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For et bedre miljø
I GK jobber vi aktivt med vår misjon: 
For et bedre miljø. Vi kan påvirke, og 
vi kan forandre. Det er derfor man 
jobber i GK. Fordi man vil ta ansvar 
og handle for framtiden.

Hele virksomheten vår handler om 
bærekraft. Vår ambisjon er å sikre at vi 
alltid skaper vellykkede og holdbare løs-
ninger. Det gjør vi ved å balansere sosiale, 
miljømessige og økonomiske interesser. 
 
Vi er selvfølgelig stolt over historien vår 
og over alt vi har oppnådd så langt, men 
vi er både forberedt og sikre på at vi kan 
gjøre enda mer sammen med kundene 
våre, i hele Skandinavia. Vi står klare til å 
ta på oss de utfordringene de har knyttet 
til bærekraft.
 
Oppdragene våre dekker et stort og sam-
mensatt område, rettet mot eksisterende 
og nye bygg, der menneske, energi og 

miljøspørsmål alltid står i sentrum. Det er 
når vi er delaktige i de aller første delene 
av et prosjekt at vi ser hvor potensialet til 
å finne løsninger som vil fungere på lang 
sikt ligger. Dette fortsetter vi med gjennom 
resten av livssyklusen til byggeprosjektet. 
 
Uavhengig av hvilken rolle vi har i et 
prosjekt, kan våre interessenter alltid stole 
på vårt fulle engasjement for å utgjøre en 
forskjell i samfunnet. 
GK Gruppen har tilsluttet seg FNs Global 
Compacts internasjonale prinsipper for 
næringslivet, som fokuserer på mennesk-
erettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø 
og anti-korrupsjon. 
 
Vi forplikter oss til å aktivt innrette virk-
somheten vår på en måte som vil bidra til 
en mer bærekraftig utvikling av økono-
mien og samfunnet. 
 
Vårt arbeid skal ta utgangspunkt i FNs prin-
sipper, og vi skal presentere resultatene 

vi oppnår på området hvert eneste år. 
Dette er et naturlig skritt, ettersom det å 
arbeide for en ansvarsfull og bærekraftig 
virksomhet virker opplagt for oss – og 
fordi vår misjon er: For et bedre miljø.

Göran Krawe, administrerende direktør i Gunnar Karlsen 
Sverige AB.

Robert Walnum Skjervstad 
(41) blir ny regionsdirektør i 
region Nord i GK Inneklima. 
Han tiltrer stillingen 1. august.

S
kjervstad er utdannet VVS-
ingeniør fra Høgskolen i Sør-
Trøndelag (2002) og sivilingeniør 
fra NTNU (2004) innen energifor-

syning og klimatisering av bygninger. Han 
har lang erfaring som leder innen tekniske 
fag. Tidligere har han blant annet ledet 
Skanska Tekniske Entreprisers region 
Midt-Norge. Skjervstad har i tillegg erfar-
ing som prosjektleder og rådgiver innen-
for VVS-faget. Han går til GK Inneklima 
fra stilling som regionsdirektør MidtNord 
i ORAS/Bravida.

Skjervstad
blir regionsdirektør i GK Inneklima

Skjervstad er utdannet VVS-ingeniør fra Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (2002) og sivilingeniør fra NTNU (2004) 
innen energiforsyning og klimatisering av bygninger.

– Vi ser fram til å få Skjervstad med 
på laget. Region Nord har 275 dyktige 
medarbeidere i 7 distrikter, 30 avdelinger 
og på 12 kontorsteder i fylkene Trøndelag, 
Nordland, Troms og Finnmark. Robert er 
en resultatorientert og kompetent leder og 
lagspiller med et solid verdigrunnlag. Jeg 
er trygg på at han vil bidra til å løfte regi-
onen og selskapet, sier administrerende 
direktør Kim Robert Lisø i GK Inneklima.
– Jeg ser fram til å bidra i den videre 
utviklingen av GK Inneklima, sammen 
med dyktige ledere og medarbeidere, og 
gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven, 
sier Robert Skjervstad.

Skjervstad vil inngå i selskapets leder-
gruppe og rapportere til administrerende 
direktør. Han tiltrer stillingen 1. august og 
får kontorsted i Trondheim.
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Brukeren av bygget 
har alltid rett
Innsamling og analyse av data fra byggets mange sensorer kan 
sikre brukeren godt inneklima, energiøkonomisk drift samt over-
siktlig og kontinuerlig oppfølging av teknisk service og vedlike-
hold. Men i hvilken grad bruker vi dataene i dag?

I GK får vi i dag lite spesifikk informasjon 
fra gjennomsnittsbruker om proble-
mene han eller hun opplever, forteller 
Steinar Holm, direktør for eksisterende 

bygg i GK Norge.     
– Det kan ofte være informasjon av typen: 
«Det er varmt her», «luften føles dårlig», 
«jeg tror det er noe som ikke virker». 
Kundens opplevelse er alltid riktig, men 
årsak-ene for opplevelsen av «dårlig luft» 
kan være svært mange. Dette krever at vi 
sender ut en tekniker med bred kompe-
tanse for å ha størst mulig sjanse til å løse 
kundens utfordringer på kortest mulig tid. 
Noen ganger vil han eller hun ikke klare 
å løse problemet, eller rett og slett ikke ha 
med seg riktig utstyr for jobben.

Sensorenes betydning. – Nå er vi på vei 
inn i en virkelighet der vi kontinuerlig 
kan overvåke det indre livet til bygget. 
I dag leveres mange av de tekniske 
komponentene med ferdig monterte 
sensorer, og de er i tillegg koblet til en 
egen «sky». Det er så mange tilbydere av 
egne skyløsninger at det fort kan oppleves 
som «overskyet» for en stakkars byggeier. 
Vår oppgave er å samle alt på et sted - og 
da er det på tide at vi tenker plattform. 
En felles plattform som kan integrere 
sensorer og tradisjonell byggautomasjon, 

uavhengig av hvilken kanal det blir levert 
gjennom. Gleden er at det har vi allerede 
tenkt på i GK gjennom vår GK Cloud. 
Det er fint med innsamlet data, men det 
har absolutt null verdi om det ikke brukes 
til noe. Data må analyseres og informa-
sjonen må føre til en handling. 

Middelet - men ikke målet. – Bruk av 
digitale sensorer omtales ofte som om det 
er noe nytt. Men det er det ikke. Fakta er 
at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg 
har vært i bransjen, understreker Holm.                  
– Forskjellen er at sensorene nå er langt 
mer tilgjengelige - både teknologisk og 
økonomisk.
Vi må passe oss for å tro at «bare vi har 
nok sensorer, så er jobben gjort». En sen-
sor er kun et middel og ikke selve målet. 
Dersom en sensor hverken hever kvali-
teten på produksjonen eller reduserer 
kostnader i form av mer målrettet ved-
likehold eller lavere energibruk, må den 
omdefineres fra begrepet «need to have» 
til «nice to have». En sensor skal avdekke 
et problem; gjør den ikke det kan du like 
godt la være. Når brukeren av bygget 
melder at «luften her kjennes dårlig» så 
skal sensoren vite dette - og hvorfor - og 
nøyaktig hva vi kan gjøre for å utbedre 
problemet.

Via fjernovervåking 
tilbyr GK kontroll, 
oppfølging og vedlike-
hold av tekniske anlegg 
i bygg. Driftsingeniører 
samler inn og analyserer 
driftsdata via internett 
og sender ut kvalifisert 
personell ved behov.  

“
Steinar Holm, direktør for eksisterende bygg 
i GK Norge. 

EKSISTERENDE BYGG EKSISTERENDE BYGG

Foto: Magnus Skaara Drabløs
u
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Krever fagfolk. – Dersom vi får detaljerte 
data fra det tekniske anlegget, har vi 
mulighet til å sende ut riktig tekniker med 
riktig kompetanse og riktige verktøy for 
å løse problemet. Sensorer og detaljerte 
data er svært god hjelp på veien til å forstå 

problemet og årsaken, men det som får oss 
helt i mål og løser problemet er kvalifiserte 
fagarbeidere. Med inntoget av kunstig 
intelligens (AI - Artificial Intelligence) i 
samfunnet generelt og i tekniske anlegg 
spesielt, er god drift av anlegg fortsatt 

personavhengig. Jeg er helt overbevist 
om at AI er fremtiden, understreker 
Holm, - men per i dag har jeg foreløpig 
kun sett ideer. Vi i GK og mange med oss 
jobber med dette, og det blir spennende 
å se hva som kommer fremover. Slik som 

verktøyene er i dag kreves det at personer 
analyserer data for å forstå en situasjon 
og bestemme en handling. Dette er en kre-
vende jobb som bør utføres av noen med 
både solid teoretisk og praktisk bakgrunn. 
Glem ikke at målet er bedre kvalitet og/
eller lavere kostnad. 
– Mange av våre tekniske anlegg har 
kontinuerlig drift. Til tross for et planlagt 
vedlikehold kan det skje driftsstans skapt 
av enkeltkomponenter eller utenforlig-
gende hendelser. Målet er alltid å unngå 
driftsstans med tilhørende direkte og 
indirekte konsekvenser. La oss bruke 
varmegjenvinner i et ventilasjonsanlegg 
som et eksempel. Varmegjenvinneren er 
kanskje den viktigste komponenten for et 
lavt energibruk. 
Dersom den ikke fungerer når utetem-
peraturen er høyere enn 0°C vil man 
sannsynligvis ikke oppleve redusert kom-
fort fordi varme-batteriet har tilstrekkelig 
kapasitet til nødvendig heving av tempera-
turen. I et bygg på 5000 m2 representerer 
dette energiutgifter på 10.000 kroner pr 
uke. Når man oppdager feilen haster det 
selvsagt med å få den utbedret. Hasteopp-
drag koster som kjent mer. Så kontinuerlig 
overvåkning reduserer konsekvensen av 
en driftsstand.

