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Miljöhuset GK visar vägen, på flera områden
Miljöhuset GK har uppmärksammats
mycket i media – och det med rätta!
Huset var Norges största passivhus
när det invigdes och är i dag ett av få
passivhus som de facto inte använder
mer energi än beräknat.
Lösningarna i Miljöhuset är i huvudsak sammansatta av konventionell teknik som är fritt
tillgänglig på den kommersiella marknaden.
Men på en punkt skiljer sig Miljöhuset från
mängden: uppvärmning via tilluft. Lösningen
har diskuterats livligt i ventilationsbranschen,
då den enligt vissa tidigare erfarenheter ger ett
dåligt inomhusklimat. GK visste emellertid att
förutsättningarna förändrats betydligt sedan
”förra gången” man provade detta och att man
därför inte med automatik ska lita på gamla
lärdomar. Tvärtom visade de beräkningar och
bedömningar som gjordes på planeringsstadiet att lösningen skulle fungera bra.

INNEKLIMAT

Nu har Sintef Byggforsk genom sitt forskningsprojekt ForKlima kommit fram till att
samtliga påståenden som GK gjorde visade
sig vara korrekta. Projektet bekräftar att
inomhusklimatet upplevs som bra, att ventilationseffektiviteten är hög, att det inte drar,
osv. Forskningsprojektet visar med andra ord
att uppvärmning via tilluft är en lösning att
rekommendera, så länge förutsättningarna
finns på plats.
Vi menar att Miljöhuset GK och forskningsprojektet ForKlima har bidragit till innehållet
i den senaste versionen av TEK (1 januari
2016), som är den norska motsvarigheten till
Boverkets byggregler. Här nämns specifikt
uppvärmning via tilluft som en energiflexibel
lösning. Kommun- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner och klimat- och
miljöminister Tine Sundtoft valde till och
med att förlägga evenemanget kring offentliggörandet av den reviderade versionen av
TEK till Miljöhuset.

Utgivare: GK Konsern AS
Besöksadress: Miljøhuset GK,
Ryenstubben 12, 0679 Oslo

www.tidningeninneklimat.se
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Slutsatsen måste bli att GKs expertis inom
teknisk utveckling har gjort stort intryck,
ända upp på regeringsnivå. Vi är en aktör att
räkna med när nya vägar ska stakas ut – och
den kompetensen sätter oss i förarsätet på
den norska marknaden.

Kim Silversparf, försäljningsansvarig Avtal
på Gunnar Karlsen Sverige AB.

T

ekniken i dagens fastigheter blir allt
mer avancerad. Att bemästra denna
teknik till fullo kräver hög kompetens
inom flera olika tekniska ämnen,
berättar Kim Silversparf (32), Försäljningsansvarig Avtal på Gunnar Karlsen Sverige AB.
– Utan tillfredsställande kompetens riskerar
vi att våra olika installationer inte fungerar
väl tillsammans, utan motarbetar varandra.
Resultatet kan bli krävande och dyrbara
förbättringar och missnöjda kunder. TTS
innebär att vi på GK tar ansvar för all teknik:
drift och administration och nödvändig
samordning inom områden som ventilation,
kyla, fastighetsautomation, el, VVS, energi
och miljö, brandskydd, sprinkleranläggningar,
passerkontroll och data/tele.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Konsern
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Drift på alla områden. – Med ett TTS-avtal
överlämnar kunden ansvaret för den dagliga
driften av samtliga teknikområden till oss,
säger Kim Silversparf. Kunden får en fast
kontaktperson med hög kompetens inom
www.gk.se

Ett bra inneklimat hemma och på jobbet är viktigt för oss alla och har stor
betydelse för vår prestationsförmåga. De tekniska installationerna har en
avgörande betydelse för hälsan och miljön.
de olika teknikområden som driftavtalet
omfattar. Samarbetet börjar som regel med
en teknisk och funktionsmässig utvärdering
av den aktuella byggnaden. Detta gör det
möjligt för oss att skräddarsy lösningar som
ger kunden optimal experthjälp och optimala
lösningar. Vi tar fram en totallösning som
tillgodoser kundens önskemål och krav.
Genom att ingå ett TTS-avtal med GK kan
kunderna lägga sin tid och sina resurser på
det som det de själva är bäst på.
Ribban läggs högst. Ett TTS-avtal ställer
höga krav på GKs medarbetare:
– För det första måste teknikerna ha
ingående kunskaper om de aktuella komponenterna för att kunna felsöka, för att säkra
en optimal drift och förbättra anläggningarna
så att lösningen blir tillfredsställande ur både
teknisk och ekonomisk synpunkt. Det kräver
vidare att vi har projektledare med goda
kunskaper om de lagar och bestämmelser
som reglerar förändringar i byggnaden

orsakade av användarnas behov. Vilka
hänsyn måste vi ta i samband med en större
ombyggnation? Den som är kundansvarig
måste se till att alla tekniska installationer
uppfyller myndighetskraven på alla områden
och att byggnaden fungerar optimalt även i
framtiden.
Höjda krav. – Kraven blir ständigt högre,
men det leder också till att vi på GK hela
tiden utvecklas och blir bättre, konstaterar
Kim Silversparf. Vi är ett dynamiskt företag,
där viljan att förbättras genomsyrar hela
verksamheten. Jag kan inte utesluta att
det är just detta som ligger bakom det
lysande resultatet från vår senaste medarbetarundersökning. Mer än 90 procent
av våra anställda anser att GK är en trevlig
arbetsplats, att de blir sedda av företaget och
har möjligheter att utvecklas här. Det är ett
strålande resultat som vi är mycket nöjda
med – inte undra på att vi växer och blir mer
lönsamma för varje år som går.

www.gk.dk
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BATIMAT-MÄSSAN

“

Här byggs det nya

Europa

U

nder en vecka i november fylldes
Batimat, en av Europas största
mässanläggningar av utställare
och besökare från den europeiska
byggbranschen. Mässområdet ligger 10
minuter från flygplatsen Charles du Gaulle
utanfö Paris och består av inte mindre
än 246 000 kvadratmeter fördelat på 8
gigantiska hallar. Det motsvarar mer än 34
fotbollsplaner.
På ett sådant här enormt område är det
lätt att gå vilse. Och det blir mycket promenerande. Inneklimats utsända tillryggalade
över en mil till fots inne på mässområdet
redan under den första dagen.
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TEXT & FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Tre avdelningar. Mässan är uppdelad i
tre huvudutställningar. Den traditionella
Batimat-mässan är störst och upptar fyra av
de åtta hallarna. Här presenteras i stort sett
allt man kan tänka sig inom konstruktion –
från power tools och lyftkranar till taktegel,
dörrar, fönster och 3D-skrivare för betong.
Ideobain är avdelningen för badrumsbranschen, där de senaste nyheterna inom
badkar, toaletter, tvättställ och andra
våtrumslösningar presenteras i en egen hall.
En av årets “nyheter” på Batimat är att
Interclima är tillbaka på programmet. Denna
fackmässa för inneklimatlösningar har inte
varit en del av Batimat på många år, men

Inget sparades på när den
europeiska byggbranschen
samlades under samma
tak på Batimat, världens
största byggmässa.

är nu tillbaka i det goda sällskapet. I tre
enorma hallar ställer bland annat tillverkare
av värmepannor, värmepumpar, ventilation, kylmedier och värmeaggregat ut sina
produkter.
Få nordiska företag. – Vi är på plats här
nere för att få in en fot på den franska
marknaden, berättar Richard Lindskog,
sälj- och marknadsansvarig på det svenska
VVS-företaget LK Armatur.
De är en av mycket få nordiska aktörer som
har valt att vara på plats med en egen monter
på Batimat-mässan, trots att detta är världens
största byggmässa.
– Det finns inte så många aktörer på den här

Morgondagens byggnader är inte ritade än.
Batimats roll är att ge arkitekter och
byggindustrin en försmak på de mest innovativa
produkterna, systemen och byggteknikerna.
Mässdirektör Guillaume Loizeaud.

marknaden och vi behöver inte så många
nya kontrakt innan det blir lönsamt för oss,
berättar Lindskog.
Han nämner också nätverkandet, som är en
av de stora fördelarna med att närvara.
– Flera av utställarna är beroende av leverantörer som oss och då blir vägen mellan
montrarna kort, påpekar Lindskog.

– Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter
av att bygga och utveckla klimatmodeller – för
både hus och stadsdelar. Det är spännande
att vårt program för detta väcker intresse
även utomlands. Genom evenemang av det
här slaget kan vi bidra till spridandet av
norsk kompetens, säger Birgit Rusten,
programchef på Futurebuilt.

– Spännande med intresse från utlandet.
Trots att inga norska företag ställde ut på
mässan i Paris var Oslo kommun, tillsammans med Futurebuilt och Snøhetta
Arkitekter, inbjudna att hålla föredrag om
hur Oslo ser på framtidens byggnader i
stadsplaneringen.

Oslo kommun är en viktig partner i Futurebuilt-programmet, som har som målsättning
att visa att det går att bygga klimatvänligt.
– Att kommunicera resultat och erfarenheter
är en viktig del av vårt uppdrag. I första
hand i Norge, men även internationellt. Det
skapar positiv uppmärksamhet kring det

vi gör, och kan inspirera andra aktörer att
starta liknande program, säger Eili Vigestad
Berge, projektledare för Futurebuilt hos Oslo
kommun.
Batimat-mässan är inte den första plats där
Futurebuilt presenterats utomlands.
Birgit Rusten menar att Oslo är en bra förebild när det gäller att planera för miljövänliga
lösningar.
– Jag tror att vi har lyckats etablera en modell
som främjar innovation i byggbranschen
genom modellprojekt som kan överföras till
andra länder och sammanhang. Vi jobbar
med aktörer som vill gå i spetsen och skapa
gröna lösningar – och bidra till det gröna u
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teknikskiftet, säger Birgit Rusten.
Det fanns knappt en ledig sittplats när de
tillsammans med Jette Hopp från Snøhetta
presenterade projektet på Batimat. Flera av
åhörarna ställde frågor efter föredraget och
flera studenter tog kontakt med föredragshållarna.
– Det intresse vi möter är ett tecken på att
det vi gör ger resultat och uppmärksammas.
Det är en viktig signal för oss. Det tar vi med
oss in i den andra halvleken av FutureBuiltprogrammet, där vi kommer att fokusera
ännu mer på att kommunicera resultat,
berättar Eili Vigestad Berge.
Morgondagens byggindustri. I mässans
olika montrar jobbar utställarna målinriktat
med att rekrytera nya samarbetspartner, och
beväpnade med streckkodsläsare samlar de
på sig kontaktuppgifter till nya kontakter.
– Morgondagens byggnader är inte ritade än.
Batimats roll är att ge arkitekter och
byggindustrin en försmak på de mest
innovativa produkterna, systemen och byggteknikerna, säger mässdirektören Guillaume
Loizeaud.
Han är övertygad om att mässan är en viktig
arena för byggbranschens utveckling.
– Det här är en unik plattform som fokuserar
på dagsaktuella teman i branschen, såsom
”Framtidens hus” och ”Arkitektur och klimatet”
och erbjuder utställarna och besökarna en
utmärkt möjlighet att träffas och knyta nya
band. Sammantaget leder detta till att nya
produkter och ny kunskap tas i bruk och till
att nya marknader utvecklas.
Ett av årets mässteman är framtidens hus,
och det var i det sammanhanget som Oslo
kommun, Futurebuilt och Snøhetta blev
inbjudna för att hålla ett föredrag om hur
man tänker kring detta i Oslo och Norge
– Fler borde dra nytta av mässan. Självklart
var flera av de norska mässarrangörerna
på plats i Paris. Arne Markussen, chef för
”Bygg Reis Deg” som arrangeras varje år i
Lilleström, var här för att hämta inspiration
och var imponerad.
– Jag åker ner hit varje år för att se evenemanget och träffa utställarna. Det är
spännande att uppleva intensiteten på golvet
och lärorikt att se hur arrangören och
utställarna jobbar, säger Markussen.
Han tycker att flera nordiska aktörer borde
besöka mässan i Paris.
– Alla företag som har planer på att
6

Producenten Climalife tilldelades ett innovationspris under mässan för sin app för
smarttelefoner.

exportera sina produkter kan få ut mycket
av att besöka den här mässan.
Markussen vill inte avslöja om han
kommer att förändra ”Bygg Reis Deg”
på grund av att han låtit sig inspireras av
Batimat.
– Det är lite tidigt att säga, men vi gör
alltid vissa förändringar av våra evenemang och anpassar dem till de aktuella
trender och villkor som gäller.
Systemair och Lindab (överst till höger) var på plats på mässan och visade upp sina produkter.

