholder blandt andet verdens største drivhus i glas. 
(Foto: Goodfreephotos)
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G
las, stål og skyskrabere – og træer, 
planter og dyreliv. Lige så mange 
indbyggere som i hele Danmark 
stuvet sammen på et areal på stør-

relse med Esbjerg kommune.
Singapore er et finanscentrum og en 
metropol. Samtidig har bystaten fået plads 
til mere grønt mellem skyskraberne end 
nogen anden storby.
– Der er ingen andre byer, der har formået 
at gøre dette i samme skala. I løbet af de 
seneste 45 år har man plantet to millioner 
træer i Singapore.

Dyr i byen. Det er selveste sir David 
Attenborough, der fortæller om det grønne 

Singapore. Verdens mest kendte naturpro-
gramleder har rundet 90 år. I sin nyeste 
serie, “Planet Earth II”, har han lavet et helt 
program om vilde dyr i verdens byer.
– Denne by har et rigere dyreliv end nogen 
anden by i verden. Dyrene er en del af 
byen. Vandvejene er blevet renset, og 
odderen er vendt tilbage, fortæller 
Attenborough i BBC-serien.

Metaltræer. Det mest spektakulære ek-
sempel på “forgrønnelse” af byen er dog de 
såkaldte supertræer. De 25-50 meter høje 
metalstrukturer, der ser ud som træer, er 
i virkeligheden vertikale haver. Stålstam-
merne opsamler regn. I stedet for bark 

har de slyngplanter, som klatrer op mod 
himlen. I mange af kronerne sidder der 
solcellepaneler. Og det hele er en del af 
en enorm have på en kvadratkilometer, 
Gardens by the Bay, med verdens største 
drivhus og en række attraktioner, som er 
bygget op omkring planternes verden.
Plantelivet tiltrækker dyreliv. I løbet af 
det seneste år har forskerne fundet både 
plante- og dyrearter i Singapore, som 
de troede var udryddet eller i hvert fald 
forsvundet fra regionen.

Attraktiv by. Når toppolitikerne i bystaten 
satser så meget på det grønne, skyldes det, 
at de er optaget af miljøet, men ikke kun i 
den snævre naturfredningsmæssige betyd-
ning. Planter og dyreliv skaber nemlig 
også en højere livskvalitet og gør byen 
mere attraktiv, når de globale koncerner 
skal etablere sig.
– Singapore har gjort mere for at bevare 
vores fælles naturarv, end man kan for-
vente af et land på vores størrelse, siger 
udviklingsminister Desmond Lee.
Til netavisen Citiscope fortæller han, at 
beslutningen om at afsætte plads til natur-
reservater og parker, og samtidig bygge 
mere andre steder, er et bevidst valg. Det 
har været et tema lige siden 1963, da 
daværende statsminister Lee Kuan Yew 
plantede et træ i en af byens rundkørsler for 
at sætte gang i en træplantningsbevægelse.

Et must. – Det er ikke noget enkelt pro-
jekt. Især ikke når man tænker på, at vi 

konkurrerer om pladsen med boliger, erh-
vervsliv, forsvar og transportinfrastruktur. 
Vi gør det til alle singaporeaneres bedste, 
fordi forbindelsen til naturen er noget, vi 
er nødt til at have, og ikke bare en smart 
gimmick, siger Lee.
I dag har Singapore også satset på at 
forbinde naturreservaterne med skovbroer 
og ikke mindst at oprette “naturveje” med 
bevoksning langs veje og kanaler for at 
give fugle og sommerfugle mulighed for at 
komme fra ét sted til et andet.

Gigantventilation. Grønne tage og vægge 
forbedrer luftkvaliteten og beskytter sky-
skraberne mod den tropiske varme. Men 

den grønne by kan også fungere som et 
gigantisk ventilationsanlæg, der gør både 
udeklima og indeklima bedre, forklarer 
landskabsarkitekt og NMBU-professor 
Kine H. Thorén.
Hun taler om bevoksningsstruktur og 
udendørskomfort. Ord, som du måske ikke 
har hørt før, men som nok heller ikke er så 
svære at forstå. Det startede med forskning i 
den to kvadratkilometer store park Tiergar-
ten i Berlin for flere årtier siden.

Svage vinde. – Forskningen viste, at der 
er en lavere temperatur over et stort, grønt 
område. Det genererer svage vinde mellem 
de områder, der er kolde, og dem, der 

ikke er det. Det kan have stor betydning 
i forhold til gennemluftning af forurenet 
luft, siger Thorén.
Tyske forskere har også arbejdet med 
byklimakort for at undersøge, hvordan 
de grønne zoner kan udnyttes til at få de 
svage vinde til at blæse nøjagtigt derhen, 
hvor byplanlæggerne vil have dem.
– En sådan planlægning kan også bidrage 
til, at temperaturen føles lavere eller 
højere. For eksempel kan vi forlænge den 
tid, hvor vi synes, at det er behageligt at 
sidde ude, siger Kine H. Thorén.