Bedre oppfølging av kundenes bygg.
– Dersom vi får detaljerte data fra det 
tekniske anlegget, har vi mulighet til å 
sende ut riktig tekniker med riktig 
kompetanse og riktige verktøy for å løse 
problemet. Sensorer og detaljerte data er 
svært god hjelp på veien til å forstå 
problemet og årsaken, men det som får 
oss helt i mål og løser problemet er 
kvalifiserte fagarbeidere. Frem til i dag 
har man forholdt seg til regelmessig 
vedlikehold, ofte basert på dato. Med 
riktige sensorer, riktig plassert, kan riktig 
strukturerte data forutsi når anlegget 
trenger service. Vi ønsker å bevege oss 
over til forutsigbart - eller om du vil - 
prediktivt vedlikehold; vi vil komme 
problemene i forkjøpet. Resultatet vil 
nødvendigvis føre til lykkeligere kunder 
og serviceorganisasjon, avslutter 
Steinar Holm, direktør eksisterende bygg i 
GK Norge.GKs dyktige BA-teknikere gir deg smarte løsninger - både fysisk i dine lokaler og fjernstyrt over nettet. (Foto: Magnus Skaara Drabløs) Steinar Holm er direktør for eksisterende bygg i GK Norge. (Foto: Harald Sola Berentsen)

EKSISTERENDE BYGG EKSISTERENDE BYGG
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Skyhøy 
       styring
Skyløsning og stordata skal gjøre driften enklere for kundene.

D
et begynte som en PC stående un-
der pulten til vaktmesteren, smiler 
Roar Johannesen. Nå har direk-
tøren for byggautomasjon i GK 

Inneklima ansvaret for å flytte styringen av 
byggene fra serverrommet og ut i skyen. 
Foreløpig er 50 bygg løftet opp i 
GK Cloud.

Fisker etter data. Johannesen tar forklar-
ingen helt fra bunnen. Ventilasjon, varme, 
lys og andre tekniske installasjoner over-
våkes i SD-anlegget til bygget. Flere og 
flere installasjoner er samlet i ett anlegg, 
datasikkerheten er blitt bedre, men frem-
deles ligger det lokalt i bygget. «Her har 
jeg bygget mitt,», som drifteren tenker.
– Så var det noen som begynte å tenke: 
Her har vi tre bygg ved siden av hverandre. 
Kanskje vi skulle ta dette SD-anlegget og 
flytte det ut? Og overvåke alle tre byggene? 
beskriver han.
Fortsatt var det et isolert system for de tre 
byggene. Nå har styringen gått et skritt 
videre.
– Vi flytter det opp i skyen, og vi har 
inngått et spenstig samarbeid, mener Roar 
Johannesen.
Han synes nemlig ikke at de store og 

sterke internasjonale automatikkprodusen-
tene er spesielt spenstige. De er fremdeles 
proprietære – det vil si at de arbeider med 
sine egne systemer uten å gjøre det lett 
for brukerne å samle alt på ett sted og i én 
plattform.
For å få et enda sterkere grep på produkt-
utviklingen, har GK valgt å samarbeide 
med norske Piscada. Det Trondheims-
baserte programvareselskapet har erfaringer 
fra prosessindustri, maritim virksomhet og 
fiskeoppdrett. Utviklingssamarbeidet 
skal overføre denne erfaringen til bygg-
markedet.

Sammenligner og analyserer. – Ute på 
bygget plasserer vi en lokal node – et 
knutepunkt – hvor vi kjører programvare 
som oppfører seg som et normalt, lokalt 
SD-anlegg, forklarer Johannesen. Det vil 
si at det lokale tekniske anlegget fungerer 
uten å trenge kontakt med skyen.
– Når vi kobler en lokal node opp i GK 
Cloud, får vi helt nye muligheter, fastslår han. 
– Kunden som har ti bygg, for eksempel, 
kan benchmarke data mellom byggene. 
Så kan vi hjelpe kundene med å analysere 
data på kryss og tvers.
Med 50 bygg i skyen er GK bare i starten 

CLOUD CLOUD

Illustrasjon: Heidi Øvergaard
u
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foreløpig. Kunden kan logge seg på, få 
tilgang til sine egne bygg og drifte dem 
selv – eller aller helst i samarbeid med 
GKs flerfaglige servicetjenester. 
– Vi kan bruke dataene til å lære og 
forbedre tjenestene våre og veksle dem om 
til kundeverdi, sier Johannesen.

Alt som ikke virker. – Fremtidens service-
tjenester går i retning av mindre fokus på 
alt som virker og mer på avvik og uønskede 
hendelser. Den kompetansen kan vi 
kanskje overføre til de andre kundene 
våre, regner han med.
Bransjen snakker om hvordan fremtidige 
skytjenester kan brukes til å drive mer 
behovsstyrt vedlikehold. Samtidig kan 
dataene brukes til å drive forebyggende 
vedlikehold. Hele bransjen snakker om 
det, men skyløsningen skal ta det fra prat 
til praksis.

Enkel tilgang. De siste årene har det blitt 
mer komplisert å logge seg på SD-anleggene. 
Datasikkerhet har blitt viktigere, og pålog-
gingen via brannmurer og VPN-tunneler 
har frustrert mange kunder.
– En av de hyggeligste overraskelsene med 
denne lanseringen har vært kundenes 
jubel over at de har fått enklere tilgang 
til SD-anlegget direkte i GK Cloud-
appen. Med fingeravtrykket på mobilen 
er kundene våre direkte inne i byggenes 
tekniske systemer, sier Johannesen.
Kundene velger selv mellom forenklet drifts-
informasjon på mobilen og normale 
systembilder på PC-en. Johannesen 
omtaler løsningen som en teknologisk 
nyskapning i bransjen. Oppstarten beg-
ynte i fjor høst, og den fulle lanseringen 
skjedde i sommer.
– Vi har lært masse. I tiden fremover skal 
vi bruke det vi har lært til å utvikle etter 
kundenes behov og innspill. Da kobler vi 
den kompetansen som vi i GK allerede har 
på de tekniske systemene med IT-kompe-
tanse, som kan programmere disse ting-
ene i praksis, slik at det blir noe fornuftig 
ut av det, forklarer Roar Johannesen.

Fagene sammen. Skyløsningen skal gjøre 
det enda enklere for de forskjellige fagene 
i GK å levere samlet.

– Hvis GK Kulde har levert en avansert 
energisentral, for eksempel, så kan byggau-
tomasjon sørge for at anlegget knyttes opp 
i GK Cloud. Men det er selvfølgelig GK 
Kulde som har mest kompetanse knyttet 
til den tekniske løsningen og driften av 

energisentralen, sier han.
Eksempelet kan overføres til alle fag. 
– Vi jobber kontinuerlig med å heve kompe-
tansen internt i GK slik at enda flere av 
våre kunder kan optimalisere driften av 
sine tekniske anlegg, sier Johannesen.

CLOUD

GK Cloud lar brukerne styre fra både PC, brett og mobil – og ikke minst komme seg enkelt inn for å ta kontroll på 
byggene sine.

SVERIGE

GK vokser i Sverige
– men ikke for enhver pris
– Oppdragsmengden øker, nye kunder kommer til, vi blir stadig 
flere medarbeidere og vi sprer oss mer geografisk – men vi må 
erkjenne at vi er inne i en konsolideringsfase, forteller Göran 
Krawe, administrerende direktør for Gunnar Karlsen Sverige AB.

D
et koster å vokse, fortsetter direk-
tøren, - men til tross for visse 
voksesmerter gjelder det at vi 
opprettholder våre langtidsmål 

også resultatmessig. Vi har et definert 
mål som skal oppnås innen 2022, og det 
ser ut til at denne ambisjonen er innen 
rekkevidde. Vi ligger langt foran skjemaet 
på nåværende tidspunkt. GK Sverige skal 
i første rekke utvikles gjennom organisk 
vekst. Unntaket er strategiske oppkjøp 
av eksisterende virksomheter der det er 
markedsmessig og geografisk forsvarlig. 
Det er jo gjerne slik at, om du fokuserer 
for mye på å bli stor, så blir du ikke 
nødvendigvis tilsvarende lønnsom. Om 
du derimot øker lønnsomheten, så blir du 
automatisk stor. Dessuten; vi kan gjerne 
ønske å vokse, men det er viktigere at våre 
kunder ønsker at vi skal bli store. Virk-
somheten vår har hatt en rent organisk 
vekst på 25-30 prosent både i fjor og året 
før. Det finnes mange hvite områder på 
Sverige-kartet der GK ikke er etablert, 
men vi ser det heller ikke som noe mål at 
vår vekst skal ha total geografisk spredning. 
Spesielt i den konsolideringsfasen vi nå er 
inne i, er det vesentligste for bunnlinjen at 
organisasjonen skal bli mest mulig effektiv 
og målrettet. Med de senere årenes 
utvidelser, med mange nyansatte, om-
kring 100 medarbeidere, tar det tid før 
alt fungerer optimalt. Det er viktig at nye 
medarbeidere - så fort som mulig - blir 

selvgående og kan levere hundre prosent. 
Derfor valgte vi å sette bremsene på i fjor 
sommer, for at daværende stab skulle 
få tid på seg til å bli den velfungerende 
organisasjonen vi ønsker. Vi er overbevist 
om at vi vil hente gevinsten av virksom-
hetens vekst i tiden framover. 

Kiruna er på flyttefot og dels skjer det samme i Gällivare, så oppdragsmengden i disse prosjektene er også økende 
innen de fagområdene vi tilbyr i Luleå, nemlig ventilasjon og rør. (Foto: Magnus Skaara Drabløs)

Administrerende direktør Göran Krawe ser lyst på 
fremtiden for Gunnar Karlsen Sverige AB. u

u
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Viktigste forretningsområder. – I Sverige 
dreier GK seg først og fremst om tekniske 
installasjoner i nybygg, og omfattende 
oppdrag i eksisterende bygg. Dette er ofte 
eldre bygg med teknisk utrustning som 
skal fornyes eller vedlikeholdes. Det dreier 
seg mye om automasjon og driftsstyring 
av byggene, men også ventilasjonsanlegg, 
varmeanlegg, kjøleanlegg og sanitetsinstalla-
sjoner. Her i Sverige har vi ennå ikke 
utvidet våre fagfelt med el-installasjoner, 
presiserer Krawe.                
– En framgang for oss er å involvere 
rådgivning i alt vi gjør og dermed skape 
merverdi for våre kunder. Samtidig vil jeg 
understreke at vi har noen av landets beste 
energieksperter i vår stall. Det er viktig at 
våre kunder får vite at vi i tillegg til frem-
ragende håndverkere og montører, også 
kan bidra med de fremste eksperter innen 
områder som karbondioksid, kilowattimer, 
emisjoner og arbeidsmiljø.