Richard Lindskog (t.v.), försäljnings- och marknadschef på LK Armatur, presenterar företagets nya
produkter för potentiella europeiska samarbetspartners.

Fakta:
• 2436 utställare, varav 51 % var internationella
aktörer
• 246 000 kvm utställningsyta
• 353 632 besökare, varav närmare 20 %
från andra länder än Frankrike
• 200 föredrag och workshops
• 70 internationella delegationer med
representanter från 180 länder besökte mässan
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D

e flesta är skeptiska till att tillföra fukt i ventilationsanläggningen, men jag rekommenderar den här tekniken till allt som
kallas komfortventilation, berättar Gert Nielsen. Anledningen
till att många drar sig för att använda adiabatisk kyla är att det
kräver att man tillför fukt i anläggningen och de som inte vet hur processen fungerar drar ofta den felaktiga slutsatsen att den är skadlig.

Gert Nielsen är GKs nya
kylexpert och talar varmt om
adiabatisk kylning. Men om
denna teknik är så fantastisk,
varför används den inte mer?
8

Metoden har stora fördelar när det gäller energianvändningen, men
det finns länder i Europa som inte tillåter tekniken eftersom de har
större brist på vatten än på el. Genom att förånga en liter vatten per
sekund uppnås en kyleffekt på 2500 kW, vilket motsvarar ca 3000
kylskåp. Tekniken är extremt effektiv och ekonomisk. Vattnet tillförs
direkt vid utblåset och växlas mot den ingående luften och sänker
temperaturen på den med ca 5-6 grader.
Vad betyder adiabatisk? Ordet ”adiabatisk” betyder ”ogenomtränglig”. Begreppet beskriver en process som sker utan någon form av

ADIABATISK KYLNING

utväxling av värme eller massa med omgivningen. Begreppet används
framförallt i samband med termodynamiska förändringar i gaser.
Adiabatisk utvidgning av en gas, till exempel luft, leder till kylning,
medan kompression leder till att luften värms upp.
Fenomenet har stor betydelse inom meteorologin. Uppåtstigande luft
utvidgas sig eftersom trycket blir lägre. Resultatet blir en avkylning
av luften med cirka 1 grad vid 100 meters stigning, förutsatt att luften
inte kondenserar och bildar moln. På motsvarande sätt ökar temperaturen hos luft som sjunker med ca 1 grad var hundrade meter. Den
adiabatiska processen spelar alltså en viktig roll i atmosfären. Den
adiabatiska nedkylningen är den viktigaste orsaken till att moln bildas
och att det regnar och snöar.
Vi ser det varje dag. – Principen har varit känd för mänskligheten
i alla år, säger Nielsen. Vi kan observera det på himlen nästan varje
dag. Det är på det här sättet moln bildas. Energiinnehållet i luften

u
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förblir detsamma även om luften blir kallare, det är därför som vi
kallar processen för diabatisk. Om lufttemperaturen ändras från till
exempel 25 grader till 17 grader, används energin från temperaturminskningen till att förånga vatten och det bildas moln. På det sättet
blir nettoenergiinnehållet i luften konstant, men en del av energin
har omvandlats från temperatur till vattenånga.

Vaktmästaren Jørn Pedersen använder fastighetens SD-anläggning och EOS dagligen
och kontrollerar att allt fungerar som det ska och att energianvändningen är optimal.

I adiabatisk kylning i en ventilationsanläggning fungerar på samma
sätt, fast omvänt: Genom att tillföra vattenånga till utblåsluften sänks
temperaturen. Utblåsluften blir då kallare än den friska luften och
genom att använda värmeväxlare kyler vi ner friskluften.
Skeptiker. – Dessvärre har rädslan för att använda vatten i ventilationsanläggningar bromsat användningen av adiabatiska kylningsmetoder. Man tror att fritt vatten i anläggningen, och kanske till och
med i systemets filter, leder till mögelbildning. Men det kan man
undvika genom korrekt reglering av anläggningen, hävdar Nielsen.
Metoden fungerar utmärkt här på Högskolan i Bergen. Systemet
kyler så länge det behövs och när temperaturen ute förändras så att
anläggningen kan kopplas ur, stoppar vi vattentillförseln och låter
luften fortsätta flöda i en timme så att all fukt torkar upp och inget
blir kvar i anläggningen – och allt är klart till nästa dag. Självklart
hanteras av den här driften av automatiska system.
Pengar att spara. GKs nya kylnings-guru, Gert Nielsen, har svårt att
förstå varför byggherrar landet runt är så tveksamma till adiabatisk
kylning och menar att det beror på bristande mod.
– Det finns stora pengar att spara, både på installation och drift av
anläggningarna. Det här är framtidens lösning, hävdar han bestämt.
Vi ser att det hela tiden dyker upp nya projekt. Det säger sig själv
att en sådan här teknologi, som i det närmaste är helt miljövänlig,
kommer att slå igenom i olika miljöcertifieringssystem för byggnader,
som till exempel Breeam. Visst kräver teknologin en hel del vatten,
men hittills verkar det inte vara någon bristvara i det här landet – i
varje fall inte här i Bergen.

Adiabatisk förkylning kan på ett effektivt sätt minska behovet av mekanisk
kylning. Därmed kan maskinkylning ersättas av något som påminner om frikyla.
Adiabatisk kylning innebär att man minskar temperaturen i luften utan att
förändra luftens innehåll av energi. Detta åstadkoms genom att man tillför luften
fukt. Värdena för detta visas i grönt i diagrammet ovan.

Trykk-entalpi-diagram; diagram av kuldemediet HFK-134a.

Medierna rapporterar återkommande om de problem som Norges kommuner har med ekonomin.
Med ljus och lykta letar man efter åtgärder som kan öka inkomsterna och minska utgifterna i den
kommunala driften.

R

esultatet är att intresset för EPC-kontrakt blir allt större. 2013 gick den lilla
kommunen Rissa utanför Trondheim
ut med en anbudsförfrågan till
olika företag i syfte att göra det kommunala
fastighetsbeståndet mer energieffektivt.

Adiabatisk kylning är det viktigaste fenomenet bakom molnbildning och nederbörd. Uppåtstigande luft kyls ner med 10°C per 1000 meter tills luften når kondensnivån och moln bildas.
När luften fortsätter att stiga minskar den frigjorda värmen från kondensbildningen nerkylningshastigheten och luften kyls med 5°C per 1000 meter.
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Gert Nielsen är anställd som kylningsspecialist på GK Bergen. Gert kommer att
bli en viktig resurs för hela koncernen från sin bas i GKs nya kontorslokaler på
Folke Bernadottes väg 40 i Fyllingsdalen.

Stort intresse. – Kommunen genomförde
besiktningar av de kommunala fastigheterna
och vi var en av 3-4 inbjudna leverantörer på
plats, berättar Rune Gjertsen, energiansvarig
på GK Trondheim. Det gällde femton olika
hus på totalt över 30 000 kvadratmeter och

det framkom direkt att kommunen hade för
avsikt att minska energianvändningen genom
förbättringar och utbyggnad av tekniska
installationer och inte genom byggnadstekniska
åtgärder, som tilläggsisolering, nya fönster
och liknande. För oss var det ett idealiskt
projekt. Kort sagt, vårt anbud antogs och nu
är vi igång med genomförandet.
Först ut: sjukhemmet. De största energibesparingsåtgärderna i Rissa skulle komma
att handla om Rissa sjukhem. Det är den
absolut största fastigheten som omfattas av

GKs EPC-kontrakt med kommunen och får
väl betraktas som ett referensprojekt i sammanhanget. Inledningsvis lämnade GK ett
förslag som bland annat omfattade en
uppgradering av ventilationsanläggningen,
installation av stora värmepumpar och
tilläggsisolering av värmecentralen.
Kommunen och deras rådgivare ansåg att
projekteringen tillgodosedde deras krav och
önskemål, inte minst vad gäller åtgärdernas
lönsamhet. Efter denna första fas utlöstes
optionen avseende genomförandet av fas två och
arbetet med de olika åtgärderna påbörjades. u
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golvvärme och strategiskt placerade radiatorer och konvektorer.
El. EPC-lösningen ger en kraftig minskning
av elanvändningen. GK har bland annat förbättrat verkningsgraden hos ventilationsfläktar och cirkulationspumpar och optimerat
driftstiderna. Automatik för reglering av
rumstemperaturer via elektriskt styrda
ventilmotorer på radiatorer och golvvärmeventiler har installerats och värmekurvor och
regleringsprinciper har optimerats.

Einar Eilertsen, enhetschef för byggnader och fastigheter i Rissa kommun, visar värmepumparna som installerats på taket. Värmepumparna står för den största energibesparingen
i EPC-lösningen.

Tack vare kommunens EPC-kontrakt med GK har det över 10 000 kvm stora sjukhemmet i
Rissa fått ett energisnålt uppvärmningssystem och ett bra inomhusklimat.

Vaktmästaren Jörn Pedersen kontrollerar temperaturökningen från värmepumparna.

I personalmatsalen finns en informationsdisplay så att alla anställda kan se hur mycket el
som förbrukades på sjukhemmet under föregående dag.

Medvetna kommunpolitiker. – Hållbarhet
är ett viktigt ämne i dag, även för Norges
kommuner, säger Einar Eilertsen, enhetschef
hos Rissa kommun. För oss som förvaltar en
blygsam kommunal budget är det viktigt att
spara pengar där vi kan, men även miljöaspekten är viktig. Vi vill ha hållbara lösningar,
men i kostnadskrävande projekt av det här
slaget gäller det att även ha lönsamheten
under kontroll.
Projektet finansieras till viss del med statsbidrag från Enova, som står för drygt 20
procent av investeringarna. Utan detta stöd
skulle det vara svårt för oss att finansiera en
EPC-lösning. Nu kommer vi att kunna
minska kommunens energikostnader
kraftigt över tid och de pengar vi sparar
kommer väl till nytta på andra områden.
Vi övervägde att genomföra besparingsåtgärderna själva, men i samråd med bl.a.
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Enova kom vi fram till att ett EPC-kontrakt
var den bästa lösningen.
Kreativa lösningar. – Alla hus är olika och
kräver unika lösningar, men först och främst
gäller det att använda de verktyg som finns
till hands på bästa möjliga sätt och genomföra de åtgärder som ger bäst resultat, understryker Rune Gjertsen. Vi har kompetens
inom alla relevanta teknikområden och
håller på att bygga upp specialkompetens
inom EPC. Varje fastighet är visserligen unik,
men vi har stor nytta av våra erfarenheter
från tidigare liknande uppdrag. Lägger vi
sedan till några kreativa lösningar kan vi nå
de önskade resultaten.
Drift. Det krävs dock mer än ett EPCkontrakt för att de förväntade energibesparingarna ska uppnås. Även om

Nya vanor. En förutsättning för ett lyckat
EPC-koncept är att driftspersonalen och

fastighetsdriften till stor del är automatiserad
behövs en viss kompetens för att ombesörja
att anläggningarna fungerar optimalt.
– Kommunen har inte tecknat något driftavtal med GK, berättar Rune Gjertsen, men
vi levererar nu en omfattande utbildning
så att kommunens driftspersonal kan sköta
den dagliga driften själva. Dessutom kan
de vända sig till oss och få support om det
behövs.