Supertræerne er bygget af metal, men opfører sig 
delvist som træer. (Foto: Shutterstock)

Boligprojektet Treehouse omfatter blandt andet en 24 etager høj 
vertikal have. (Foto: Samuel He, City Developments)

Forskning i Tiergarten i Berlin viste, hvordan grønne 
områder i byerne kan udnyttes til ventilation og luftrensning. 
(Foto: Shutterstock)
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Boligvækst øger 
faren for oversvømmelse

F
lere og flere flygter til Europa, flere 
europæere er hjemløse, og mange 
bor hjemme hos deres forældre, 
indtil de er langt oppe 30’erne. I de 

fleste lande i Europa er der for få boliger 
i forhold til den stigende efterspørgsel, 
opsummerer Housing Europe.

En million boliger. Alligevel skorter det ikke 
på ambitiøse planer. Briterne vil for eksempel 
bygge en million nye boliger inden 2020. Det 
fører til en øget risiko for oversvømmelser 
ifølge en rapport, som flere organisationer 
inden for vand og afløb står bag.
– Vi forstår behovet for nye boliger, men 
det er meningsløst at bygge på en måde, 
som øger faren for oversvømmelser, siger 
Terry Fuller. Han er chef for Chartered 
Institution of Water and Environmental 
Management, som er en af organisation-
erne bag rapporten.
Organisationerne fokuserer først og 
fremmest på at få indført nye regler for 
afløbsløsninger med regnvandskassetter, 
grønne tage og andre tiltag, der forsinker 
vandet efter kraftigt regnvejr.

– Folk, der lever med oversvømningsfaren, 
er meget bekymrede for, hvordan nye 
byggeprojekter kommer til at påvirke den, 
siger Paul Cobbing fra National Flood 
Forum til avisen The Guardian.

Hårde underlag. Øyvind Strand, som er 
afdelingsleder for teknik og marked hos 
GK Rør, er bevidst om udfordringen, 
men er ikke lige så bekymret på de norske 
boligejeres vegne.
– Jeg kender ikke til detaljerne i alle 
kommuner. Ofte er de ældste dele af 
ledningsnettet dem, der ligger centralt, 
og det er dem, der har en udfordring med 
kapaciteten, forklarer han.
– Fortætning af bygningsmassen, især på 
hårde underlag, fører til udfordringer i 
forbindelse med vand, der falder på under-
laget og skal videre. Regnskyllene er i hvert 
fald ikke blevet mindre kraftige, siger han.
Og jo flere hårde underlag, desto mere 
vand skal man lede væk.

Kassetter. – De fleste kommuner har 
desuden indført restriktioner for, hvor 

meget vand man må udlede. Derfor er 
man nødt til at etablere regnvandskas-
setter eller grønne tage, som kan bremse 
vandet, inden det ledes ud af ejendommen, 
påpeger Strand.
De fleste steder løses det med en regnvands-
kassette. For de VVS’ere, der skal arbejde 
inde i selve bygningen, adskiller arbejdet 
sig ikke nævneværdigt fra andre opgaver.
– Vi skal være lidt opmærksomme på 
brønde og propper, og der kan være et 
større overtryk i afløbsnettet, end der 
normalt ville være. På udsatte steder kan vi 
eventuelt indsætte tilbageløbsventiler, men 
det er jo en driftsmæssig udfordring for et 
afløbsnet, så det er ikke en løsning, man 
foretrækker, siger Øyvind Strand.
Indkøbscentre er et typisk eksempel, hvor 
man kan have svært ved at slippe af med 
regnvandet. Der er et stort kølebehov, 
man har udfordringer med kondens, og 
afstandene gør ofte, at den nemmeste løs-
ning er at lede vandet hen til et nedløbsrør.

Briterne har mere centralt styrede påbud, mens de 
lokale variationer er større i Norge. I Storbritannien 
advarer eksperter om, at flere boliger kan blive ramt 
af oversvømmelser. (Foto: Steve Mann, Shutterstock)

Nogle steder kan det være svært at komme af med regnvandet. I Norge er faren 
for flere oversvømmede hjem og butikker som følge af nye byggeprojekter dog 
ikke lige så stor som i Storbritannien, konstaterer Øyvind Strand.

Europa har brug for millioner 
af nye boliger. Det øger faren 
for oversvømmelse. Men det er 
ikke Skandinavien, der kæmper 
mest.
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Udsender elmåleren farlig stråling?
Nej. Strålingen er kortvarig, svag og ikke 
sundhedsskadelig. Den norske myndighed 
Statens strålevern har garanteret, at strålin-
gen ligger langt under grænseværdierne.