GK-Sverige – en betydelig aktør.  – I de 
senere årene har vi vært en betydelig aktør 
innen våre fagfelt, opplyser Krawe tilfreds. 
– Vi er faktisk blant de fem ledene leveran-
dørene i Sverige og om vi tar for oss 
ventilasjon separat så er vi topp tre. GK-
virksomheten i Sverige er fordelt i ulike 
administrative regioner samt et separat 
selskap for rørvirksomhetene. Utviklingen 
innen de ulike fagområdene ivaretas 
gjennom fokusering på de grunnleggende 
kjerneverdiene som gjennomsyrer hele vår 
virksomhet og er nedfelt i vårt altover-
skyggende verdigrunnlag, formulert i 
VILJA. (Värdeskapande – Innovativ – 
Långsiktig – Juste – Affärsmässig).

– I tillegg til hovedadministrasjonen som 
befinner seg her i Solna, ved Stockholm, er 
også visse av våre administrative funks-
joner lagt til vår Region Syd i Malmö. Der 
finner du blant annet vår regnskapsavde-
ling og vår HR-avdeling. Det er selvsagt 
i de områdene hvor vi er tyngst etablert 
hvor vi finner den største veksten. Vi 
snakker da om Region Øst som inkluderer 
Stockholm og Mälardalen. Vi snakker 
likeledes om regionene rundt Malmö og 
Göteborg, Region Syd og Region Vest. Vi 
må heller ikke glemme vår virksomhet 

i Region Nord, med hovedsete i Luleå, 
der vi har en omfattende virksomhet 
innen ventilasjon. Nå er det igjen full 
fart i gruveindustrien der oppe, så det er 
grunn til å se lyst på fremtiden. I tillegg er 
hele Kiruna på flyttefot og dels skjer det 
samme i Gällivare, så oppdragsmengden 
i disse prosjektene er også økende innen 
de fagområdene vi tilbyr i Luleå, nemlig 
ventilasjon og rør. For øvrig kan jeg nevne 
at produktspekteret varierer litt i de ulike 
regionene. I vest, i Göteborg, tilbyr vi 
ventilasjon, byggautomasjon, entrepriser, 
service og rådgivning. I syd, i Malmö-om-
rådet, har vi stort sett det samme, men her 
har vi også en omfattende rørvirksomhet. 
I Stockholm er GK størst og markedsle-
dende innen ventilasjon og vi er størst og 
markedsledende innen service i Region 
Syd, Malmö.

Bærekraftig utvikling. – Våre miljøbevisste 
kunder blir stadig fler og vektlegger stadig 
oftere bærekraftige løsninger ved installa-
sjoner i sine bygg. På grunn av vår størrelse, 
er vi pliktige til å legge fram en såkalt «Håll-
barhetsredovisning», forteller Krawe.  
– Det er nemlig slik at all vår virksomhet 
er forbundet med tanken om en bærekraftig 
utvikling. Vi ser det som svært viktig at 
så vel ansatte, som samarbeidspartnere og 
våre kunder er kjent med dette.

I Gunnar Karlsen Sveriges Hållbarhets-
redovisning skriver administrerende 
direktør Göran Krawe følgende:

Hele virksomheten vår dreier seg om 
bærekraft. Ambisjonen vår er å sikre at vi 
alltid skaper fremgangsrike og bærekraftige 
løsninger. Dette gjør vi gjennom å balan-
sere sosiale, miljømessige og økonomiske 
interesser. Med over tjue års erfaring med å 
hjelpe kundene våre med å finne innovative 
tekniske løsninger på utallige utfordringer, 
befinner vi oss langt fremme når det gjelder 
tekniske fremskritt. Vi er selvfølgelig stolte 
over historien vår og det vi har oppnådd til 
nå, men vi er både forberedte og sikre på 
at vi kan gjøre mer sammen med kundene 
våre i hele Sverige. Vi er klare til å påta oss 
bærekraftutfordringene deres. 

Vi har noen av landets 
beste energieksperter i 
vår stall. Det er viktig at 
våre kunder får vite at 
vi i tillegg til fremrag-
ende håndverkere og 
montører, også kan 
bidra med de fremste 
eksperter innen områder 
som karbondioksid, 
kilowattimer, emisjoner 
og arbeidsmiljø.

“

Administrerende direktør Göran Krawe i 
Gunnar Karlsen Sverige

SVERIGE SVERIGE

Gunnar Karlsen Sverige AB skal prosjektere alle 
tekniske installasjoner for ventilasjon i Kineum Gårda i 
Göteborg. (Illustrasjon Reflex Arkitekter)pu
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Ny midtby 
er snart i havn i Odense
Odense binder sammen 
sentrum og havneområde til en 
ny midtby. Sentralt i den er GK 
i god gang med et nytt under-
visningssenter.

B
yens Bro har bundet sammen 
havnen med sentrum i Odense. Nå 
bygger GK nytt voksenopplærings-
senter (VUC) i enden av broen. 

Det hele er en del av den nye midtbyen. 
– Et spennende prosjekt, sier avdelingssjef 
Thomas Knudsen.

Nye bydeler. Syddanmarks største by er i 
rask endring. Flere nye bydeler er planlagt, 
og én av dem har vært under oppbygging 
lenge. Odense havn har utviklet seg til en 
bydel med boliger, kontor, service, fritids-

aktiviteter og kultur.
Etter at gang- og sykkelbroen mellom by-
ens tradisjonelle sentrum og havneområ-
det sto ferdig i 2015, har også utviklingen 
av den nye City Campus skutt fart. Her er 
flere utdannelsesinstitusjoner samlet.
– Vi har fått den tekniske entreprisen 
på den nye VUC-bygningen der den 
videregående opplæringen skal foregå, 
forklarer Knudsen. Han er sjef for GKs 
Odense-kontor.
– Det betyr ventilasjon, VVS, sprinkler, 
byggautomasjon, el og heiser, sier han. 

I forbindelse med VUC Fyns eksisterende 
bygning på Kottesgade i Odense oppføres 
det en ny undervisningsbygning.
Brutto gulvareal er 7725 m2. 
811 av dem er teknikk og lager.
HF + VUC Fyn er byggherre.
GK har fått den tekniske entreprisen med 
disse fagene:
•  Ventilasjon (utføres av GK Danmark).
•  VVS og sprinkler (utføres av GK Rør).
•  Byggautomasjon (utføres av Insight 
 Building Automation).
•  El (utføres av underentreprenør El-team 
 Fyn).
•  Heis (utføres av underentreprenør PD 
 Elevator).

(Illustrasjon Zeni arkitekter)

VUC Odense

PROSJEKT DANMARK PROSJEKT DANMARK

På sørsiden av bygningen blir det terrasser og utvendig trapp.

Det tekniske rommet gir plass til fem anlegg, viser Thomas Knudsen. Lars Broholm og hans firma LBS Montage arbeider for GK på VUC-bygget.

u
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Totalt er kontrakten på 24 millioner danske 
kroner netto.

Utvendig trapp. Den nye undervisnings-
bygningen til VUC Fyn er designet for 
å møte trappen ned fra Byens Bro. En 
bred trapp som kan både gås og sittes på, 
skal invitere brukerne til å gå opp utenpå 
huset og bruke terrassene i de forskjellige 
etasjene.
Innenfor terrassene er det store, åpne 
fellesarealer. Her skal det legges til rette 
for både sosialt samvær, fordypning og 

gruppearbeid. Undervisningsrom og andre 
lokaler ligger langs de tre øvrige, loddrette 
fasadene.

Fem aggregat. Thomas Knudsen viser 
rundt i kjelleren på VUC-bygget. 
– Her i det store tekniske rommet har vi 
plassert fem ventilasjonsanlegg. De er fra 
7000 til over 25 000 kubikkmeter i timen 
– totalt suger vi inn 85 000 kubikkmeter, 
sier han.
– Anleggene er levert med innebygd 
kjøling i form av en varmepumpe. Dermed 

unngår vi å ha en luftkjølt kondensator 
plassert på taket. Dessuten slipper vi mye 
rørtrekk.
– Aggregatene kommer med ferdig 
automatikk. Dataene kan leses av på en 
håndterminal, og de er levert med wifi-
ruter som gjør at de kan innreguleres og 
styres via en app på telefonen. Dermed kan 
virkningsgrad og energibruk overvåkes 
enkelt og lettvint, konstaterer han.
Noen av fagene stiller ekstra krav. 
– For eksempel må vi ha prosessutsugning 
til kjemirommet, forklarer Knudsen.

Fra stor by til storby
Odense skal utvikles fra en 
stor dansk by til en dansk 
storby. Slik omtaler kommunen 
planene for byutvikling.

Her er noen av de store prosjektene:
•  I Odense havn begynte arbeidet med 
 en byomdannelsesplan i 2003. Siden 
 har området utviklet seg til en ny bydel. 
 Nå er planen oppdatert, havnen og 
 sentrum bindes tettere sammen, og det 
 skal bygges 2500 boliger.
•  Odins Bro, ferdig i 2014, har gitt 
 veiforbindelse over Odense Kanal og  
 lukket ringveisystemet slik at det ikke 
 er nødvendig å kjøre inn over havnen og 
 gjennom byen lenger.

•  Østerbro var ferdig i 2016 med fem års 
 byfornyelse og 14 prosjekter.
•  I 2017 åpnet det nye musikk-, teater- og 
 konferansehuset Odeon, med plass til 
 3000 i den største salen.
•  Den fire felt brede Thomas B. Thriges 
 Gade har delt sentrum i to. Nå er den 
 stengt for gjennomkjøring og det skal 
 investeres et milliardbeløp i tre kvartaler 
 der det bygges 53 000 nye etasjekvadrat
 meter i den avviklede gaten.
•  Vollsmose nordøst i byen skal utvikles 
 fra boligområde til bydel, med en plan 
 som går frem til 2020.
•  En ny, 14,5 kilometer lang bybane skal 
 settes i drift i 2020. En linje 2 med 7,7 
 kilometer nye spor er planlagt, men ikke 
 endelig vedtatt.
•  Det nye Odense Universitetshospital er 

 en av Danmarks største byggeplasser, 
 og planlegges ferdig i 2022. Samtidig blir 
 det en sentral del av Campus Odense, 
 som skal videreutvikle området rundt 
 sykehuset og Syddansk Universitet til en 
 bydel for innovasjon og utvikling.
•  Omtrent samtidig skal 65 000 kvadrat
 meter bebyggelse – storparten boliger 
 – stå ferdig på Munkebjergvænget sør i 
 byen.
•  Vest for sentrum bygges Gartnerbyen.  
 Arbeidet er i gang, og de første drøye 
 170 boligene er innflyttingsklare i 2019. 
 I 2025–26 skal det stå ferdig en bydel 
 med rundt 1000 nye boliger og et lokal-
 senter på 3000 kvadratmeter. GK har fått 
 VVS, ventilasjon og el på en av de første 
 bygningene, med 85 leiligheter.