Projektstöd från Enova

Värmeenergi. Uppvärmningen av Rissa
sjukhem sker med kommunal fjärrvärme
och tre stora värmepumpar som nyligen
installerats på taket på en av sjukhemmets
många byggnader. De har en kapacitet på 50
kW vardera och står för den största energibesparingen i sjukhemmets EPC-lösning: ca
350 000 kWh/år.
Den vattenburna värmen distribueras genom

Vad krävs för att få stöd från Enova för ett sådant
här projekt? Vi ställde frågan till Jan P. Amundal,
seniorrådgivare hos Enova SF.
– Enova har inga öronmärkta medel för EPCprojekt, men EPC-projekt kan naturligtvis söka
stöd enligt samma kriterier som gäller för alla
andra projekt. Vi har märkt att allt fler kommuner
ansöker om bidrag från vårt stödprogram ”stöd
till befintliga byggnader”, där EPC är valt som
modell. Vi har också sett att besparingsmålen i
dessa ansökningar ofta ligger på en högre nivå

användarna på sjukhemmet hjälper till, vilket
i sin tur kan kräva nya vanor. Enkla åtgärder
som att släcka lampan och stänga av datorn
när den inte används har stor betydelse i
sammanhanget.
Resultat i dag – snart i mål. Energibesparingsmålen i kommunala EPC-kontrakt kan
variera. Det kan röra sig om besparingar från
ca 10 procent och uppåt. GKs målsättning för
Rissa sjukhem är 42 procent. Projektet är nu
inne i fas 3, som först och främst handlar om
injustering av anläggningarna.
– Enligt våra beräkningar kommer vi att
närma oss målet under 2015, berättar Rune

Värmepumpen är parallellkopplad med värmeanläggningens returledning.

Gjertsen. Nu är vi uppe i drygt 35 procent
och jag räknar med att vi kommer att passera
40 procent inom kort. Men enligt kontraktet
avslutas inte fas 3, som vi är inne i nu, förrän
i slutet av 2020. Vi är nöjda med hur projektet
framskridit hittills, kommunen är nöjda och
vi har samlat erfarenheter som kommer att
vara till stor nytta i det kommande arbetet.
Vi är redan i gång med flera av de övriga
fastigheterna som omfattas av kontraktet.
Dessutom har vi tecknat nya EPC-kontrakt
med en rad andra kommuner. Det här är ett
område som bara växer och växer.

Rune Gjertsen, energiansvarig på GK Trondheim, har ansvarat för projektet och visar hur rör
och rörkomponenter har isolerats för att minska värmeförlusterna.

än i ansökningar som inte bygger på EPC som
genomförandemodell.  
Hur mycket kan man förvänta sig att Enova bidrar
med i ett energieffektiviseringsprojekt av det här
slaget?
– Vi bedömer inte projekten eller ansökningarna
utifrån någon EPC-modell, betonar Amundal.
Vi gör bedömningen utifrån de kriterier som är
fastställda i riktlinjerna för våra stödåtgärder.
Men ett EPC-projekt kan i normalfallet ansöka om
stöd för kartläggning av fastighetsbeståndet och
därefter investeringsstöd för olönsamma åtgärder
genom stödet “Stöd till befintliga fastigheter”.

Kartläggningsstödet är upp till 1 kr/kvm. Stöd till
befintliga fastigheter är upp till 1,25 kr per sparad
kWh för varje energibesparande åtgärd, stödet till
omvandling till vattenburen värme är kopplat till
koncept som fjärrvärme, värmepumpar, bioenergi
och solvärme. Stödets storlek varierar för de
olika tekniska lösningarna. Vi kan även ge stöd
till omfattande ombyggnationer till lågenergihus eller passivhus enligt NS 3700/3701 där
stödbeloppet är upp till 3 kr/kWh, med undantag
från småhus och flerfamiljshus, där stödbeloppet
är upp till 4,8 kr/kWh. Hur stort stöd som beviljas
beror på flera faktorer, inte minst lönsamheten.
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Foto: Jan Lillehamre

SINTEF rekommenderar

Miljöhuset GKs lösning
Mot bakgrund av den forskning som genomförts vid bland
annat Miljöhuset GK rekommenderar SINTEF Byggforsk
GKs lösning för ventilation och
uppvärmning i lågenergihus.

F
14

orKlima, (förenklad behovsstyrd
klimatstyrning av kontorshus med
mycket lågt uppvärmningsbehov), är
ett forskningsprojekt som leds av

MILJÖHUSET GK

TEXT: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Sintef Byggforsk i samarbete med bland
annat GK. Det avslutande seminariet hölls
den 11 november.
Utgångspunkten för forskningsprojektet var
att fastställa om det går att ersätta radiatorer
i kommersiella fastigheter med övertempererad tilluft (en lösning som används vid
Miljöhuset GK) och ändå uppnå en god
inomhusmiljö och en låg energiförbrukning.
– Frågan var: ”Vågar vi använda övertempererad ventilation?”, berättar Kari Tunshelle,
projektledare på Sintef Byggforsk.
Svaret, som finns att läsa i ForKlimas
forskningsrapport efter tre års forskning, är

entydigt:
– Ja. I byggnader där uppvärmningsbehovet
är lågt, huskroppen välisolerad och där man
använder en aktiv tilluftsventil som ger god
cirkulation även vid låga luftmängder, konstaterar Kari Tunshelle, med förbehållet att
lösningen ställer höga krav på fastighetens
väggar och fönster.
Detta var dock inget problem i Miljöhuset
GK.
– Miljöhuset GK är ett riktigt drömhus för
forskare. Tack vare de många sensorer som
finns i huset kan vi genomföra fältlaborationer här.

Kari Tunshelle, projektledare på Sintef Byggforsk.
(Foto: Hilde Kari Nylund)

– Positivt för andra fastigheter.
Espen Aronsen, Energichef på GK Norge, är
mycket nöjd med resultatet av forskningsprojektet.
– Vi ville testa och dokumentera det vi hade
räknat oss fram till. Det var också viktigt att
projektet gav ett objektivt resultat som klarar
en kritisk granskning från andra.
Han tycker att forskningsprojektet är en
framgång för GK.
– En positiv effekt är att flera andra
fastigheter – både nya hus och renoveringsprojekt – har fått samma lösningar som
vi har använt vid Miljöhuset GK, säger
Aronsen och refererar till fastigheter som
Grensensvingen 7 (där bland annat Miljødirektoratet är hyresgäst), Solbråveien 23 i
Asker, det nya sjukhuset vid Gardermoen
och HENTs nya huvudkontor i Trondheim.
– Det här är viktigt för GK. Att vi vet att lösningarna fungerar ökar vår konkurrenskraft
och det blir inga extra kostnader på grund
av osäkerhet, påpekar Aronsen.

Espen Aronsen, energichef på GK Norge.
(Foto: Jan Lillehamre)

Sturla Ingebrigtsen, direktör för ventilation på GK Norge.
(Foto: Magnus Brattset Drabløs)

Testad vid extrema temperaturer.
Uppvärmning med övertempererad tilluft
har länge varit ett kontroversiellt ämne.
Många har varit skeptiska och varnat för
problem med skiktning, dålig cirkulation
och bristande ventilationseffektivitet,
drag, kallras från fönster och dålig termisk
komfort.
Under forskningsprojektet som sträckte sig
över två vintrar genomfördes noggranna
mätningar och enkätundersökningar bland
användarna i Miljöhuset GK. Dessutom
anordnades ett särskilt testrum vid Sintef
med samma egenskaper som ett kontorsrum
i Miljöhuset GK.
GKs lösningar för inomhusklimat testades
under extrema temperaturförhållanden.
Testerna visade att övertempererad tilluft
fungerade bra och uppfyllde ISO-standarden
även när det var 20 minusgrader utomhus.

Beräkningar och slutsatser bekräftades.
Sturla Ingebrigtsen, direktör för ventilation
på GK, är mycket nöjd med resultatet av
forskningsprojektet.
– Sammanfattningsvis kan vi konstatera
att systemet har kontrollerats av en utomstående part, som dessutom är Norges
mest noggranna institution, och vi har
fått samtliga av våra egna beräkningar och
slutsatser bekräftade. De temperaturer och
energianvändningsnivåer som beräknades
innan projektet genomfördes stämmer med
slutresultatet.
Därmed har GK fått väldokumenterade fakta
att visa upp.
– Det här stärker GKs ställning som ett
ingenjörsföretag och jag vill tacka alla som
har deltagit i projektet för ett väl utfört
arbete. Det här är något som vi kan vara
stolta över och berätta för våra kunder om.

Slutsatser

ForKlima

• Övertemperatur med aktiv tilluftsventil ger bra
cirkulation
• Fönster utan radiatorer (i hus med passivhusstandard) ger inte problem med drag (under
förutsättning att fönstren är av normal höjd)
• Övertempererad tilluft ger inte missnöjda
användare (kvinnorna blev faktiskt mer nöjda,
medan männen inte märkte någon skillnad)
• Lindinvent-systemet (Lindinspect) i kombination med ArenaAX SD-anläggningen var
ett optimalt forskningsobjekt tack vare många
sensorer och god översikt
• Uppvärmning med luft kan användas med
fördel om värmebehovet inte överstiger ca 15 W
per kvm vid dimensionerande utetemperatur.

• Projektet ForKlima är ett forskningsprojekt
som genomförs i samarbete mellan
fastighetsägare, rådgivare, produktutvecklare
och forskare för att utvärdera och förbättra
tekniska lösningar för kommersiella
fastigheter med passivhus standard.
• De rekommenderade lösningarna ska ge ett
bra inomhusklimat, lågt energibehov, låga
investeringskostnader och nöjda användare.
• SINTEF Byggforsk, GK Norge, COWI, Link
Arkitektur, HiOA, Norconsult, Multiconsult,
Trox och Statsbygg är samarbetspartner i
projektet.
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TEXT: HARALD SOLA BERENTSEN FOTO: JAN LILLEHAMRE

Espen Aronsen, energichef på GK Norge.

Soluppvärmt vatten
i Miljöhuset GK?

satsar vi på solpaneler för att få varmvatten,
men vi tittar naturligtvis även på möjligheten
att producera el med hjälp av solceller. Även
här görs bedömningen med tanke på kostnad
och nytta. Kalkylen är inte särskilt komplicerad eftersom detta är teknik som redan
finns och dessutom har vi bra koll på investeringsbehovet och den aktuella prisnivån.
Det rör sig i princip om hyllvaror. Solceller
för varmvatten och produktion av el skulle
nog kunna ge ett tillskott på ett par hundra
tusen kWh per år i den här byggnaden.
Egenproducerad el. Principen är att du
producerar el för egen användning – men om
du producerar mer än du behöver vore det
en fördel om det gick att skicka elen vidare
till det allmänna elnätet. Detta koncept är
dock så nytt i Norge att det fortfarande är
en obalans mellan det elpris vi betalar hos
elleverantören och vad leverantören är villig
att betala de kunder som även vill sälja el.
I vissa andra länder, till exempel Tyskland,
garanterar myndigheterna att du får en
anständig ersättning för den el du levererar
till elnätet.
Vatten eller el på Miljöhusets tak? – Till att
börja med måste vi bestämma oss för vad vi

vill uppnå, säger Espen Aronsen. Och det har
stor betydelse för hur vi eventuellt kommer
att installera våra solpaneler. Är du ute efter
att få så varmt vatten som möjligt är det
viktigt hur panelerna vinklas mot solen,
så att solstrålningen utnyttjas maximalt.
Samtidigt undersöker vi den batteriteknik
som Tesla har utvecklat, ”powerwall”, och
om ett sådant koncept kan vara något för oss
framöver. Med ”powerwall” kan man lagra
en hel del el, till exempel från solceller – och
använda den vid ett senare tillfälle. Denna
teknik kan även användas i större kommersiella fastigheter. Vårt dilemma för tillfället är
om vi ska satsa på många solcellspaneler och
liten batterikapacitet, eller det omvända, få
solcellspaneler och stor batterikapacitet? Just
nu pågår ett intensivt arbete för att hitta fram
till en bra balans.
Standardprodukter. Tanken bakom
Miljöhuset GK har hela tiden varit att bygga
ett modernt, funktionellt och kostnadseffektivt kontorshus med hjälp av standardmoduler som väljs ut och används på ett
sådant sätt att resultatet kan användas
som ett demonstrationsobjekt i företagets
marknadsföring. Tanken är den samma när
man nu funderar på att ta ännu ett steg i

”grön riktning” – från ”passivhus” till
”plushus”. Det innebär i så fall att all ny
teknik inom solelenergi bör vara ”hyllvaror”
som är lätt tillgängliga för GKs kunder om de
skulle vilja använda ett liknande koncept.
När kan detta bli en realitet? – Om vi ska
gå vidare med våra solenergi-idéer eller inte
kommer vi nog att fatta beslut om ganska
snart, säger Espen Aronsen. Men vi talar om
en ansenlig investering, så vi måste försäkra
oss om att beslutet blir rätt. Om vi ska göra
detta måste det göras ordentligt. Vi vet att
solfångare fungerar, så vi behöver inte installera en prototypanläggning för att ta reda på
det. Ska vi satsa måste det göras på riktigt.
Men först måste vi vara säkra på att kalkylen
håller. När det gäller uppvärmning av
varmvatten med solpaneler är en del av
infrastrukturen redan på plats, så det borde i
varje fall vara möjligt att utveckla den delen
av konceptet. För tre år sedan väckte vår
stora, fina fastighet stor uppmärksamhet för
att det var ett passivhus. I dag är stan full av
passivhus, så nu vill vi komma vidare.