Hvad sker der, hvis strømmen går?
I dag kan elselskabet ikke se, at lige netop 
du har mistet strømmen. Den nye måler 
gør dem i stand til at sende dig sms’er med 
statusopdateringer. 

Bruger elmålerne meget strøm?
Forsvindende lidt. De bruger strøm og er 
udstyret med et lille batteri, som anvendes 
i tilfælde af strømafbrud, men forbruget er 
minimalt.

Betyder det her, at det bliver sværere at 
skifte elselskab?
Tværtimod. I Norge skal alle i dag sende 
data til det norske Statnetts centrale 
forsyningscenter Elhub, hvorfra energi-
producenterne kan hente dataene. Det gør 
det endnu nemmere at skifte elselskab. 
Samtidig bliver det enklere at være 
energiproducent, fordi man slipper for at 
skulle forholde sig til så mange elselskaber. 
Forhåbningen er, at informationsstrøm-
men vil have en positiv indvirkning på 
konkurrencen på energimarkedet.

Kan myndighederne bruge informationerne 
om mig til andet end at sende elregninger?
Oplysninger om elforbrug regnes som 

personoplysninger. De er omfattet af de 
samme regler som oplysninger om telefon-
samtaler. Politiet skal have hjemmel for at 
kunne bede elselskabet om information, 
præcis som hvis de ville overvåge dine 
telefonsamtaler.

Kan hackere finde mine oplysninger eller 
overtage kontrollen med mit hus?
Faren er ikke større, end at nogen skaffer 
sig ulovlig adgang til din netbank. Kom-
munikationen til elselskabet sker via et 
lukket netværk eller et krypteret radio-
signal til den nærmeste boks. Der sendes 
ikke information hele tiden, men nogle få 
gange om dagen.

Hvilken type information får jeg selv 
adgang til?
Alle målerne har en såkaldt HAN-port 
(“Home Area Network”). Indtil videre er 
den lukket. Senest i løbet af 2018 vil du 
kunne bede dit elselskab om at åbne for 
porten, hvis du vil have adgang til infor-
mationen og har udstyret til aflæse den. 
Hvis du vil dele informationerne fra HAN-
porten med andre, for eksempel dem, der 
leverer styringstjenester til dit hjem, skal 
du selv videresende den.

Skal jeg have automatsikringer for at 
kunne bruge den nye måler?
Nej. Det har ingen betydning for måler-
skiftet, om du har automatsikringer eller 
gamle propsikringer.
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Svarer beredvilligt på spørgsmål
Folk vil gerne vide mere om de 
nye elmålere, men de fleste er 
bare tilfredse med at slippe for at 
skulle aflæse måleren selv.

D
e fleste kunder er positive, fastslår 
Richard Prytz. Sammen med kolle-
gerne fra GK Elektro i Tromsø er 
han i fuld gang med at installere 

AMS-målere hjemme hos Tromsøs borgere.
– Per dags dato er der blevet udskiftet 
cirka 3.800 målere. GK har udskiftet lige 
under 2.000, fortæller Prytz.

Slipper for aflæsning. De kunder, han har 
været ude hos, er glade for ikke længere at 
skulle aflæse selv. – De typiske spørgsmål 
er mere eller mindre, hvordan de kommu-
nikerer, hvem der betaler, og om overgang-
en vil påvirke elregningen, siger han.
Selve elregningen skriver medierne om med 
jævne mellemrum. Mange er usikre på, om det 
er rigtigt, at de skal betale mere. – Men vi har 
ikke fået ret meget negativ feedback. En smule 
skepsis, men jeg vil ikke kalde det negativt, 
siger afdelingsleder Tor-Kristian Steffenakk.
Nogle er bekymrede over fortroligheden, 
og hvad Troms Kraft nu kan aflæse ud fra 
målingerne.

Svarer beredvilligt. – Vi har ingen pro-
blemer med at svare på folks spørgsmål. 
Svarene sidder efterhånden mere eller 
mindre på rygraden. Langt de fleste er 
positivt indstillede og har stor forståelse 
for, at det er på høje tid at modernisere 
målerne, siger Richard Prytz.
For Tor-Kristian Steffenakk består udfordring-
en i at hente montører ind fra andre opgaver 
og sætte dem til at udskifte elmålere.
– Fra projekter har vi hentet et par mand 
ind og erstattet dem med indhyrede folk, 
men til serviceafdelingen kan vi ikke bare 
hente folk ind udefra. Vi er pt. seks mand, 
der arbejder med denne opgave. Vi håber, 
at vi kan blive så effektive, at vi kan kalde 
en mand tilbage, fortæller han.