85 000 kubikkmeter luft i timen suges inn til ventilasjonsanleggene.

All styringen er ferdiglaget hos leverandøren IV Produkt, og installeres som plug-and-play. Daniel Henriksen får kanalene på plass.

Thomas Knudsen er spent på himlingene i trebetongplater.

Gartnerbyen bygges på arealene etter blomsterkonsernet Gasa, vest for sentrum i Odense. (Illustrasjon: Gartnerbyen.dk)
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Sprinkler  
– en lønnsom nisje

Det er ikke mange i Danmark 
som har lov til å prosjektere et 
sprinkleranlegg. Den som kan, 
får plass i en nisje som kan gi 
gode inntekter og dra med seg 
flere oppdrag.

J
immi Mejlvang Nielsen er en av svært få. 
– Det er vel kanskje 25 personer 
som er autorisert på sprinkler i 
Danmark, sier han.

16 anlegg. For GK er resultatet hyggelig. 
– Sprinkler er en nisje. Det er ingen hem-
melighet at det er litt flere penger å tjene 
på sprinkler enn det er på VVS. Det er 
kanskje to entreprenører som byr på en 
sprinklerjobb der det kan være ti på VVS, 
sier Jimmi Mejlvang Nielsen.
Han forteller om tøffe krav for å bli autori-
sert. Først er det krav til utdannelsen, for 
eksempel som ingeniør eller installatør. Så 
trengs det to års praksis under en annen 
som er autorisert før du kan gå opp til 
prøven. Der stryker halvparten. Står du, 
så må det prosjekteres anlegg jevnlig for å 
beholde autoriseringen.
Det er sjelden noe problem:
– Akkurat nå har vi 16 anlegg i gang i hele 
landet. Det blir mange kilometer å kjøre, 
sier han.

Pleiehjem og trapperom. Utførelsen er 
det GK Rør i enten Århus, Odense eller 
København som står for. Jimmi Mejlvang 
Nielsen selv prosjekterer og reiser rundt 
for å holde oppsyn med jobben.
– De prosjektene vi lager sprinkler på, er 
ofte pleiehjem og parkeringsanlegg. Så er 
det snakk om lagre, butikker og kontor-
bygninger, og vi har også en del boliger 

med sprinkler, forklarer Jimmi Mejlvang 
Nielsen.
En spesiell type jobber er trapperom, ofte i 
litt eldre bygårder i København.
– Det som er typisk, er at man legger ned 
baktrappen og lager toaletter og baderom. 
Så må den forreste trappen sprinkles for å 
sikre fluktveier. Når det er bare én fluktvei, 
blir kravene strengere, forklarer han.

Vannvansker. Enkelte steder sliter han 
med vannet.
– Noen steder i Danmark vil ikke vann-
verkene levere vann til sprinkleranlegg. 
Det gjør at de binder seg til å ha vann 
tilgjengelig, mens de egentlig helst vil senke 
trykket for å spare penger. Da er eneste 
alternativ å legge ned en tank. I tillegg får vi 
da krav om et dobbelt pumpeanlegg. Det er 
noen byggherrer som ikke er så glade for de 
tilknytningsavgiftene det gir, ja, sier han.

Vanntåke. Nå er det vanntåkeanlegg som 
er det nye på sprinklerfronten. De er sp-
esielt aktuelle for større bygg, for eksempel 
på sykehusene.
– Det er dyrt å lage vanntåkeanlegg, men 
det krever mindre plass og mindre vann. 
Reglene på området er ikke helt klare 
ennå, men vi har begynt å gi noen priser. 
Jeg tror ikke det blir så vanskelig: Førings-
veiene er de samme – det er bare at dysene 
skal ha et annet trykk og pumpene er litt 
større, forklarer Jimmi Mejlvang Nielsen.Jimmi Mejlvang Nielsen er en av svært få som er autorisert til å prosjektere sprinkleranlegg.

Sprinkler – her på et prosjekt i Odense – kan trekke med 
seg flere oppdrag for GK.

Sprinkler er en nisje med god inntjening, konstaterer 
Jimmi Mejlvang Nielsen.
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Boliger 
løfter økonomien

Byggingen av nye boliger løfter 
den danske økonomien. 
Samtidig bygges det storsykehus 
på rekke og rad og København får 
mange tusen nye hotellrom.

B
oligbyggingen er en av de viktigste 
motorene i det økonomiske opp-
svinget, sier sjeføkonom 
Bo Sandberg i Dansk Byggeri.

Bruttonasjonalproduktet vokste med 
2,2 prosent i fjor. 
– Tallene fra Danmarks Statistik viser en 
stabilt høy vekst i boliginvesteringene på 
mellom 6 og 8 prosent i året siden 2014. 
Når BNP i snitt har steget 1,8 prosent, 
viser det at boligbyggingen bidrar til å 
trekke opp veksten, konstaterer Sandberg.

30 000 nye boliger. Prognosen til Dansk 
Byggeri er at det kommer til å bli satt opp 
over 30 000 nye boliger i 2019.
For markedssjef Allan Løvgreen i GK 
Danmark er det hyggelige tall:
– Vi har sett en stor utvikling i byggingen, 

og primært for boliger. Når vi ser på utsik-
tene, ligger det an til å fortsette slik. Det 
aller meste skjer i Region Hovedstaden og 
i Århus, sier han.
For GK, som teknisk entreprenør, er boli-
gene prosjekter som gir relativt lite å gjøre.
– Men det går den riktige veien. Det blir 
mer og mer teknikk i boliger og større krav 
til inneklima og energi, sier han, og nevner 
radongass som eksempel.
– Det er det aller nyeste når vi skal bygge 
boliger. Det som gjøres nede i grunnen, gir 
ikke oss mer å gjøre, men det blir litt ekstra 
med å føre rør opp til taket, forklarer 
Løvgreen.

I tvil om sykehus. De store sykehusutbyg-
gingene er i gang. Etter begynnelsen i øst, 
flytter prosjektene seg vestover: Odense, 

Køge og Nordsjælland.
– Sykehus er et viktig område for oss som 
arbeider med teknikk. Samtidig er det et 
spørsmål om vi vil arbeide med dem, 
innrømmer GK-markedssjefen.
Noen av de større bygge- og anleggspro-
sjektene i Danmark har nemlig gått til 
spanske og italienske hovedentreprenører, 
og i noen tilfeller har de ikke klart å gjen-
nomføre prosjektet. Hvis det skjer, kan det 
være vel så gunstig å være den som kom-
mer inn i etterkant og fullfører.

Hotellvekst. I København er det i tillegg 
en lang rekke hotellutbygginger på gang.
– Det er kjempestort. København satser på 
å bli en stor konferanseby. I 2010 var det 
15 000 hotellrom her. I 2020 forventer man 
22 500, sier han.(Foto: Ricky John Molloy, Dansk Byggeri)

Markedssjef Allan Løvgreen i GK har bedre oversikt enn noen gang over fremtidige byggeprosjekter i hele Danmark. (Foto Georg Mathisen)

Akkurat nå som det er press 
på arbeidsmarkedet og det er 
vanskeligere for oss å finne 
de riktige medarbeiderne, 
er det en god nyhet at vi får 
mer ut av hver arbeidstime.

“
Dansk Byggeris sjeføkonom Bo Sandberg

u
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GK bygger blant annet Falkoner Centret, 
der det tidligere Radisson Blu-hotellet blir 
til Scandic i høst. 
– Så lukter vi på oppgaver ute på Carls-
berg, som er en helt ny bydel med både 
boliger og hoteller, forteller Løvgreen.

Sjakter. Falkoner er et av de foreløpig to 
prosjektene med en helt ny løsning som 
han har stor tro på. GK samarbeider tett 
med NCC, som produserer prefabrikkerte 
sjakter på en fabrikk i Latvia. Sjaktene 
samler alle tekniske installasjoner på ett 
sted. Etter at de er heist inn i bygget, har 
GK oppgaven med å montere sammen 
installasjonene.
– Akkurat nå har vi fire tilbud inne på 
hoteller i samarbeid med NCC Teknik 
Skakt, forteller Allan Løvgreen.
Han har tro på å slippe konkurrenter som 
kopierer løsningen. En slik prefabrikkert 

sjaktproduksjon tar lang tid å utvikle. 
– Dette gjør det også mulig for oss å 
komme inn på rom og entreprenører der 
vi ellers ikke er, fastslår han.
Samtidig arbeider GK for å komme tidlig 
inn i prosjektene: 
– Hele tiden er ønsket å konkurrere mer 
på kompetanse og mindre på pris. Å være 
med på å utvikle prosjektene i stedet for 
bare å legge inn anbud på en ferdig tegnet 
fagentreprise. 

Følger med. Siste nytt for å følge med på 
de byggeprosjektene som er på vei og 
oppdage dem tidlig, er Faktanet live. 
Søsterløsningen til Norge Bygges og 
Sverige Bygger følger nye prosjekter og 
holder oversikten også over det som ligger 
et halvt, ett eller to år frem i tid.
– Før trodde folk at dette hadde vi styr på 
og at vi kjente vårt eget område. Men uan-

sett hvor god lokalkunnskapen er, så får du 
ikke med deg alt, sier Løvgreen.
På lang sikt er det blant annet Fehmarn-
bæltforbindelsen han forbereder seg på. 
Tunnelen mellom Danmark og Tyskland 
kommer til å bety mye for utviklingen 
på Lolland og Falster. Der er GK allerede 
markedsleder.

Bygger mer effektivt. Bygge- og anleggs-
virksomhetene i Danmark er blitt mer 
effektive. Den samlede produksjonen i 
fjor var den største siden før finanskrisen. 
Samtidig har bransjen 23 000 færre me-
darbeidere enn for ti år siden, viser tall fra 
Danmarks Statistik.
I fjor vokste produktiviteten raskere i 
byggenæringen enn i resten av nærings-
livet.
– Akkurat nå som det er press på arbeids-
markedet og det er vanskeligere for oss å 

finne de riktige medarbeiderne, er det en 
god nyhet at vi får mer ut av hver arbeids-
time, sier Dansk Byggeris sjeføkonom 
Bo Sandberg.
Likevel er det mye som kan gjøres for 
å bli enda mer effektiv. Bygg og anlegg 
investerer nemlig mindre og mindre i 
IT. Generelt investerte en bedrift 60 000 
kroner i IT-utstyr per ansatt i 2016. I 
bygge- og anleggsnæringen var tallet bare 
11 600 kroner, og det er 19 prosent mindre 
enn året før.