När Miljöhuset GK stod färdigt för ca tre år sedan uppfyllde huset
passivhuskraven. Redan då hade GK planer på att vidareutveckla
miljökonceptet och ta experimentet ett steg vidare.

M

en det gäller att veta när det är dags
att ta nästa steg. Både de praktiska
och ekonomiska förutsättningarna
måste vara de rätta.
– När huset byggdes gjorde vi vissa modifieringar inför en framtida installation av
solfångare, berättar Espen Aronsen, energichef på GK. Energicentralen är placerad
i källarplanet och vi övervägde redan då att
installera solpaneler för uppvärmning av
vatten. Vi var dock lite osäkra på hur stora
mängder vatten vi skulle komma att behöva.
Frågan diskuterades en hel del här i huset,
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men det rådde en viss osäkerhet kring om
kostnaden var försvarbar.
En ekonomisk fråga. Trots ovissheten kring
kostnaden för solfångare fattade man ett förnuftigt beslut – nämligen att dra rör från taket
ner till energicentralen i källaren. Med andra
ord är mycket av infrastrukturen redan på plats,
så om man i dag bestämmer sig för att installera
solfångare är mycket av arbetet redan gjort.
Miljöhuset GK har dessutom ett avancerat
energiövervakningssystem som reglerar och
övervakar varmvattenförbrukningen.

– Med hjälp av systemet kan vi läsa av vattenförbrukningen och få en bild över kostnaderna utifrån aktuella elpriser. För närvarande
jobbar vi med frågan om vi ska gå vidare
med planerna på solfångare och om kostnaden är försvarbar, säger Espen Aronsen.
Inte bara varmvatten. Att använda solpaneler för att värma upp vatten är en enkel
sak, men GK tittar även på möjligheten att
utnyttja solceller för att producera el.
– Dessa två tekniker används ofta i kombination, säger Espen Aronsen. I första hand
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TEXT: REDAKTIONEN

I det kalla och mörka Norge
kan det aldrig bli lönsamt att
producera värme och el med
solenergi, påstår många.
Kraftigt minskade kostnader,
ständigt fler solanläggningar
anslutna till elnätet och en
strålningsenergi på mellan 700
och 1100 kWh per kvadratmeter
och år visar på motsatsen.

M

arknaden för solenergi växer
kraftigt. 2014 installerades tre
gånger så många solcellsanläggningar i Norge som under 2013.
2014 uppgick den ackumulerade effekten
från nätanslutna solcellsanläggningar till
1,4 MWp, vilket är 14 gånger mer än året
innan. Enligt Øystein Holm, seniorrådgivare
inom solenergi hos Multiconsult, beror
ökningen huvudsakligen på de stora
nätanslutna solcellsanläggningar som
tillkommit.
Dessutom växer solenergiindustrin snabbt
även internationellt – tillväxten ligger på
mellan 20 och 30 procent per år.
– Detta har medfört att kostnaderna minskat kraftigt, säger Holm på Multiconsults
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webbplats. Siffror från International
Energy Agencys program Photovoltaic Power
Systems (PVPS) visar att Norge följer den
internationella prissänkningen. Det går bara
lite långsammare än i andra länder.
– Priserna för små nätanslutna lokala
solcellssystem sjönk i genomsnitt med fem
procent under 2014 i jämförelse med 2013,
och det är i detta marknadssegment som
skillnaden mellan Norge och andra länder är
som störst, skriver Multiconsult. Här finns
det utrymme för ytterligare kostnadsminskningar oavsett teknikutvecklingen.
Tillräckligt med sol i Norge. Den solenergi
som når Norge under ett år är 1500 gånger
större än den mängd energi som förbrukas

i hela landet. Solen tillför det norska
fastighetsbeståndet 3-4 TWh värme per år i
form av passiv solvärme (den uppvärmning
som solen ger när den skiner in genom
fönstren), skriver Norsk Solenergiforening.
En solvärmeanläggning kan täcka 30 procent
av värmebehovet i en villa.
Solinstrålningen i Norge varierar från ca
700 kWh/kvm och år i norr till 1100 kWh/
kvm i söder. När det gäller energiutbytet från
solcellspaneler har det lokala klimatet en stor
påverkan, skriver Bjørn Thorud, ansvarig
för solenergi på Multiconsult, och Einar
Wilhelmsen, tidigare avdelningschef på Zero,
i majnumret 2014 av Teknisk Ukeblad.
– De bästa resultaten för solceller i Norden
har uppmätts i Piteå, längst inne i Bottniska

viken, skriver de.
Solinstrålningen varierar kraftigt med
årstiderna, men snö och kyla kan faktiskt
vara en fördel för solcellspaneler.
– Solcellernas effekt ökar med ca 0,5 procent
per grad som temperaturen sjunker, och
snö på marken reflekterar solenergin mot
modulerna.
Solceller på norska hus sparar energi.
De höga kostnaderna gör solenergin olönsam,
åtminstone från kraftbolagens perspektiv.
Thorud och Wilhelmsen anser ändå att
användningen av solenergi kan vara ett bra
alternativ om man vill minska energianvändningen i en fastighet.
– Att installera solceller är en snabb, enkel och

effektiv energibesparingsåtgärd som dessutom
kostar mindre än andra alternativ. De betonar
att solcellspaneler är ett funktionellt byggnadsmaterial som kan vara en del av husets klimatskal och samtidigt producera energi.
Mycket är på gång. Flera norska kommersiella fastigheter är på gång att utnyttja
solenergins möjligheter. I Bergen bygger
GC Rieber ett nytt huvudkontor åt DNV-GL
Group, världens största klassningsföretag för
fartyg. Här har man installerat en solcellsanläggning som kommer att producera
80 000 kWh per år, vilket motsvarar en
åttondel av fastighetens energibehov.
Andra exempel är konsultföretagets Swecos
nya kontorsbyggnad, Powerhouse på Kjørbo

och Økerns sjukhem. Det sistnämnda
kommer att ha ca 800 m2 solcellspaneler på
taket som kommer att täcka tio procent av
energibehovet.
Oslo kommun vill få ner priserna.
Kommunfullmäktige i Oslo har som första
kommun i landet infört ett särskilt stöd för
installation av solceller i fastigheter. Oslo
kommuns Klimat- och energifond ger upp
till 40 procent i stöd till bostäder och radhus
med upp till fyra hushåll. Genom att bidra
till en ökad efterfrågan hoppas kommunen
att priserna för solcellsanläggningar ska
fortsätta att sjunka som den har gjort i
Sverige, Tyskland, Nederländerna och
Danmark.
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Det finns i huvudsak två
metoder att utnyttja solenergin:
1. Termisk solenergi (mediumbaserad)
Solens energi används för att värma upp ett
flytande medium som i sin tur används för uppvärmning av tappvatten och hus. Solenergi kan
även användas för kylning genom absorption.
Inom den termiska solenergin finns det en mängd
olika tekniker, bl.a. dränerande solfångare,
solfångare med trycksatt glykol, vakuumsolfångare
med trycksatt glykol och termosifon där vätskan

LVE-ORDNINGEN I DANMARK

TEXT: HARALD SOLA BERENTSEN

cirkulerar av sig självt. Vatten är ett effektivt
medium för överföring och lagring av värme, mer
än 5 gånger så effektivt som sand och nästan 10
gånger så effektivt som stål.
2. Elproducerande solenergi (solceller)
Solens energi används för att skapa en spänningsskillnad mellan paneler täckta av silikon.
Solcellerna producerar likström som sedan
konverteras till växelström. En av de senaste
teknikerna inom elproducerande solenergi är tunnfilmssolceller. Solceller utnyttjar 10-20 procent
av solens energi vid optimal instrålning (medan
solvärme kan utnyttja upp till 70 procent).

Den överlägset vanligaste solcellstekniken är
waferbaserade solceller av silicium. Monokristallina solceller är gjorda av en siliciumkristall.
Ytan är därför homogen och ska helst vara svart
så att allt ljust absorberas i solcellen. Multikristallina solceller består av flera kristallkorn
som ger ytan dess karaktäristiska färgskiftningar.
Som tumregel kan man säga att monokristallina
solceller har högre effektivitet, medan tillverkningen av multikristallina solceller är mindre
energikrävande och ger därför samma effekt till
en något lägre kostnad.
(källa: Bolig Enøk & Norsk Solenergiforening)

Motgång för
energieffektiviseringen
i Danmark

2008 borde vara underställda tillsyn. Dock
har endast 6 500 anläggningar kontrollerats.
Att nästan 40 000 anläggningar inte kontrollerats har inte lett till några som helst konsekvenser för ägarna.
– Vi har verkligen arbetat proaktivt med den
här processen, betonar Møller Sørensen från
GK, men trots att vi haft flera möten med
energimyndigheterna lyckades vi inte att
få ordningen att fungera, eller bidra till att
reglerna ändrades.

Tanken med LVE-ordningen och
dess krav på energiinspektioner
skulle säkerställa servicenivån
och underhållet vid större ventilationsanläggningar – framförallt
i syfte att minska energianvändningen och CO2-utsläppen.

Inte miljövänligt. Danmark, och även
EU, arbetar kontinuerligt för att minska
CO2-utsläppen. Trots detta valde energimyndigheterna att gå i motsatt riktning
på detta viktiga område genom att ta bort
LVE-ordningen.
Fastighetsbeståndet i Danmark står för ca
40 procent av landets totala CO2-utsläpp.
Av detta står ventilations- och klimatanläggningar för hela 40 procent. I syfte att
inspirera näringslivet till att dra nytta av
denna enorma besparingspotential införde
Folketinget 2008 det omtalade kravet om
obligatoriska energiinspektioner av större
ventilationsanläggningar vart femte år. Nu är
detta krav borttaget.

E
Figuren visar utvecklingen av användningen av solceller i Norge, från 2004 till 2014. 2014 var en vändpunkt för nätuppkopplade solcellssystem i Norge. Av den totala effekten från nätuppkopplade system, 1712 kW, installerades 1420 kW
under 2014. (Källa figur och text: Solenergi.no)

I Norge varierar solinstrålningen mycket under de olika årstiderna. Det är också stora skillnader mellan norr och söder.