Her er svarene om de nye elmålere
2,5 millioner norske hjem og fritidshuse får nye elmålere. Forbrugerne 
spænder fra dem, der ikke ved noget som helst, til dem, der har læst ilde-
varslende artikler i medierne. Og det er installatørerne, der skal stå skoleret 
ude hos kunderne. Her er den hjælp, du har brug for. 

Inneklima forsøger her, med hjælp fra 
NVE og Bergenshalvøens Kommunale 
Kraftselskap, at svare på de spørgsmål, 
som installatørerne af de nye målere typisk 
vil blive mødt med.

Skal jeg nu til at betale mere for 
strømmen?
I så fald har det en naturlig forklaring. 
Hvis du ikke selv har aflæst den gamle 
måler korrekt, bliver det korrigeret, når 
installatøren aflæser måleren, og du får 
din næste regning. Det kan også være, at 
den gamle måler helt enkelt målte for lidt. 
De nye målere er mere nøjagtige end de 
gamle. Målerne er kalibreret på fabrikken 
og godkendt af den norske myndighed 
Justervesenet.

Hvor meget kommer det her til at koste?
Selve boksen betaler du for via dit neta-
bonnement, og udgiften er delt op på flere 

år. Gennemsnitsprisen pr. kunde er NOK 
3.500, og udgiften fordeles over flere år, så 
hver husstand betaler omkring NOK 300 
kroner om året. Det vil dog variere, alt 
efter hvor meget strøm I bruger.

Skal jeg virkelig have den boks?
Som hovedregel, ja. Enkelte har prote-
steret, fordi de har hørt, at den er farlig. 
Personer, der føler ubehag og kan do-
kumentere dette med en lægeerklæring, 
kan blive undtaget. Men de skal betale 
alligevel. I starten af det nye år var der 600 
ud af 400.000, der havde modsat sig at få 
en ny måler.

Hvordan aflæser jeg måleren?
Det behøver du ikke at gøre længere.

Er der plads til den nye måler i mit 
sikringsskab?
Som regel sidder der allerede en elmåler i 

skabet, og der vil i de fleste tilfælde være 
plads til den nye måler.

Hvad får jeg ud af det?
Ved at få information og feedback ved-
rørende dit elforbrug og elpriser, kan du 
blive mere bevidst om dit forbrug og mere 
motiveret til at spare. En rapport viser, at 
du kan spare mindst 11 procent på denne 
måde.

Hvilken information sender den nye 
måler?
Den fortæller elselskabet, hvor meget 
strøm der bliver brugt pr. time.

Hvad skal informationerne bruges til?
Elselskabet og energiproducenten bruger 
informationerne til at fakturere ud fra. 
Derudover vil de også bruge de samlede 
informationer til at danne sig at bedre 
overblik over, hvad der sker i elforsy-
ningsnettet. På den måde kan de optimere 
driften og måske undgå unødvendige 
investeringer.

Hvilken nytte har elselskabet af informa-
tionerne?
Elselskaberne modtager løbende ny 
information om belastning, spænding og 
tab i alle dele af elforsyningsnettet. Denne 
informationsstrøm vil reducere behovet 
for at investere og sikre, at elselskaberne 
kan opnå en mere stabil og sikker drift. 
Med tiden skal det udmønte sig i et lavere 
netabonnement.

Er det en ny måde at overvåge mig på?
Måleren sender ikke information om 
andet, end hvor meget strøm du bruger i 
timen. Den siger ikke noget om, hvilken 
type apparater strømmen anvendes til. 
Det har elselskaberne hverken lov eller 
teknologi til at registrere.

Hvem får adgang til informationerne fra 
elmåleren?
Kun elselskabet og energiproducenten, 
som bruger informationen til at beregne 
din elregning. Du ejer dine egne data. Kun 
hvis du udtrykkeligt giver tilladelse til det, 
kan andre få at vide, hvor meget strøm du 
har brugt.

•  Alle elkunder i Norge får nye, automatiske 
 elmålere i løbet af 2017 og 2018.

•  De nye målere kaldes AMS, som står for 
 “avancerede måle- og styringssystemer”.

•  Det er elselskabet, der har ansvaret for at 
 installere de nye målere.

•  Der findes cirka 2,9 millioner elmålere i 
 Norge. 2,5 millioner af disse sidder i private 
 hjem og fritidsboliger.

AMS-målere

Richard Prytz er godt i gang med at installere 
AMS-målere i Tromsø. (Foto: Odd Einar Andresen)

Forsyningsselskaberne har tre forskellige AMS-målere at vælge imellem. 
Her viser sektionschef Guro Grøtterud fra NVE et af alternativerne.
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