– Det er en foruroligende utvikling som vi 
må snu. De virksomhetene som er effektive 
og produktive, er de som klarer seg best og 
overlever på sikt, sier direktør Michael H. 
Nielsen i Dansk Byggeri.
 
Vil ikke ha bærekraft. Alle snakker om 
det, men nesten ingen gjør noe. Entre-
prenørene står klare til å bygge bærekraftige 
bygninger, men danskene vil ikke ha dem. 
Bare fire prosent av byggeprosjektene som 
er i gang, er bærekraftige, viser en under-

søkelse fra Dansk Byggeri.
– Det er bra at byggenæringen er klar til å 
levere bærekraftige løsninger, men ergerlig 
at kundene ikke har fått opp øynene for de 
mange fordelene. Bærekraftig bygging vil 
skape bedre boliger, sier bransjedirektør 
Thomas Uhd.
Bransjen regner med at det kommer 
lovkrav om bærekraft i løpet av de neste 
fem årene. Samtidig reagerer byggefirmaene 
på at det kan være byråkratisk og dyrt å 
bygge bærekraftig.

Sykehusene er prosjekter med spennende tekniske løsninger, men ikke nødvendigvis de hovedentreprenørene som GK ønsker å samarbeide med. Illustrasjonsbildet er fra 
Nordsjællands Hospital, som skal bygges i Hillerød. (Foto: Herzog & de Meuron/Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Over 30 000 kvadratmeter på Falkoner Centret på Frederiksberg renoveres og bygges om, og hotellet øker fra 166 til 334 rom. Blant annet skal energibruket ned og inneklimaet 
forbedres. (Illustrasjon: NCC)



24 25 

SIRKULÆR ØKONOMITEKST: GEORG MATHISENSIRKULÆR ØKONOMI

Vær klar til å

bygge
av søppel!

Forsker på 
søppelmaterialer
Flere amerikanske universiteter er i 
gang med forskningsprosjekter for 
å finne ut hvordan avfall kan brukes 
til byggematerialer, til beste for både 
miljø og fattigfolk.
Washington State University, for 
eksempel, tar for seg slitne utleie-
leiligheter. Når det er leieboerne, 
gjerne med dårlig råd, som betaler 
for oppvarmingen, har ikke utleierne 
særlig interesse av å isolere eller 
sørge for at boligene er energi-
effektive.
Derfor har professorene Taiji 
Miyasaka og Robert Richards prøvd 
å finne frem til forferdelig billig 
isolasjon: «Trash Wall». Den ene 
metoden bygger på papp som 
bindes sammen med hylsene fra 
tørkeruller. Den andre bruker 
brusflasker i plast. Så dyttes bære-
poser eller opprevet papir inn i disse 
rammene.
På utsiden limes sider fra blader 
opp på papp, og det er også mulig å 
blande papirmasse, sement og vann 
til en brannsikker overflate.
– Dagens metoder for å forbedre en-
ergieffektiviteten retter seg mot dem 
som har god råd. De som trenger 
det mest, er de som tjener lite og 
kanskje bruker halve lønna om vin-
teren på å holde boligen varm, sier 
Robert Richards.
Meredith Miller og Thom Moran ved 
University of Michigan studerer 
plastiglomerater – mikroplast som 
har smeltet sammen med sand og 
stein. De har potensial som bygge-
materialer, mener de to professorene.

Også de som har dårlig råd, trenger energieffek-
tive boliger, mener amerikanske forskere. De løser 
det med å lage isolasjon av det som ellers ville 
vært søppel. (Foto: Washington State University)

Ressursene er begrensede og naturen sårbar. Søppel er de nye 
råvarene – også for byggenæringen.

F
ør ble det kastet. Nå skal det opp-
sirkuleres. Ikke bare brukes om igjen, 
med andre ord – det som vi kjenner 
som resirkulering. Nei, i fremtidens 

sirkulærøkonomi skal det oppsirkuleres. 
I stedet for å bli til avfall skal brukte res-
surser bli enda mer verdt.

Sirkulær økonomi. Einar Rasmussen er 
professor ved Handelshøgskolen på Nord 
universitet i Bodø. Han forsker på den 
sirkulære økonomien.
– Alle kjenner bildet: Vi bruker opp res-
sursene på jordkloden. Så er det veldig 
mange initiativer for å få til et skifte. 
Sirkulær økonomi er en tankegang der vi 
i stedet for å gjøre sånn som nå – hente 
ut ressurser fra naturen som vi bruker og 
kaster – sørger for at ressursene er i bruk 
og ikke blir til avfall, forklarer han.

Einar Rasmussen utfordrer byggenæringen til å tenke 
sirkulært – den som får det til, vil tjene godt på det. 
(Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet)

t
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Ting kan brukes lenger, de kan brukes til 
nye formål og de kan bli til nye produkter. 
– Hovedideen er å unngå at vi degraderer 
ressursene og bare kaster dem. Da løser vi 
samtidig en del problemer, sier han.

Bruke byggene mer. Rasmussen snakker 
om hvordan en ganske stor andel av 
ressursene som samfunnet bruker, går til 
bygging.
– Da kan vi tenke på ulike måter. Vi kan 
bruke bygg mer restriktivt – veldig mange 
bygg står tomme deler av tiden. Vi kan 
designe bygg som er mer i bruk, slik at 

behovene for å bygge, blir mindre, sier han.
– Så kan vi bygge med bedre kvalitet så 
materialer og utstyr varer lenger. Vi må 
også tenke på at når bygget har nådd sin 
levetid, må det kunne demonteres og 
gjenvinnes i stedet for å bli til avfall. Det 
krever at man har tenkt litt på det allerede 
når det bygges, hvordan man kan separere 
og gjenbruke de ulike fraksjonene.
I Rasmussens hjemby Bodø har han et 
godt eksempel å vise til. Den gamle fly-
plassen skal rives. Det blir mye betong. 
– Er det noe som kan brukes i nye bygg? 
Ofte vil det være mer lønnsomt å gjen-

bruke det gamle materialet enn å bruke 
nytt, sier han.

Selge tjenester. For byggenæringen 
handler det om å tenke nytt. Å finne nye 
forretningsmodeller og nye måter å gjøre 
ting på.
– En ting som går igjen, er å selge tjen-
ester i stedet for å selge produkter. Vi 
som kjøpere har som regel bruk for lys og 
ventilasjon, men vi er ikke så opptatt av å 
kjøpe lyspærer og ventilasjonsanlegg. Hvis 
vi kjøper tjenester i stedet for å eie ting 
selv, vil de som leverer tjenestene, ha mye 

større mulighet til å designe produkter 
som kan brukes lenge og brukes igjen, 
forklarer professoren.
– Hvis vi selger lyspærer, er vi interes-
sert i å selge flest mulig. Hvis vi selger lys, 
er vi interessert i noe som varer veldig 
lenge. Hvis vi selger ventilasjonsanlegg, 
vil vi selge flere ventilasjonsanlegg. Hvis 
vi selger frisk luft inn i et bygg, vil vi være 
interesserte i ventilasjonsanlegg som har 
lang levetid og kan oppgraderes.

Leier ut gulv. Rasmussen har nettopp 
vært på sirkulær økonomikonferansen i 

Trondheim. Der trekker han frem en 
presentasjon fra Tarkett, som har kommet 
langt.
– De leier ut gulv i stedet for å selge gulv. 
Så henter de dem tilbake når de begynner 
å bli utslitt. Da kan de ta tilbake gulvene 
og resirkulere, forklarer han.
Et gulv er enkelt å avgrense. En inneklima-
løsning er det ikke. Dermed vil slik 
tenking kreve en annen form for samar-
beid mellom dem som selger, drifter og 
gjenvinner. Akkurat dette å tenke nytt på 
hvordan det kan jobbes, blir en viktig del 
av den nye sirkulærøkonomien. Ifølge 

Rasmussen er det viktig å prøve ut nye 
modeller – alt fra kontraktsformer til 
sensorer og datautstyr.
– De som er i forkant av utviklingen, 
kan ha en stor fordel når de prøver å få 
kontrakter. Samtidig er veldig mange av 
disse prinsippene lønnsomme. De handler 
om å bruke mindre ressurser, bruke dem 
lenger og unngå at ressurser går tapt. I 
prinsippet skal det altså lønne seg å tenke 
sirkulærøkonomi, sier han.

Forskere vil ha kontakt. Nå vil forskerne 
gjerne komme i kontakt med bedrifter 
som har lyst til å prøve ut slike nye tanker. 
Nord universitet, Sintef og NTNU sam-
arbeider nemlig om å etablere et senter 
for forskningsdrevet innovasjon med 
arbeidstittel «SFI Circular».
Einar Rasmussen mener også at det er 
mye å lære på tvers av ulike næringer.
– Det er ikke prisen på bygget når det 
er nytt, som betyr noe. Det er prisen på 
bygget når det står over mange år. Etter 
hvert vil flere stille miljøkrav. Nå har det 
vært mest fokus på energieffektivisering, 
men etter hvert kommer det kanskje flere 
krav til at materialer skal være gjenbrukte 
og gjenbrukbare, sier Einar Rasmussen på 
Nord universitet.

Flyplassen i Bodø skal rives. Hvor mye av de gamle byggematerialene kan brukes om igjen? (Foto: Harald Sola Berentsen)

Resirkulerte byggematerialer er ikke nytt, men det kommer til å bli større. Her et arkivbilde fra designersamling i 
Oslo i 2011 – da presenterte Marianne Reppen orientalske tepper som fikk ny farge før de ble klippet opp og sydd 
sammen igjen. (Foto: Georg Mathisen)

Bodø, der Nord universitet har hovedsete, er full av 
byggeplasser. Hvordan kan gamle bygninger leve 
lenger? (Foto: Georg Mathisen)
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Byggeprosjekter i sirkel
Et biologisk hus i Middelfart og et ungdomsherberge i Nha Trang 
– mange er godt i gang med bygging etter sirkulærøkonomiens 
prinsipper.

• Danske Een til Een Arkitektur & 
 Byggeri omtaler det som verdens første 
 biologiske hus. Huset ligger i Middelfart. 
 Her er byggematerialene laget av land
 bruksavfall, inkludert halm, tare og 
 tomatplanter. Normalt ville råvarene 
 blitt brent for å produsere energi.