Världens miljövänligaste köpcentrum
Med tanke på de fallande priserna och den
ökade tillgången på nätanslutna solcellssystem
är det kanske inte så överraskande att solenergi används vid allt fler större byggnader
i Norge. På taket av det nya köpcentret vid
Fornebu flygplats utanför Oslo har 1043 kvm
solcellspaneler installerats.
– Systemet beräknas kunna producera ca 146 000
kWh per år, vilket motsvarar ca 11 procent av
byggnadens elbehov, skriver Heidi Lyngstad,
miljöchef på KLP Eiendom, till Inneklimat.
Solcellerna har varit i drift sedan mars 2015
och produktionen ser ut att bli ungefär som
beräknat.
Det är KLP Eiendom som äger fastigheten
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och ansvarar för den dagliga driften. Skanska
har varit totalentreprenör. Projektet fick 9
miljoner kronor i stöd från Enova för att lyfta
projektet från lågenergi till passivhusnivå och
köpcentret använder ca 40 procent mindre
energi än vad som krävs enligt de rådande
myndighetskraven.
BREEAM-NOR Outstanding. Köpcentret har
tilldelats miljöcertifieringen BREEAM-NOR
Outstanding, som är den högsta möjliga klassificeringen. Fornebu S fick höga poäng i samtliga 9 kategorier, som omfattar energi, hälsa och
inomhusklimat, ledningsprocesser, material,
transport, arealanvändning och ekologi.

På taket av det nya köpcentret Fornebu S finns en av
Norges största solcellsparker. Parken täcker ett område på
ca 1600 kvm.

nergimyndigheterna i Danmark ansåg
dock att reglerna inte hade haft avsett
effekt och övertygade politikerna om
att de borde avskaffas, vilket skedde
under hösten 2015. Tanken är att samma
resultat kan uppnås genom ett frivilligt,
marknadsbaserat system för inspektioner.
– Flera ventilationsföretag hade gjort stora
investeringar och anpassningar för att uppfylla
de nya reglerna, berättar Lone Møller Sørensen,
VD på GK Danmark A/S. Det var den verklighet som energimyndigheterna dragit upp
riktlinjerna för, men det blev ingen bra affär
för någon av parterna – tvärtom.
Stora förväntningar. – När de nya reglerna
infördes planerade myndigheterna att
upprätta en särskild avdelning som skulle ta
hand om IT-frågorna och ha översikt över
den tekniska inrapporteringen, förutom att
genomföra informationskampanjer. Man
planerade till och med att införa sanktioner
mot fastighetsägare som inte följde reglerna,
konstaterar Møller Sørensen.
– I betänkandet inför de nya regler som
infördes i höstas preciserade energimyndigheterna att man uteslutande kommer att
förlita sig på ett marknadsbaserat, frivilligt
system. Myndigheterna är av den uppfattningen att man vill förstärka den så kallade
VENT-ordningen, som är en frivillig åtgärd
och som har existerat parallellt med LVEordningen, trots att VENT-ordningen inte

Lone Møller Sørensen, administrerende direktør i
GK Danmark A/S.

har någon större energibesparingseffekt.
Att energimyndigheterna nu i så hög grad
fokuserar på VENT-ordningen måste
förmodligen ses i ljuset av gällande EUdirektiv för ventilationsområdet, där vissa
krav, före höstens ändring, reglerades av
LVE-ordningen.
Fungerade inte. Så väl myndigheterna som
ventilationsbranschen erkänner i dag att
LVE-ordningen inte fungerade som det var
tänkt.
Någon avdelning upprättades aldrig, det
var besvärligt att rapportera data och det
hävdas att det var ännu svårare att få ut data.
Dessutom har mycket få eller inga inspektioner genomförts. Några sanktioner har
det därmed inte blivit – och några informationskampanjer av betydelse har inte
genomförts.
Enligt energimyndigheternas statistik finns
det i dag ca 45 000 ventilationsanläggningar i
Danmark, som enligt de regler som infördes

Energieffektivisering allt viktigare. – Det
finns en mängd olika förhållanden som talar
för att danskt näringsliv och hela det danska
samhället skulle vara betjänt av att energianvändningen minskas, säger Møller
Sørensen. I synnerhet med tanke på att
ventilations- och klimatanläggningar står för
en stor del av energianvändningen. Ventilationsbranschen i Danmark menar att det är
absolut nödvändigt att minska energianvändningen i större fastigheter, både av
ekonomiska skäl och för att få ner CO2utsläppen, som medverkar till växthuseffekten. Samtidigt är det viktigt att skydda
de danska företagen mot konkurrensen
från utländska företag. Här är energieffektiviseringen ett viktigt verktyg. För att råda
bot på situationen bör tillsynen av större
ventilations- och klimatanläggningar endast
omfattas av den frivilliga, marknadsbaserade
VENT-ordningen – en ordning som har
funnits i åratal utan att de förväntade minskningarna av energianvändningen uppnåtts.
Många är dock av den uppfattningen att den
tidigare LVE-ordningen, med korrekt uppföljning, hade gett ett bättre resultat, avslutar
Lone Møller Sørensen.
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p
Projektchefen Mikael Anefors (t.v.) och projektledaren
Ulrik Andersson har själva fått sina ingenjörsutbildningar
i dessa gamla utbildningslokaler för bl.a. arkitektur, väg
och vatten.

D
Flera av ingenjörerna på
Gunnar Karlsen Sverige AB,
Region Väst, är utbildade vid
Chalmers Tekniska Högskola i
Göteborg. Nu är de tillbaka för
att hjälpa till med renoveringen
av flera av de 40-50 år gamla
skolbyggnaderna.
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et var i augusti 2015, för bara ett
halvår sedan, som huvudentreprenören Veidekke tog in anbud
på en ventilationsanläggning till
Institutionen för Samhällsbyggnads två
byggnader på Chalmers, berättar Mikael
Anefors, projektchef på GK. Vi var ett av sex
företag som lämnade anbud. Det är svårt
att säga varför Veidekke valde just oss, men
vi fick uppfattningen att vårt engagemang
och vårt sätt att genomföra projekt hade stor
betydelse i sammanhanget – att GK har ett
bra rykte spelade nog också in.
Stort projekt. Det är ett omfattande projekt
som GK har tagit sig an på Chalmers.
Byggnaderna är stora och arbetet måste
genomföras samtidigt som högskolans
verksamhet är igång. Det första uppdraget
var att förse en stor nyinredd examenssal i
en del av den gamla byggnaden med ventila-

tion, så att examinationerna kan genomföras
enligt planeringen även under den omfattande renoveringen. Salen har plats för 250
studenter och stod klar runt årsskiftet. Men
entreprenaden är betydligt större än så.
Enligt kontraktet ska GK installera ventilation för totalt 30 000 kvm av Chalmers
lokaler. Kontraktet är värt 21 miljoner kronor.
– Just nu jobbar vi mest med planering,
projektering och provinstallationer, tillägger
Mikael Anefors. Det praktiska genomförandet
börjar på allvar i februari - mars. Arbetet i
Hus 2, som vi är först ut, måste vara klart till
skolstarten i slutet av augusti 2016, medan
Hus 1 ska vara klart året därpå.
Utmaningar. Byggherren siktar på att
byggnaderna efter genomförd renovering
ska uppnå certifieringen Miljöbyggnad
Silver och hade redan innan GK anlitades
bestämt sig för ett ventilationssystem som
bygger på VAV-principen (Variable Air
Volume) – bland annat för att få ner
energiförbrukningen.

– Att valet av system var fastställt innan vi
kom in i bilden blev en extra utmaning för
oss, berättar Mikael Anefors, men det har
inspirerat oss att hitta fler kreativa lösningar.
Sammantaget blir det lite tuffare att få allt
färdigt inom tidsramarna, men vi har ett
effektivt arbetslag som består av en projektledare, en förman och ca tio montörer – och
alla kommer från GK.

gången denna samverkansform används hos
GK i Göteborg.
– Vi kommer inte att jobba som en traditionell underentreprenör. Istället ingår vi i
ett integrerat team tillsammans med
huvudentreprenören Veidekke och alla andra
leverantörer i projektet, förklarar Mikael
Anefors. Det ger oss en helt annan inblick
och vi kommer att vara mer delaktiga i
projektet som helhet. I ett partneringprojekt
vet alla vad de övriga gör. På så sätt fungerar
arbetet smidigare och logistiken blir bättre.

Processen är fullständigt transparent, både
vad gäller metoder, utförande och ekonomi.
Man kan nästan säga att vi disponerar byggherrens plånbok helt fritt inom de ramar
som beskrivs i avtalet. Detta medför bland
annat att om vi kan minska kostnaderna
för våra leveranser, så kommer det uppdragsgivaren till godo. Med denna samverkansform, som bygger på ett ömsesidigt
förtroende mellan parterna, är det lättare
att göra uppdragsgivaren nöjd – och det är
något som även vi tjänar på i längden.

Kyla. Den ventilationsanläggning som GK
installerar ska inte tillföra värme, eftersom
lokalerna värms med vattenburen fjärrvärme. Däremot är kyla en viktig funktion
i den nya ventilationsanläggningen. Det är
stora mängder luft som ska kylas ner i ett
VAV-system och luft är en dålig köldbärare, i
alla fall om man jämför med ett köldmedium
i ett kylaggregat.
– Det är viktigt att användningen av kylan
är behovsstyrd, förklarar Mikael Anefors.
Om alla rum skulle kylas hela tiden hade det
krävts aggregat stora som hus. I övrigt
används Lindinvents välkända ventillösningar.
Det är dock inte bestämt om det är vi som
ska leverera automationstekniken i det här
projektet, det kan hända att Veidekke väljer
en annan lösning.
Partnering. Partnering är inte ett okänt begrepp för GK-koncernen, men det är första

GKs monteringschef Martin Sonnhag provmonterade ventilationsutrustningen redan under hösten, så att upphängningen
av kanaler och ventiler kan kvalitetssäkras innan det slutgiltiga installationsarbetet påbörjas.
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Gunnar Karlsen Sverige AB Region Väst
– På Region Väst är vi specialiserade på
ventilation och ventilationsservice,
inklusive garantiservice och TTSavtal. Dessutom levererar vi kylsystem,
fastighetsautomation och rådgivning.
När ett kontrakt omfattar andra
teknikområden som till exempel rör och
el köper vi in detta från andra leverantörer,
förklarar Michael Almeida, regionchef.
Tillväxtplaner. Under de senaste åren har
Region Väst haft en organisk tillväxt på
ca 20 procent och Almeida har konkreta
planer på hur man ska få trenden att
fortsätta. Service kommer att få en egen
röravdelning redan i slutet av 2016 eller i
början av 2017. En egen elavdelning blir
nog inte aktuellt förrän framåt 2020, men
om behovet dyker upp kommer en
mindre avdelning för elservice att
etableras. Problemet är bara att regionkontorets lokaler är för små.
– När jag började på GK för cirka fem år
sedan var vi drygt 20 medarbetare. Alla
jobbade i samma hus och det var gott om
plats. I dag är vi nästan 90 medarbetare i
samma lokaler, så du kan ju föreställa dig
hur vi har det, förklarar Michael Almeida.
Vi letar för fullt efter nya kontorslokaler

och jag håller just nu på att utvärdera
några alternativ. Det gäller att hitta en
lokal som ligger lite utanför centrum,
precis som de nuvarande lokalerna.
Göteborgs centrum är inte särskilt
intressant för oss, med tanke på trafiken
och de höga hyrorna.
Rekrytering. Spelarövergångar förekommer inte bara inom fotbollen.
Duktiga ventilationsingenjörer och
montörer är mycket efterfrågade på
arbetsmarknaden och en viss del av
rekryteringen sker genom att företagen
byter specialister med varandra. Men
efterfrågan på ventilationstjänster ökar
ständigt, så det är viktigt att nya talanger
tillkommer.
– Tillväxten i vår bransch gör att vi hela
tiden måste jobba med rekrytering, säger
Michael Almeida. Vi är ständigt på jakt
efter nya medarbetare. Det kräver en
viss ansträngning för att övertyga unga
människor som går en yrkesutbildning
till plåtslagare att de borde fokusera på
ventilation. Här har vi en viktig uppgift
och vi har därför ett nära samarbete med
skolorna. En elev som väljer en inriktning
mot vår bransch kan sedan börja som

lärling hos oss efter gymnasiet.
Projektledare har vi traditionellt sett
rekryterat bland montörerna, och det har
fungerat bra. Men det blir allt viktigare
att projektledarna, utöver de kunskaper
och erfarenheter de skaffar sig genom
att genomföra projekt, har goda kunskaper inom ekonomi. Därför kommer vi
i första hand att anställa personer med
ingenjörsutbildning till dessa befattningar
framöver.

Regionchefen för Gunnar Karlsen AB Region Väst
konstaterar att företaget har haft en organisk tillväxt
på ca 20 procent under de senaste åren och han är
övertygad om att denna positiva trend kommer att
fortsätta.

Som en första förberedelse inför det stora renoveringsarbetet på Chalmers iordningställdes en tillfällig examinationslokal med plats för 250 studenter. Aggregatet till ventilationsanläggningen var på plats i god tid före jul, så att examinationerna kan genomföras i januari.

Chalmers förnyas
Chalmers Tekniska Högskola bildades redan
1829 och har hela tiden strävat efter att hålla
jämna steg med samhällsutvecklingen. För att
underlätta samarbetet mellan de institutioner
som nu går under benämningen Chalmers
Samhällsbyggnad (arkitektur, bygg- och
miljöteknik, energi och miljö m.fl.) investerar
Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter AB cirka 360 miljoner kronor för att
bygga om delar av högskolan.
Samarbete och integrering ska prägla framtidens
utbildning och forskning vid Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad. För att uppnå denna
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vision görs nu en omfattande ombyggnation som
kommer att bidra till att flera kreativa och
stimulerande, pedagogiska miljöer skapas, där
fokus kommer att ligga på hållbara lösningar
inom respektive fackområde. Tanken är också
att de nya lokalerna ska bli en mötesplats för
studenter, forskare och representanter från
näringslivet till nytta för alla parter.
– De nya och moderna mötesplatserna ger en
betydlig kvalitetsökning i de campusmiljöer
som vi erbjuder Chalmers tekniska högskola,
säger Sven-Erik Adolfsson, VD på Chalmersfastigheter AB.

Partnering

”Miljöbyggnad”

I bygg- och anläggningsprojekt har samarbetet
mellan de medverkande parterna blivit en allt
viktigare fråga under de senaste åren – och i
högre utsträckning än i traditionella entreprenadprojekt. Att ett projekt organiseras inom ramarna
för ett partneringavtal förutsätter att parterna i ett
tidigt skede samarbetar, med dialog, förtroende
och öppenhet i fokus. Projektet organiseras som
ett integrerat samarbete mellan alla parter – från
uppdragsgivare till de minsta leverantörerna –
där alla arbetar mot ett gemensamt mål: att tillgodose kundens önskningar och behov. På detta
sätt blir genomförandet av projektet smidigare

”Miljöbyggnad” är ett certifieringssystem som
administreras av Sweden Green Building Council
(SGBC). Systemet är baserat på svenska byggoch myndighetsregler och på svensk byggpraxis.
Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt
men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.
Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter
hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö
och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett
storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå
betyget BRONS, SILVER eller GULD.

och kostnadseffektivare och risken för konflikter
minskar.
I motsats till ett traditionellt entreprenadkontrakt,
där paragrafer om rättigheter och skyldigheter
ofta står i centrum, tar ett partneringkontrakt
utgångspunkt i ömsesidigt förtroende, öppenhet
och teamwork. Ofta utses en styrgrupp och en
projektgrupp och samarbetet inleds vanligtvis
med en “workshop”, där man bland annat fastställer förväntningar och mål.
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webbaserade lösningar som gäller. En styroch regleranläggning behöver i dag inte vara
kopplad till en lokal central. Med en webbaserad lösning kan du sitta var som helst
och övervaka, felsöka och justera driften.
– GKs mål är att samtliga av våra teknikområden ska ha den kompetens som
krävs för att kunna kommunicera och lösa
centrala driftfrågor direkt med kunden. Det
kommer att höja servicenivån, betonar
Roar Johannesen.
Kundnöjdhet. Att kunderna är nöjda är a och
o för alla som säljer en vara eller en tjänst.
I den bransch som GK verkar inom finns
det dock ett litet dilemma. Ett bra inomhusklimat är ju inget som ska märkas, det ska
bara finnas där. De flesta skänker inte en
tanke åt inneklimatet när allt fungerar som
det ska, det är först när det är dåligt som man
reagerar. När en leverantör har sett till att
fastigheten fått ett välfungerande och bra
inomhusklimat är det inte ovanligt att
kunden och användarna inte är medvetna
om varför de trivs så bra i lokalerna, de flesta
tar helt enkelt inneklimatet för givet.

– alla måste dra åt samma håll
Fastighetsautomation står för
cirka tio procent av GKs omsättning, men har utan tvekan
långt större betydelse än så för
kundnöjdheten.

G

Ks överordnade mål är att företagets
leveranser ska utföras med noll fel
och samtidigt öka kundnöjdheten i
kundens hela verksamhet. När flera
teknikområden tillsammans ska genomföra
ett lyckat byggprojekt är det viktigt att utveckla samarbetsförmågan. Alla inblandade
måste fungera som ett lag – och spela mot
ett gemensamt mål. För oss som sysslar med
automation är det en förutsättning för att
lyckas, berättar Roar Johannesen, direktör
för Fastighetsautomation på GK.
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Inte ett självändamål. Automationen är
viktig för att de installationer som GKs
olika teknikområden levererar ska fungera
optimalt. När en ny byggnad ska uppföras
gäller det att bygga rätt från början; de olika
fackgrupperna måste ha fokus på vad som
krävs för att all teknik ska fungera tillsammans. Många kunder, förhoppningsvis inte
så många av GKs kunder, har upplevt frustration över att de tekniska lösningarna inte
fungerar tillräckligt bra tillsammans.
– När en och samma leverantör ansvarar
för alltifrån rör och el till kyla, ventilation
och automation så finns det ingen annan
skylla på om tekniken inte fungerar optimalt,
säger Roar Johannesen. Vi ska leverera en
fungerande fastighet och då måste projekteringen av fastighetsautomation in tidigt och
fastställa premisserna för hur ventilation,
värme, solavskärmning, belysningsstyrning
ska fungera tillsammans. Utan noggrann

Även internt. – Även internt på företaget kan
det hända att fastighetsautomationen inte får
den uppmärksamhet den förtjänar, trots att
alla vet hur viktigt det är att automationen i
en komplicerad fastighet fungerar, berättar
Roar Johannesen. Men det är inte lätt att
skaffa sig en full förståelse för hur allt detta
fungerar. I automationen ingår en mängd
olika sensorer som registrerar statusen på
husets inneklimat och avancerade styr- och
reglersystem för CO2, lufttryck, värme med
mera. Med vår automatik övervakas CO2nivåerna fortlöpande i till exempel mötesrum,
och luftutbytet ökar automatiskt när antalet
mötesdeltagare och CO2-nivåerna ökar.
Komplicerande faktorer. – Vår utrustning
registrerar inte flyktiga organiska ämnen
(VOC), påpekar Johannesen. Det innebär
att eventuella föroreningar från färg och
golvbeläggningar, och faktiskt även från
möbler, kan leda till att inomhusklimatet blir
dåligt. Det här är ett vanligt problem i nya
och renoverade hus och därför bör man i
högsta möjliga grad vara mycket selektiv när
man väljer produkter. Annars blir det lätt på
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det viset att man drar på ventilationen för
fullt dygnet runt för att kompensera för den
dåliga luften, vilket resulterar i en betydligt
högre energianvändning än beräknat.
Byggbranschen och fastighetsautomation.
Byggbranschen har inte haft så mycket fokus
på sensortekniken. Industrin och vissa andra
aktörer har visat ett betydligt större intresse,
eftersom produktionsprocesser ofta är beroende av avancerad teknik av det här slaget.
Inom industrin kan betydelsen av den här
typen av teknik, med bland annat en utbredd
användning av sensorer, ge utslag på lönsamheten, i form av produktionskapacitet. Sensorteknikens betydelse för inomhusklimatet
är mer diffus och svårare att dokumentera.
I viss mån kan man hävda att GKs arbete
och avancerade reglersystem kan leda till att
produktiviteten ökar, men någon detaljerad
dokumentation kan det vara svårt, för att inte
säga omöjligt, att visa upp.
Energianvändning. Hur mycket energi som
behövs för att uppnå ett optimalt inomhusklimat är en nyckelfråga. Därför strävar man

u

Roar Johannesen, direktör för
Fastighetsautomation på GK Norge.

planering finns det en risk för att man inom
ett av områdena installerar teknisk utrustning som inte fungerar optimalt tillsammans
med våra reglersystem.
Behov av uppföljning. När vi har levererat
teknik och kompetens i ett byggprojekt är det
naturligt att vi även erbjuder oss att hjälpa
till med drift och service. Detta är mycket
uppskattat bland kunderna eftersom vi ser till
att fastigheten fungerar bra på sikt. Fastighetsautomation är ett område som utvecklas i
extremt hög takt och det kommer ständigt nya
och bättre tekniska lösningar. För kunderna är
det därför en stor fördel att samarbeta med en
ledande aktör som har kapacitet att uppgradera
deras anläggningar när det behövs.
Webbstyrt. Den tid då fastighetsautomationen var samlad i en PC vaktmästarens
skrivbord är för alltid förbi. I dag är det
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alltid efter använda lösningar som samtidigt
begränsar kundens kostnader.
– Här i Miljöhuset GK är energiförbrukningen
ca 70 kWh per kvadratmeter, påpekar
Roar Johannesen. Det är ungefär hälften
så mycket som i en mindre välplanerad
fastighet, eller med andra som i ett vanligt
kontorshus, där man inte lika medvetet har
optimerat driften och de tekniska anläggningarna. Våra ventilationsanläggningar är
inte tidsstyrda, utan går igång när det är folk
i huset. I ventilerna som sitter i taket finns
små rörelsedetektorer som registrerar om
någon rör sig i rummet. När detta sker i två
kontorsrum i samma del av huset startar
lufttillförseln. Ventilationen regleras på detta
sätt efter behov under dagen, beroende på
hur många personer som är närvarande och
temperaturen.
För mycket teknik? Vissa hävdar att ”det
blir för mycket teknik” – men utifrån
ett ”fastighetsautomationsperspektiv” är
det omöjligt att åstadkomma ett bra och

FASTIGHETSAUTOMATION

energieffektivt inneklimat utan en hög grad
av automatisering. En betydande nivå av
behovsstyrning är ett måste om man vill
göra skillnad mellan delar av fastigheten
där människor befinner sig och lokaler som
tidvis står tomma. Det gäller att begränsa
energianvändningen i områden där det inte
finns ett kontinuerligt behov av ett optimalt
inomhusklimat. Detta gäller allt ifrån ventilation och värme till belysning.
Befintliga byggnader. I Norge finns det ett
mycket stort antal hus som är i behov av
renovering och uppgradering. Det gäller
såväl privata kommersiella fastigheter som
offentliga byggnader.
– När det gäller befintliga byggnader är
marknaden enorm, men det finns alltid en
gräns för hur mycket man bör automatisera.
Åtgärderna måste vara praktiskt genomförbara och ekonomiskt försvarbara. Utgångspunkten är att eftersträva samma principer
som gäller för ett nytt hus – och ofta kan det
vara relativt enkelt när det gäller inneklimatet.