• I Nha Trang i Vietnam ligger ungdoms-
 herberget Ccasa – en forkortelse for 
 «Container Casa». Det er bygd opp av 
 gamle skipscontainere som er gjort om 
 til sovesaler. Sementblokker, gamle tre-
 vinduer og kurver er oppsirkulert til 
 dekorasjoner, solskjerming og romdelere.

•  I Singapore er en nedslitt skole fra 1970-
 tallet gjort om til flerbrukssenteret  
 Enabling Village. Her er betongrør blitt 
 til sitteplasser, gamle containere brukes 
 som broer og resirkulerte oljefat rommer 
 planter.

•  Greenmoxie Tiny House er en 35 m2 
 stor bolig på hjul. Det amerikanske 
 hjemmet er laget for å fungere helt 
 uten å kobles til strøm, vann eller avløp. 
 Det bygger på solceller og regnvann 
 med rensing. Himlinger og vinduer er 
 blant det som er resirkulert.

•  Også ungdomsherberget Fair and 
 Square i Beograd satser på regnvann 
 – til toalettene. Solceller og resirkule-
 ring på stedet bidrar til miljøregnskapet. 
 Trekasser og skrapmetall er blant mate-
 rialene som er gjenbrukt.

Tiny House kan rulle rundt på nordamerikanske veier 
uten strøm, vann eller kloakk. (Foto: Greenmoxie)

Det biologiske huset er bygd av landbruksavfall. Utvendig er det kledt med kebony. (Foto: Een til Een Arkitektur & Byggeri) Gamle skipscontainere er blitt nytt ungdomsherberge. (Foto: Ccasa Hostel)

Rammen er en gammel skole – sementrør er blitt til 
sitteplasser. (Foto: Woha Architects)

Møblene på det serbiske ungdomsherberget Fair and Square er gjenbrukt eller bygd av brukte materialer. 
(Foto: Fair and Square Hostel)



30 31 

NYE TIDER PÅ ANDØYATEKST: GEORG MATHISENNYE TIDER PÅ ANDØYA

De lar seg ikke knekke selv om 
arbeidsplassene forsvinner. Når 
Andøya flystasjon legges ned, 
griper lokalmiljøet muligheten 
til å bygge nytt i stedet.

3
00 arbeidsplasser forsvinner ut av 
en nordnorsk utkantkommune. 
Hver femte av de 4900 innbyggerne 
kan komme til å forsvinne fra 

Andøy om ingenting skjer. Men slik skal 
det ikke gå. Her er mye i ferd med å skje, 
nemlig.

Patruljerer. Det norske luftforsvarets 
seks P-3 Orion patruljefly er stasjonert 
på Andøy flystasjon. Ingen andre kan yte 
hjelp så langt til havs som Orion-flyene, 
og plasseringen langt uti Norskehavet gjør 
det enkelt å kontrollere i nordområdene.
Men snart er det slutt. Orion-flyene skal 
erstattes av nye overvåkingsfly og fly-
stasjonen legges ned. Stortinget har fattet 
vedtaket, motstanderne har fremdeles ikke 
gitt opp, men Andøy kommune tilpasser 
seg virkeligheten og forbereder seg på nye 
tider. Det får ringvirkninger: Utvikling 
og spennende byggeaktivitet skapes ikke 
bare der det blir besluttet å bygge nytt, 
men også der det blir besluttet å legge ned 
gammelt.

Agenter for optimisme. – Til å begynne 
med var det et sjokk for alle som bor her. 
Det ble en negativ, nedadgående spiral, 
sier Brita Erlandsen. Hun sitter i dobbelt-
rolle for tiden. I tillegg til å være nærings-
sjef i Andøy kommune er hun prosjektleder 
i det kommunale omstillingsprogrammet 
Samskap.
– Det første vi gjorde, var å invitere alle 
bedriftene i kommunen på frokostmøter. 
Ordføreren tok for seg hvor viktig det er 
at de som står i butikken eller jobber på 
kaféen, er våre agenter for optimisme. Når 
det kommer inn folk, skal de si at «dette 
får vi til», erklærer Erlandsen.

Snur nedleggelse 
til optimisme

Andenes fyr ligger i havneområdet i sentrum. Her skal det bygges ut for en halv milliard kroner. (Foto: Georg Mathisen)
Brita Erlandsen leder arbeidet med å skape aktivitet, arbeidsplasser og optimisme i en kommune som mister den 
desidert største arbeidsgiveren. (Foto: Georg Mathisen) u
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Det uformelle samlingsstedet i kommune-
senteret Andenes fikk også besøk. «Bakeri-
rådet» – de faste gjestene som samles på 
kaféen for å løse verdensproblemer.

350 jobber. – Næringslivet er positive. 
De ser ikke mørkt på dette, ifølge Brita 
Erlandsen. Hun leder et omstillingspro-
sjekt som skal bidra til 350 flere sysselsatte 
i løpet av seks år og samtidig bidra til 
befolkningsvekst. Fra staten har prosjektet 
fått 95 millioner kroner.
– Vi har primærnæringene: Landbruk, 
fiske og fiskeoppdrett. Vi har reiselivspro-
sjekter. Vi har kompetanse og romfart. I 
tillegg har vi samfunnsutvikling som går 
på attraktivt bosted og attraktivt levested. 
Det er like viktig å skape bolyst som å 
skape arbeidsplasser, sier Erlandsen.

Hval og romfart. Andøy kommune har 
noen naturlige fordeler. Andenes er et av 
Norges største fiskevær med fisken rett 
utenfor det 2,5 kilometer lange moloanleg-
get. Utenfor øya er et av svært få steder i 
verden der det går an å oppleve sperm-
hvaler hele året. Romfartssenteret er ifølge 
Erlandsen den beste plassen i Europa 
å skyte opp satellitter for eksempel til 
fremtidens mobilnett – her kan de skytes 
rett opp i bane uten å passere over bebygde 

områder.
Naturlig nok er også flykompetansen 
stor. Widerøe vurderer å hente tilbake en 
vedlikeholdslinje fra Nederland og legge 
den til Andøya, og Pilot Flight Academy 
i Sandefjord ser på muligheten for å åpne 
en avdeling her i et område der det er god 
plass i luftrommet.
– Vi må brette opp ermene og se fremover, 
sier Brita Erlandsen. Hun henter gjerne 
inspirasjon fra fylkeshovedstaden Bodø, 
som du kunne lese om i Inne nummer 1 i 
år. Der skal flyplassen flyttes en kilometer 
og gi plass til en helt ny bydel.

Havneutbygging. – Det største utbyggings-
prosjektet vi skal gå i gang med her, er 
havneutbyggingen, forteller hun, og 
snakker om et prosjekt til en halv milliard 
kroner.
– Det er mange tanker og idéer om 
hvordan vi kan gjøre om den havnen til et 
miljø for folk som bor her, men samtidig 
nye arbeidsplasser. Vi har kjempemulig-
heter til å tenke helt nytt og ha et hårete 
mål. Oppgaven vår er å skape en fremtids-
tro, å få folk til ikke å flytte herfra og å 
få ungdommen til å tenke at «ja, jeg kan 
flytte hjem». Det er en ganske stor jobb, 
innrømmer Brita Erlandsen.

Luftforsvarets P-3 Orion-fly er stasjonert på Andøya flystasjon. (Foto: Forsvaret)Hvalen er blant turistattraksjonene utenfor Andøya. (Foto: Georg Mathisen)
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Brexit: 
Bygger videre, 
men mister 200 000 fagfolk
Byggeaktiviteten i Storbritannia har ikke gått merkbart ned etter 
Brexit-beslutningen. Men bransjen merker at både ansatte og 
materialer blir dyrere.

V
ed midnatt skandinavisk tid, 
natten mellom 29. og 30. mars 
2019 er det under et år igjen til 
Storbritannia skal være ute av EU. 

Hva blir konsekvensene? Det eneste som 
ennå er sikkert, er at ingenting er sikkert.

Rett ned. Ikke før hadde britene stemt 
for å gå ut av unionen, så ble det tøft for 
byggenæringen. Byggekonsernene raste 
på børsen. Færre prosjekter ble satt i gang, 
og prisene på materialer økte. Dessuten 
spådde mange tøffe tider fordi den britiske 
bransjen mangler mellom 10 og 20 prosent 
av den arbeidsstyrken den trenger, og 
henter den fra andre EU-land lenger øst.
To år etter avstemningen er utviklingen 
litt hyggeligere, selv om usikkerheten er 
like stor. Det tok bare noen måneder før 
aktiviteten var omtrent som før. I fjor økte 
produksjonen i byggenæringen med 8 
prosent, til 1750 milliarder kroner. Det er 
spesielt nye boliger som øker.

Lavere vekst. Utsiktene ser forsiktig 
positive ut. Markedsanalytikerne i AMA 
Research spår 17 prosent vekst i bolig-
produksjonen fra 2017 til 2022.
– Veksten i byggenæringen kommer til å 
være lavere i år, men øke til tre prosent i 
2019 til 2022, sier Jane Tarver i AMA. 
– Dette mer beskjedne anslaget tar hensyn 
til at usikkerheten rundt Brexit påvirker 
hvilke beslutninger som tas og når de tas.
Riktignok har det vært svært dårlige tall 
tidlig på året i år, men det skyldes neppe 
Brexit. Det forklares med en usedvanlig 
tøff vinter der det til tider var så kaldt at 
murerne ikke hadde mulighet til å gjøre 
jobben sin.

«Katastrofalt». Politikerne er faktisk 
mindre optimister enn analytikerne. 
Det britiske parlamentet har en egen 
gruppe for bygg og anlegg med politikere 
fra alle partier. I en rapport uttaler den 
tverrpolitiske gruppen at Brexit kan bli 

Byggestilen er 
erkebritisk, men de 
like erkebritiske 
bygningsarbeiderne 
er det vanskeligere 
å få tak i.

u
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katastrofalt for byggenæringen.
Det er arbeidskraften de bekymrer seg for. 
– Bransjen står allerede overfor en 
kompetansekrise som blir bare større fordi 
arbeids-styrken blir mindre og eldre. Sam-
tidig kan Brexit gjøre at 194 000 arbeidere i 
bransjen fra andre EU-land nektes å arbeide i 
Storbritannia, sier Oliver Colvile. Han ledet 
gruppen da rapporten ble publisert.

Mangler hundretusener. Parlamentarik-
erne snakker om en million nye boliger, 
om flyplassutvidelse og om et nett av 
lyntog som eksempler på prosjekter som 
ikke blir noe av hvis det ikke er mulig å 
utdanne britiske bygningsarbeidere til å 
dekke behovet. Selv uten Brexit vil næringen 
mangle 200 000 mennesker i 2020.
– Bygging i London er helt avhengig av 
utenlandsk arbeidskraft. Sju av ti som 
arbeider for boligbyggekonsernet Barratt 
i London, for eksempel, er statsborgere i 
andre land enn Storbritannia, heter det i 
rapporten.

Omskolerer ikke. Byggenæringen selv gjør 
ikke så mye for å løse problemet. Næringens 
egen opplæringsorganisasjon, CITB, har 
funnet ut at to av tre arbeidsgivere ikke 
gjør noe som helst for å prøve å få folk til 
å omskolere seg fra andre yrker.
– Det er mange veier inn i byggenæringen, 
men bransjen kan gjøre mye mer for å 
tiltrekke seg folk fra alle slags bakgrunner 
og sektorer, sier CITB-sjef Sarah Beale.
Brian Berry, som er sjef for byggmester-
forbundet FMB, peker på utgiftene til 
bedriftene.
– Nedgangen som har vært i aktiviteten 
i år, kan også forklares med økte utgifter. 
Mens lønningene stiger på grunn av den 
akutte mangelen på kompetanse i sek-
toren, føler firmaene også presset fra økte 
materialpriser, sier Berry.

Dyrere isolasjon. – Nedgangen i pund-
kursen etter EU-avstemningen har gjort 
at spesielt murstein og isolasjon er blitt 
dyrere. En ny undersøkelse vi har gjort, 
viser at 84 prosent av byggmesterne tror 
at kostnadene kommer til å øke videre det 
neste halvåret, forteller han.
To tredjedeler av byggematerialene som 

Vanskelig å 
håndtere
Så lenge alt er usikkert, er det vanskelig 
for skandinavisk næringsliv å forberede 
seg på Brexit. Prosjektsjef Erik Seiving 
på London-kontoret til Business Sweden 
oppsummerer det slik:
– Svenske foretak kan handle i dag og 
risikere å investere for et utfall som 
kanskje ikke inntreffer, eller avvente og 
risikere å være uforberedt på mulige enda 
større negative effekter.
Han anbefaler alle som er berørt av det som 
skjer i Storbritannia, å formulere strategier 
for å håndtere usikkerheten rundt Brexit.

Skanska er store i Storbritannia. Konsernet 
har advart om dårlige markedsutsikter i 
næringsbygg og offentlige bygg. 
– For oss som ikke har virksomhet i Stor-
britannia, derimot, påvirker Brexit først 
dersom Brexit får noe å si for kjøpekraften 
i Norge, Sverige og Danmark, sier kon-
serndirektør Steinar Holm i GK.

Noen forteller om stor aktivitet til tross for 
Brexit. London-kontoret til Skandinavias 
største arkitektkontor, White, for eksempel, 
ser at oppdragene strømmer inn.
– Svensk bygging og design anses som 
verdiskapende, sier kontorets sjef Linda 
Thiel, til Byggindustrin. Thiel forteller at 
London-arkitektene prater om at pre-
fabrikkering kan få en boost når det blir 
mangel på bygningsarbeidere.

Dansk Byggeri melder om at eksporten av 
byggematerialer fra Danmark til Storbri-
tannia er større enn noen gang til tross 
for Brexit. De tre første månedene i år 
har den økt med nesten 50 prosent siden 
rekordåret 2017.
– Når vi ser på de ordrene vi har i pipeline 
og på salgstallene i første kvartal, så venter 
vi ingen effekt av Brexit de første tre årene, 
sier utviklingsdirektør Jimmy Rahim hos 
skilleveggprodusenten Deko.

brukes i Storbritannia, ble importert fra 
andre EU-land sist materialbruken ble 
skikkelig gjennomgått, i 2010. Det fortel-
ler advokatfirmaet Acuity. Samtidig vil de 
mange EU-reglene som forsvinner, sette 
byggherrene i stand til å be om at det 
brukes bare britiske firmaer og britiskpro-
duserte materialer. Den muligheten kan gi 
næringen en hjelpende hånd.

Mister finansiering. På den annen side 
mister Storbritannia investeringene fra 
den europeiske investeringsbanken EIB og 
det europeiske investeringsfondet EIF. I 
fjor investerte de europeiske institusjonene 
75 milliarder kroner i britiske infrastruktur-
prosjekter. 
Storparten av næringslivslederne i en 
undersøkelse ser på tapt finansiering som 
det største problemet Brexit fører til for 

dem. I en annen undersøkelse sier to av 
tre bransjefolk at de tror at usikkerheten 
rundt hvordan Brexit-avtalen egentlig blir, 
slår negativt ut for bransjen.
Usikkert er det nemlig ennå. EU og 
Storbritannia er blitt enige om en over-
gangsperiode ut 2020 for å få alt på plass 
og la næringslivet forberede seg på nye 
regler. I den perioden fortsetter den frie 
bevegelsen av mennesker – det vil for 
eksempel si østeuropeiske bygnings-
arbeidere.
Nøkkeldatoen er 18. oktober. Da er det 
EU-toppmøte der begge partene håper 
å bli enige om hovedtrekkene i hva slags 
forhold de skal ha i fremtiden. En siste 
mulighet kommer på toppmøtet 13. 
desember. Når mars kommer, står 
Storbritannia utenfor uansett hva som 
skjer på disse møtene. «Deal or no deal».

Byggeaktiviteten i Storbritannia fortsetter som før, men Brexit gir usikkerhet. Her den kjente silhuetten til Battersea 
kraftstasjon, som skal bli boliger, hotell og restauranter.

I mars er det slutt: Storbritannia er ute av EU uansett om det blir noen omfattende avtale mellom partene eller ikke.

I London opererer noen undersøkelser med tall som viser at opptil sju av ti ansatte på byggeplassene, kommer 
fra andre land enn Storbritannia.
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Fra forskning til 

forretning
Mads Mysen er nyutnevnt fagdirektør ventilasjon for GK Inneklima. 
Han har bakgrunn som sivilingeniør innen VVS og kan også vise 
til en doktorgrad innen ventilasjon. Etter 21 år som sjefforsker 
ved SINTEF Byggforsk har han nå fått ny arbeidsplass ved GK 
Inneklimas hovedkontor på Ryen.

J
eg har vel alltid vært nysgjerrig av 
natur, forteller Mads Mysen.
Jeg liker å lete etter bedre kunnskap 
og avdekke nye sammenhenger. 

Som nyutdannet sivilingeniør i 1990 jobbet 
jeg som VVS-rådgiver, og kom da blant 
annet i kontakt med SINTEF Byggforsk i 
forbindelse med testing av laboratorieskap. 
Jobben med testing i laboratoriene 
fascinerte meg, og da de utlyste en ledig 
forskerstilling i 1997 benyttet jeg sjansen 
og søkte. Etter alle disse årene er det med 
stor spenning og forventning, men også 
med et snev av skrekkblandet fryd, at jeg 
nå har sagt ja til en ren næringslivsjobb. 

Anvendt forskning. Mysen understreker at 
også arbeidet som forsker gir bred erfaring 
innen «salgsarbeid». 
– Stort sett alle forskningsprosjektene 
Byggforsk engasjerer seg i, forutsetter et 
faglig og økonomisk engasjement hos 
sentrale aktører i næringslivet. Dette 
betyr at forskere må lykkes med salg av 
kunnskapsbehov. Jeg tror kunnskap om 
anvendt forskning mot næringslivets 
behov kan komme til nytte i min nye 
rolle hos GK. Det gjelder å identifisere 

forbedringsmuligheter og jobbe frem 
løsninger til fordel for oss selv, kundene 
og samfunnet for øvrig. Vi må samtidig 
erkjenne at det er økonomien som driver 
utviklingen framover.

GK langt fremme. – Jeg gleder meg til å bli 
en del av GK Inneklima, landets ledende 
tekniske entreprenør. Denne posisjonen, 
kombinert med rask utvikling og bevis-
stheten om at det er mye ugjort på disse 
områdene, gjør jobben spennende, under-
streker den nye fagdirektøren. Til tross for 
at GK Inneklima har spisskompetanse 
innen alle relevante fagområder, er det 
stort potensiale for videreutvikling av 
produkter og løsninger. 

Forskning på godt inneklima. 
– Måleinstrumenter gir mange svar, men 
har også sin begrensning når det gjelder 
å måle vårt oppfattede inneklima. Vi 
kan antagelig lukte forskjeller som ligger 
langt under det som er målbart. Derfor 
bruker vi ofte det sensoriske apparatet til 
en gruppe mennesker når vi forsker på 
inneklima. Forskning kan du se på som å 
gå ut i ukjent terreng og finne løsninger 

NYTT NYTT

Jeg kommer utvilsomt til å savne Gaustadbekken når jeg nå flytter på meg, sier Mads Mysen, GK’s nye fagdirektør for Inneklima. u
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på de ubesvarte spørsmålene som vi vil 
ha nytte av å få svar på. Kompasset ditt 
er metodikk som hjelper deg med å få 
svar på det du søker. Dette krever at du 
utnytter rett kompetanse og kompetanse-
bredde. Helsefaglig kompetanse kan også 
være til stor nytte i dette arbeidet. Å forske 
seg frem til ny kunnskap kan være en 
spennende oppgave for de involverte. Ofte 
sitter vi sammen etter gjennomført forsøk 
for å se om vi har påvist nye signifikante 
sammenhenger. 

Ren luft og behovsstyrt ventilasjon.
– Tiden er forbi da mye av problemet med 
inneluften var å åpne et vindu, presiserer 
en av landets fremste eksperter på inne-
klima.  
– Vi bor tettere og våre bygg er omgitt av 
økende trafikk, med støy og dårlig luft 

NYTT NYTT

Stort sett alle forsknings-
prosjektene Byggforsk 
engasjerer seg i, forut-
setter et faglig og 
økonomisk engasjement 
hos sentrale aktører i 
næringslivet. Dette betyr 
at forskere må lykkes med 
salg av kunnskapsbehov. 
Jeg tror kunnskap om 
anvendt forskning mot 
næringslivets behov kan 
komme til nytte i min 
nye rolle hos GK. 