GK har tilldelats den totaltekniska entreprenaden för LHL:s (Landsforeningen for Hjerte og
Lungesyke) nya specialistsjukhus vid Gardermoen. (Illustration: Nordic Office of Architecture)
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Byggreglerna för ventilation har under
lång tid varit så pass bra att den befintliga
infrastrukturen kan byggas ut och uppgraderas. Vi använder ventilationslösningar
från Lindinvent AB, som vi är generalagent
för i Norge, både vid nybyggnationer och
renoveringar. Deras lösningar möjliggör
omfattande behovsstyrning och ger ett bra
inomhusklimat till en rimlig kostnad och vi
använder dem själva här i Miljöhuset GK,
säger Roar Johannesen.
Avancerad datastyrning. Det finns många
olika fastigheter som man i dag vill bygga
om till ”smarta hus”, till exempel kontorshus,
hotell och sjukhus. Men oavsett vilken typ
av verksamhet som bedrivs bygger automationsstyrningen på samma programvara som
sedan anpassas för det aktuella behovet. Till
exempel är det stor skillnad mellan ett hotell
och ett sjukhus vad gäller behovet av belysning. Detsamma gäller nödbelysning och
ventilation. Men i grunden används samma
datateknik för styrningen. Vi talar här om

en programvara från det amerikanska
teknikföretaget Honeywell. De hade tidigare
en egen avdelning som arbetade specifikt
med fastighetsautomation. GK köpte avdelningen för 15 år sedan och övertog då 70-80
nya medarbetare som var specialister på
fastighetsautomation. I dag har avdelningen
ca 150 medarbetare runtom i Norge. Tekniken
levereras fortfarande av Honeywell.
Entreprenad och drift. Fastighetsautomation
utgör en viktig del av GKs arbete med att
leverera ett inomhusklimat som kunderna är
nöjda med till rimliga priser, både vad gäller
installation och drift. Vi talar med andra
ord om både TotalTeknisk Entreprenad
(TTE) – och TotalTeknisk Service (TTS).
– Eftersom vi idag bedriver verksamhet
inom så många teknikområden vill vi kunna
leverera helhetslösningar som omfattar
alla våra specialområden. Samtidigt kan vi
ansvara för att all teknik fungerar optimalt
genom vår lösning för fastighetsautomation,
avslutar Roar Johannesen.

Banbrytande projekt
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) får ett nytt specialistsjukhus vid Gardermoen. Sjukhuset kommer totalt att ha en area på
cirka 28 500 kvm och bygget beräknas kosta ca 1,4 miljarder kronor.
Sjukhuset består av fyra byggnader
som kommer att innehålla vårdavdelningar, kirurgavdelningar, kontor och
patientboenden. Projektet genomförs av
fastighetsutvecklingsföretaget Aspelin
Ramm Eiendom AS i samarbete med
Hemfosa Fastigheter, medan LHL är
hyresgäst. Entreprenadföretaget HENT
är totalentreprenör. Arbetet påbörjades
under hösten och ska vara klart januari
2018.
Viktigt kontrakt för GK. Totalentreprenören HENTs anbudsförfarande med
förkvalificering och förhandling resulterade i att man kontrakterade GK som
”totalunderentreprenör” för projektering
och installation av ventilation, rör, kyla
el – och inte minst fastighetsautomation. Kontraktet är värt närmare 250
miljoner kronor. För att försäkra sig om
att totalleveransen håller högsta kvalitet
samarbetar GKs olika teknikgrupper
under ledning av en samordnare som
ska se till att arbetet fungerar smidigt
och att kundens krav på fastighetsautomation tillgodoses. Byggnaden kommer
att uppfylla kraven för energiklass A,
med behovsstyrd ventilation och belysning, allt enligt samma principer som
Miljöhuset GK.
Nöjd entreprenör. Vid stora byggprojekt
av det här slaget gör totalentreprenören
alltid en noggrann bedömning av hur
underentreprenaderna ska delas upp
och hur många olika aktörer som bör
anlitas.
– Byggnadens utformning, användning
och den aktuella byggmetoden har stor
betydelse för hur uppdraget delas upp,
berättar Botolv Knaldre, anbuds- och
inköpsansvarig för HENTs byggprojekt
vid Gardermoen. Vi har goda erfarenheter av att ingå totaltekniska avtal

med underentreprenörer, men det här
är första gången vi har ett sådant avtal
med GK. Tidigare har våra avtal med
GK varit begränsade till ventilation och
rör, men i och med att de nu även kan
erbjuda elinstallationer har vi resonerat
annorlunda. Fastighetsautomation är ett
område som spelar en allt större roll i
nya byggprojekt och helst bör hanteras
av ventilationsleverantören, men det
finns ju vissa fördelar med att anlita en
leverantör som både kan leverera automationslösningar och övriga tekniska
installationer.
Teknisk kompetens. – Hur förhandlingen inför en entreprenad ser ut och
hur genomförandet ska gå till beror på
byggnadens beskaffenhet och marknadsläget, fortsätter Botolv Knaldre. Men
det är absolut en fördel om det finns
ett nära samarbete mellan de tekniska
områdena. Vi har själva en stor teknisk
avdelning med hög teknisk kompetens
här i huset, så vi är inte hänvisade till
att köpa in tekniska paketlösningar.
Men om vi kan anlita en leverantör
som har rätt kompetens och kan erbjuda
tekniska totallösningar till rätt pris är det
naturligtvis positivt för projektet.

Botolv Knaldre, anbuds- och inköpsansvarig för
HENTs byggprojekt vid Gardermoen
(Foto: Harald Sola Berentsen)
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Ett bra
inomhusklimat

mot fler utbildade i byggbranschen – och färre oseriösa aktörer

En ny undersökning visar att kontorsmiljöer
med ett bra inneklimat kan öka koncentrationsförmågan med upp till 101 procent.

Den norska fackföreningen Fellesforbundet,
Byggnæringens Landsforening (BNL), Kommunenes Sentralforbund (KS) och Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) har tillsammans utarbetat
nya förslag på etiska riktlinjer för leverantörer.

De norska myndigheterna visar vägen

gör de anställda mer produktiva

E

n undersökning som genomförts vid det prestigefyllda amerikanska
universitetet Harvard visar på förvånansvärt stora skillnader vad
gäller människors kreativitet, produktivitet och förmåga att lösa
problem i kontorsmiljöer med olika luftkvalitet.
Ämnet är högaktuellt med tanke på de nya energikraven för byggnader. När energikraven är höga kan frestelsen att dra ner på ventilationen bli stor. Och det kan lätt straffa sig.
– Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att Norges strävan att
använda lågemitterande material i nya byggnader och i renoveringsprojekt är strategiskt riktig. Att upprätthålla en god ventilation är
också viktigt för inomhusklimatet och för att möjliggöra en hög
produktivitet hos de anställda, säger Sturla Ingebrigtsen direktör för
ventilation på GK Norge AS.
Tre scenarier. Genom simulering av tre olika scenarier undersökte
forskarna hur deltagarna i studien presterade i olika kategorier.
I det första scenariot, Conventional, simulerades ett traditionellt
kontorslandskap. Lokalen tillfördes höga koncentrationer av flyktiga
organiska ämnen (VOC), 9,4 liter frisk luft i sekunden per person
och en konstant CO2-nivå på närmare 945 ppm. Som jämförelse är
den högsta rekommenderade nivån i norska skolor och förskolor
1 000 ppm, skriver den norska tekniksajten Teknisk Ukeblad.
I scenariot Green användes nästan inga VOC-gaser, men i övrigt
var tillförseln av frisk luft och CO2-nivå densamma som i scenariot
Conventional.
I det tredje scenariot, Green+, tillfördes heller nästan inga VOCgaser, men närmare 19 liter frisk luft i sekunden per person och en
CO2-koncentration på 550 ppm.
Dessutom gjordes ett försök där en större koncentration av CO2
tillfördes, med värden på 1 400 ppm.

strategiskt i krissituationer
• Informationssökning – förmåga att inhämta nödvändig information från tillgängliga källor
• Informationsutnyttjande – förmåga att använda tillhandahållen
och insamlad information i syfte att uppnå ett långsiktigt mål
• Bredd av tillvägagångssätt – förmåga att fatta beslut i flera
samtidiga processer och använda olika verktyg och möjligheter för
att uppnå mål
• Strategi – förmåga att använda integrerade lösningar med optimalt
utnyttjande av information och planering
Utnyttjar informationen bättre. Det var betydliga skillnader i testpersonernas prestationsförmåga. Först och främst visar siffrorna att
täta byggnader med låga koncentrationer av VOC (scenario Green)
ökar produktiviteten, men att potentialen ökar betydligt mer om man
tillför tillräckliga luftmängder (Green+).
Att öka luftmängden har särskilt stor inverkan på bedömningskriterierna optimalt utnyttjande av tillgänglig information, strategisk
förmåga och krishantering.
Deltagarnas kognitiva funktioner förbättrades betydligt i scenarierna
Green och Green+ jämfört med Conventional. Undersökningen visar
också att en ökad luftmängd även minskar exponeringen för andra
luftföroreningar än CO2 och VOC.

P

er Skau, förbundssekreterare på Fellesforbundet och
Jon Sandnes, vd på BNL skrev i november under en överenskommelse om att organisationerna ska samarbeta för att höja
kraven på bygg- och anläggningsleverantörer i samband med
offentliga upphandlingar.
För att motverka att oseriösa aktörer undergräver konkurrensen
i bygg och anläggningssektorn får nu alla fylkeskommuner, kommuner och offentliga inköpsorganisationer nya rekommendationer
angående de krav som ska gälla för företag som lämnar anbud i
offentliga upphandlingar.
Den offentliga sektorn i Norge köper bygg- och anläggningstjänster
för ca 200 miljarder kronor varje år.
– Den offentliga sektorn är inte bara en stor aktör vad gäller inköp.
Från och med nu spelar de också en viktig roll när det gäller att sätta
gränser för vilka leverantörer som får lämna anbud, skriver Per Skau
på Fellesforbundets webbplats.
– Den överenskommelse som parterna undertecknar i dag är ett steg
på vägen och en stor seger för oss. Vår gemensamma målsättning är
att det ska vara utbildade människor som jobbar på byggplatserna
och vi vill att både beställarna och leverantörerna ska känna trycket,
säger Jon Sandnes till tidningen Byggeindustrien.

30

God affärssed. GK Norge tar avstånd från alla former av företagsrelaterade lagbrott och arbetar aktivt för att motverka förekomsten av
svartjobb och skattebedrägerier i byggbranschen.
– Samtliga av GKs leverantörer och underentreprenörer måste skriftligen intyga att de följer GKs etiska riktlinjer. I tillägg uppmanar vi
alla våra underentreprenörer att registrera sig hos det gemensamma
leverantörsregistret StartBANK, säger Bjørn-Osvald Skandsen,
Teknik- och marknadsdirektör på GK Norge AS.
Han anser att det är på tiden att branschkraven skärps.
– Vi är övertygade om att de skärpta kraven är bra för branschen.
Först och främst är det viktigt att alla som jobbar i branschen får bra
arbetsförhållanden och villkor. Men kraven på yrkeskompetens och
lärlingar kommer också leda till en högre kvalitet på leveranserna
– det råder det ingen tvekan om, säger Bjørn-Osvald Skandsen.

StartBANK
Branschnätverket StartBANK bildades med utgångspunkt i ett pilotprojekt
(Seriøsitet i byggenæringen) som genomfördes 2005 i samarbete
mellan Byggenæringens landsforening (BNL), de norska myndigheterna
och informationsleverantören Achilles. StartBANK är ett gemensamt
leverantörsregister som används av inköpare inom sektorerna bygg och
anläggning, förvaltning, försäkringar och fastigheter i Norge. Syftet är att
förse branschens aktörer med uppdaterad och kontrollerad information om
leverantörerna så att dessa i sin tur ges möjlighet att konkurrera på lika
villkor. Registret främjar användningen av seriösa leverantörer och skapar
nya affärsmöjligheter för både inköpare och leverantörer.
120 inköpsorganisationer och 4 500 leverantörer är med i nätverket.

Uppmätt prestationsförmåga. 24 testpersoner tillbringade sex fulla
arbetsdagar i de olika testscenarierna och testades för:
• Grundläggande aktivitet – grundläggande förmåga att fatta beslut
• Överordnade beslut – förmåga att fatta beslut om överordnade mål
• Aktuella problemställningar – förmåga att fokusera på aktuella
utmaningar
• Uppgiftsorientering – förmåga att fatta specifika beslut i samband
med aktuella arbetsuppgifter
• Krishantering – förmåga att planera, vara förberedd och tänka

Konkreta krav. Att yrkesfolk och lärlingar ska främjas i offentliga
bygg-projekt är en viktig del av de nya bestämmelserna. Kravet är att
minst 40 procent av det totala arbetet inom bygg- och anläggning
ska utföras av personer med certifikat, gesällbrev eller dokumenterad
yrkesutbildning och att minst 7 procent av arbetet ska utföras av
lärlingar.
– Detta är mycket konkreta krav. Att vara leverantör till den offentliga
sektorn är ingen mänsklig rättighet och om man vill vara med i
systemet så får man helt enkelt skärpa sig. Vår förhoppning är att de
nya kraven kommer att bidra till att vi får fler yrkesutbildade och fler
lärlingar på byggplatserna, säger Jon Sandnes till Byggeindustrien.
Det är också viktigt att rekommendationerna anpassas lokalt i kommunerna och att resultatet utvärderas över tid. Dessutom råder en
bred enighet kring att rekommendationerna bör skärpas ytterligare
om målen inte nås.