“

Mads Mysen, nyutnevnt fagdirektør for 
GK Inneklima

slik at åpne vinduer blir en umulighet for 
et akseptabelt innemiljø. Da kan tekniske 
ventilasjonsløsninger med for eksempel 
City-Flo-filter med aktivt kull tilsatt i filter-
duken, være en riktig løsning. Slike løsninger 
blir stadig videreutviklet og forbedret. 
– Med behovsstyrt ventilasjon kan vi oppnå 
topp inneklima med lite energibruk. GK og 
flere toneangivende bransjeaktører har alle-
rede i lang tid samarbeidet om prosjektet 
«BEST VENT», et prosjekt som bidrar til 
utvidet kunnskap om riktige luftmengder 
og ventilasjonsstrategier for behovsstyrte 
ventilasjonsanlegg i skoler og kontorbygg. 

Hvordan blir din hverdag her i GK 
Inneklima?
– Selv om jeg har jobbet nært med 
GK-organisasjonen i mange år, vil nok 
virkeligheten bli vesentlig endret, mener 
Mysen, uten å kunne si så mye om hva den 
nye jobben egentlig vil innebære. 
– Først og fremst vil jeg gjøre meg kjent 
med så mange som mulig av mine nye 
kolleger og hvilke behov og muligheter de 
ser fremover. Mange kjenner jeg fra før, 
men i en så stor og spredt virksomhet skjer 
det helt sikkert mye spennende som jeg i 
dag ikke vet om. Vi vil oppnå mye hvis vi 
klarer å dra nytte av beste praksis på tvers 
i bedriften. Med alle våre produkter, både 

innen entrepriser på nybygg, rehabilitering, 
service, vedlikehold og energiøkonomi-
sering er det viktig at alle formidler infor-
masjon om hva vi kan tilby våre kunder, 
og at vi er samkjørte i vår markedskom-
munikasjon. Jeg gleder meg til å bli kjent 
med gode kollegaer og krevende kunder i 
utfordrende prosjekter. 

Klar for nye utfordringer. – I stillingen som 
fagdirektør ventilasjon for GK Inneklima 
er jeg åpen for å gå inn i alle pågående 
prosjekter hvor jeg kan være til nytte, 
understreker Mads Mysen. 
– Hvis jeg må trekke frem noe konkret 
område så vil jeg spesielt nevne krevende 
bygg som helse- og sykehusbygg. Disse 
byr på må mange utfordringer og løs-
ningsmuligheter for GK. GK Inneklima er 
allerede involvert i flere sykehusprosjekter 
- og jeg vet det er store nye prosjekter på 
trappene. Det betyr at det er spesielt viktig 
å levere gode produkter og løsninger for å 
posisjonere seg til kommende prosjekter. 
For øvrig vil jeg understreke at behovsstyrt 
ventilasjon generelt er et av mine spesielle 
interesseområder. Det gjelder både installa-
sjonenes kvalitet og at de leveres feilfrie i 
første forsøk. Målet er: Penger spart både 
for byggherre og entreprenør og bedre 
inneklima for bruker.

Med behovsstyrt ventilasjon kan vi oppnå topp inneklima med lite energibruk. (Foto: iStock)

– Vi er stolte av å få Qviller på 
laget, og vil beholde det som et 
eget selskap med drift som nå, 
sier administrerende direktør 
Daniel Kristensen hos kjøper 
ABK AS.

Q
viller er i dag en ledende leveran-
dør av produkter for befukting, 
avfukting og kjøleprodukter, fra 
små portable kjøleuniter til luft-

luft-varmepumper, aircondition datarom-
skjøling og condensing uniter. Selskapet 
representerer produsenter som Condair, 
Samsung og Airwell, og har åtte ansatte.
– Vår forretningsidé er å tilby entre-
prenører et godt produktspekter, høy 

kompetanse og teknisk support før, under 
og etter en leveranse. Derfor er dette opp-
kjøpet naturlig for ABK, sier Kristensen.

Selger GK vil rendyrke strategi. Qviller 
har levert kvalitet innen kjøling og ven-
tilasjon fra 1948, og siden 1995 som et 
heleid datterselskap i GK Gruppen.
– Som et ledd i rendyrkingen av GKs 
strategi, hvor hovedmålet er å være 
Skandinavias ledende tekniske entre-
prenør og driftspartner, har vi valgt å selge 
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS, sier 
administrerende direktør i GK Inneklima, 
Kim Robert Lisø.
Han understreker at Qviller har bidratt 
til å styrke GK sin konkurranseevne 
med leveranser av alt fra enkle kjøle- og 
varmepumpeinstallasjoner til komplekse 
entrepriser. Ole Jørgen Veiby fratrer som 

administrerende direktør i Qviller, men 
fortsetter som fagdirektør Kulde i GK 
Inneklima. Daniel Kristensen overtar som 
daglig leder i Qviller inntil videre.

Fortsetter samarbeidet. GK vil fortsette 
sitt fokus på å være Norges ledende kulde- 
og varmepumpeentreprenør.
– Det gode samarbeidet med Qviller vil 
bestå, men nå som del av et samarbeid 
med Norges største importer av varme-
pumper, ABK AS, understreker Lisø.
ABK ser fram til samarbeidet med GK, 
og til å øke eksponeringen av Qviller sine 
produkter i markedet.
– Vi liker å kalle oss en grossist med utvidet 
support, og vi konkurrerer ikke med 
entreprenørselskaper. Det tror vi er en 
styrke også for Qviller sine produkter og 
løsninger, sier Kristensen.

GK selger Theodor Qviller AS
Administrerende direktør Daniel Kristensen i ABK og Kim Robert Lisø, administrerende direktør i GK Inneklima.



42 43 

AFRIKA URBANISERES TEKST & FOTO: GEORG MATHISEN AFRIKA URBANISERES

Fra slum til 
smartby

Rett fra slum til smartby? 
Kanskje ikke. Men i Zambias 
hovedstad Lusaka skjeler myn-
dighetene til moderne smartbyer 
når villbygde slumområder skal 
byttes med brukbare boliger.

S
øppel i hauger, mangel på vann og 
kloakk, trafikkaos. Slumområdene 
som ligger der det offisielt ikke 
finnes hus i det hele tatt, skaper 

problemer i voksende byer.

Urbanisering. Landene i Afrika urbanise-
res. Folk flytter inn til byene, i håp om å 
få jobber og bedre levestandard. Men det 
mangler på steder å bo. Dermed vokser 
det opp uoffisielle bydeler – områder der 
folk har satt opp en provisorisk bolig på 
grunn som hører andre til. De uplanlagte 
bydelene har ikke veier, vann eller kloakk.
– Folk tror at livet i Lusaka er bedre, og 
det er faktisk sant. Ute på landet finner 
du ikke noen som selger tomater, sier 
Godwin Chinoya. Han er planleggings-
direktør i Lusaka og bruker tomatene som 
eksempel på hvordan livet på landet ikke 
går like fort som det gjør i hovedstaden.
Bystyret i millionbyen vil oppgradere 
slumbydelene. Den første av dem – 
Kalingalinga – har fått bedre tilgang på 
vann og bedre veier. Private firmaer gjør 
arbeidet, men myndighetene håper at 
endringene gjør det enklere å få inn 
skattepengene fra dem som bor der, 
forteller Zambia Daily Mail.

Dagligproblemer. Avisen forteller at bak 
det hele ligger det store smartbybildet. 
Intelligente energiløsninger, tingenes 
internett og digitalisering er langt utenfor 
rekkevidden til villbygde slumbydeler i 
Afrika. Men de smarte løsningene kan 
inspirere slik at de fattigste områdene 

også kan få bedre tilgang til transport, 
billigere tjenester og fornuftigere og mer 
miljøvennlig bruk av arealene.
Mochamad Ridwan Kamil forklarer 
hvordan. Ordføreren i den indonesiske 
storbyen Bandung ble valgt til første leder 
for AASCA – smartbyalliansen for byer i 
Asia og Afrika. Når han ikke er politiker, 
er han arkitekt og underviser på Bandungs 
teknologiske institutt.
– Smartbyteknologi kan løse mange 
vanlige problemer, slik som dårlig offentlig 
transport, energimangel og forurensning, 
sier Kamil.

Knutepunkt. Regjeringen har store planer 
i Lusaka. President Edgar Lungu ser 
behovet for en smart hovedstad først og 
fremst på grunn av trafikkaoset i byen. 
Han dro frem det poenget da han åpnet 
et stort veiutbyggingsprosjekt tidligere i 
vår – sammen med Ram Nath Kovind, 
som er president i verdens mest ambisiøse 
smartbyland. India har spyttet inn penger 
i veiprosjektet.
– Trafikkorkene i hovedstaden vår er blitt 
en stor bekymring. Når transportørene 
bruker mer tid på veiene, øker det utgift-
ene for næringslivet, og den økte trafikken 
går ut over miljøet. Vi vil løse dette med å 
gjøre Lusaka til en miljøvennlig og økono-
misk attraktiv smartby, sier Lungu.
Han trekker frem hvordan byen er et 
knutepunkt for transport til landene i det 
sørlige Afrika. – Zambia er et handels- og 
transportsentrum, sier president Lungu.

Ny hovedstad? Akkurat i Zambia kan det 
hende at hovedstaden har så store proble-
mer at den beste løsningen blir å bygge en 
ny hovedstad.
– Regjeringen vurderer seriøst å anlegge 
en ny hovedstad et annet sted enn Lusaka, 
fortalte daværende planleggingsminister 
Lucky Mulusa til avisen Lusaka Times for 
halvannet år siden.
– Lusaka kommer til å bli så overfylt om 
ti års tid at byen ikke lenger kan fungere 
som hovedstad. Derfor trenger vi å plan-
legge en ny hovedstad og basere plan-
leggingen på prinsipper for bærekraftig 
utvikling, sier han.
Mulusa pekte ut Ngabwe, som ligger 

midt i landet og midt mellom Zambias to 
største byer Lusaka og Ndola.
– Foreløpig har vi ikke tatt noen beslut-
ning om hovedstaden skal flyttes, under-

streker Alexander Chiteme, som har tatt 
over jobben som planleggingsminister. – 
Det viktige er å gjøre noe med belastningen 
i Lusaka.

Søppelhaugene preger mange afrikanske storbyer.

Mye av transporten går på gamlemåten. Misisi, i bakgrunnen, er blant områdene i den zambiske hovedstaden Lusaka 
som skal bygges opp igjen med inspirasjon fra smartbyer.

Tett trafikk hindrer utviklingen i Lusaka.
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