Jon Sandnes, vd på Byggnæringens
Landsforening.

Per Skau, förbundssekreterare på Fellesforbundet.

(källa: http://www.achilles.com)
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Bra och kostnadseffektiva

kvalitetshus

Bygg21 är ett samarbetsprogram som initierades av det norska Stortinget 2012 i syfte att utveckla
och förvalta bra och kostnadseffektiva fastigheter i samarbete med bygg- och fastighetssektorns olika
aktörer. Beräkningar visar att det på sikt går att minska byggkostnaderna med upp till 20 procent.

V

år första uppgift var att ta fram
strategidokumentet ”Tillsammans
bygger vi framtiden”, berättar Sverre
Tiltnes, projektledare hos Bygg21 och
fortsätter: Mer än 400 ledande representanter
för fastighetsbolag, bransch- och intresseorganisationer, FoU-företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter har varit med
och utformat det strategidokument som är
vår vägkarta i dag. Det ledde till att departementet gav oss ett nytt uppdrag, nämligen att
förverkliga de förändringar som strategidokumentet beskriver. För att göra detta
möjligt har en ny styrelse utsetts, som ska
hjälpa oss att nå målen. Styrelsen, som består

av sju kvalificerade representanter från
byggsektorn, har dessutom hjälp av ett eget
strategiskt råd med drygt 20 branschspecialister, så här är många goda krafter samlade
för att göra byggbranschen mer kostnadseffektiv.

de olika aktörerna i branschen och mellan
branschen och myndigheterna, understryker
Sverre Tiltnes. Vi kallar oss gärna för ett
fristående forum och vill främja ett bra och
kostnadseffektivt byggande som utförs av
konkurrenskraftiga norska företag.

Först och främst en facilitator. När Bygg21s
strategidokument var på plats gav departementet sekretariatet ett uppföljningsmandat:
att realisera de föreslagna ändringarna i
dokumentet. För att uppnå detta har en
styrelse utsetts.
– Vår uppgift är först och främst att vara
en facilitator och främja samarbetet mellan

Hållbarhet. Målet med Bygg21 är inte bara
att verka för en kontinuerlig kvalitetsökning
inom byggindustrin. Hållbarhet är ett centralt
begrepp när byggaktiviteterna utvärderas.
Det vill säga att husen ska ha rätt kvalitet vad
gäller användning och funktion. Först när
kostnaderna ligger på rätt nivå i förhållande
till de krav som gäller för det aktuella bygget

Bygg21 lanserar normen “Nästa Steg”
Syftet är att skapa en gemensam norm för byggoch fastighetsbranschen och ett gemensamt
ramverk för de olika stegen i byggprocessen.
– Det finns hundra olika sätt att bygga ett hus,
men vilket är mest effektivt? Det är frågan vi vill
besvara med normen “Nästa Steg”, säger Sverre
Tiltnes, chef på Bygg21.
I samarbete med Norsk Eiendom, Difi och EBA
lanserar nu Bygg21 normen “Nästa Steg”. NTNU
och Prosjekt Norge har utarbetat den nya normen
tillsammans med Statsbygg och övriga parter
som ingår i referensgruppen.
– Kompetensen i den norska byggsektorn är överlag hög och genom att koordinera den ännu bättre
och motverka missförstånd kan vi höja kvaliteten
ytterligare, fortsätter han.
Vad är “Nästa Steg”?
“Nästa Steg” är en gemensam norm som
beskriver byggprocessen över tid i åtta steg, från
idé och behov till avveckling.
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– “Nästa Steg” handlar om att utveckla ett effektivt, gemensamt språk för branschen. Normen
beskriver varje steg i byggprocessen där beslut
behöver fattas och information överlämnas till
nästa steg. “Nästa Steg” tillvaratar ägarnas, användarnas, utövarnas och den offentliga sektorns
intressen samt tar hänsyn till de tre hörnstenarna
för hållbaret: ekonomi, samhälle och miljö, säger
Sverre Tiltnes.
Ökad produktivitet och hållbarhet.
Bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen i
Norge är för närvarande mycket fragmenterad. I
en byggprocess samarbetar många olika aktörer
som ofta arbetar var för sig och på sina egna
premisser. Dessutom har de olika ramverk att
förhålla sig till. Problemet är att dessa ramverk
ser olika ut för de olika aktörerna vilket skapar
kommunikationsproblem och i förlängningen har
en negativ påverkan på både samarbetet och
produktiviteten.
– “Nästa Steg” tvingar oss att samarbeta och

kan man tala om ett hållbart hus.
– På vissa områden har vi sett att kvalitetskraven skjuter lite över målet, tillägger
Sverre Tiltnes. Under de sista åren har vi vid
flera tillfällen upplevt att man gör avkall på
kraven för att de varit för omfattande och
att kostnaderna inte varit försvarbara. Detta
gäller bland annat de generella kraven på
standardiserad utformning i vissa projekt.
Det som ligger i begreppet hållbarhet säger
mycket om vad vi menar med är rätt kvalitet,
vilket också är fastställt i Bygg21s uppdragsbeskrivning. Vi ska medverka till att utveckla
hus som är ändamålsenliga och optimala för
användarna. Ett kallager behöver inte vara
varmt, en skola ska ha egenskaper som främjar
inlärning och gör att elever och lärare trivs,
och ett sjukhus ska kunna bedriva en effektiv
och ansvarsfull patientvård.
Kunskapsbaserad information. – En viktig
nyckel för att lyckas med vårt arbete är att
informationen bygger på kunskap, säger
Sverre Tiltnes. När vi ska godkänna en metod, lösning eller verksamhet ska den grunda
sig på faktiska kunskaper och vara relevant
för produktivitet eller hållbarhet. Det finns
för övrigt en rad olika regel- och certifieringssystem inom byggbranschen – för
många tycker vissa. Detta ligger inte inom
vårt område, men vi förbehåller oss rätten

att samtycka till vissa av dem och även att
rekommendera några av dem.
Offentliga myndigheter. Det är inte bara
kommunikationen och kunskaperna hos de
olika privata aktörerna i ett byggprojekt som
med fördel kan förbättras, även kontakterna
och samarbetet med offentliga myndigheter
har en betydlig förbättringspotential. Detta
är ett problem som gäller alla parter och
Bygg21 vill medverka till att förbättringar
sker på båda sidor av bordet. Med en ökad
förståelse för den andra partens förutsättningar fungerar kommunikationen mycket
smidigare – och snabbare.
Norm för olika faser. För att få till stånd
ett smidigare och effektivare byggande har
Bygg21 utvecklat en norm som beskriver
de olika byggfaserna och definierar de olika
aktörernas uppgifter (byggherre, blivande
användare, entreprenör och offentliga
myndigheter). Normen visar flödet i
projektet och vilken instans som ska göra
vad i de olika faserna. Genom att följa denna
norm kan många problem, oenigheter och
missförstånd undvikas. Det här är vad man
i byggbranschen brukar kalla Lean
Construction, eller involverande projektering
och produktion för maximal effektivitet och
samordning, vilket minskar kostnaderna. I

dag måste entreprenören ofta budgetera för
merkostnader som kan uppstå på grund av
konflikter med olika samarbetspartner som i
värsta fall kan leda till att projektet fördröjs.
Två tankar på en gång. Men Bygg21 är inte
bara sysselsatta med dagsaktuella praktiska
aktiviteter. Enligt styrelsens ordförande
Petter Eiken arbetar man för att få till stånd
förbättringar i hela värdekedjan.
– Vi måste få till stånd praktiska förbättringar
på golvet från dag till dag, och samtidigt
måste vi ha de långsiktiga möjligheter som
finns inom forskning, utveckling och
innovation i sikte. Om vi inte tar oss an den
utmaningen kommer branschen att rasa
samman och förlora viktig kärnkompetens
och sin positiva särprägel.

Så här beskriver BYGG21 sig själva på webben:
tänka långsiktigt. Normen beskriver byggprocessen från “vaggan till graven”, det vill säga från
uppkomsten av behovet till dess att byggnaden
avvecklas. Den stora fördelen är att vi får ett
gemensamt språk, så att de olika parterna vet hur
de ska kommunicera och utföra sina uppdrag. Om
det finns gemensamma beslut och tydliga roller
att förhålla sig till kommer antalet missförstånd
att minska och produktiviteten att öka. Dessutom
kommer de olika aktörerna att kunna anlitas vid
rätt tidpunkt så att leveranserna blir utförda i tid.
På detta sätt förbättras samarbetet, lönsamheten
och resultaten, och misstagen blir färre. Det
här är första versionen av normen och den ska
nu utvärderas i praktiken innan vi får en slutlig
version. Syftet med denna första version är att
ge branschens aktörer något att utgå ifrån så att
de kan komma igång med utvärderingen, säger
Sverre Tiltnes.

Bygg21 är ett samarbete mellan byggbranschen
och myndigheterna vars syfte är att främja innovation, produktivitet, hållbarhet och erfarenhets- och kunskapsutbyte inom byggbranschen.
BYGG21:
• Arbetar på uppdrag från Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
• Sekretariatet tillhör Direktoratet for
byggkvalitet.
BYGG21 verkar för att få till stånd en
byggbransch som:
- Använder rätt kompetens i alla led.
- Är konkurrenskraftig och produktiv.
- Är ansvarsfull och har en bra branschkultur.
- Stimulerar till hållbarhet och ett
livscykelbaserat värdeskapande.
- Genomgående använder IKT.
- Är innovativ.

BYGG21 – strategi
2014 lanserade BYGG21 strategin:
Tillsammans bygger vi framtiden.
Under arbetet med strategin hölls möten med
hela bygg- och fastighetsbranschen, statliga
myndigheter, forsknings- och utbildningssektorn
och andra centrala aktörer. Strategin
består av tre delar med fokus på:
• FoU och innovation
• Utbildning och kompetensutveckling
• Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
De tre strategierna omfattar sju gemensamma
områden och målet är att bygga bra hus för ett
bättre samhälle.
BYGG21s uppdrag
Bygg21 ska bidra till samordning, spridning
av kunskap och understödja de förbättringsprocesser som föreligger i branschen, hos
kunskapsföretagen, forskningsmiljöerna,

Sverre Tiltnes, projektledare på Bygg21.

finansinstitutionerna och andra. Bygg21 ska
bedriva sin verksamhet via etablerade organisationer i byggsektorn och lösa sitt uppdrag genom
att samordna och ge stöd till relevanta aktörer.
Endast undantagsvis ska Bygg21s sekretariat
ansvara direkt för genomförandet. Genom ett
effektivt samarbete och en regional närvaro har
Bygg21 som mål att nå ut till hela byggsektorn,
finansiärer, forsknings- och utbildningsmiljöer
samt relevanta myndigheter.
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Efterfrågan på nybyggnation av kontorsfastigheter
varierar mer än efterfrågan på andra bygg- och anläggningsarbeten. Investeringarna varierar betydligt mer
än behoven, även om båda dessa faktorer påverkas av
konjunktursvängningarna. Detta blev tydligt när finanskrisen drabbade den norska ekonomin 2008-2009.
Nybyggnationen av kommersiella fastigheter1 minskade
med 25 %, medan volymen av privat initierade
ROT2-projekt bara minskade med 2–3 %.

I

dag befinner sig Norge återigen i en konjunkturnedgång. Effekterna av prisfallet på olja börjar synas och konsekvenserna är inte
längre begränsade till oljeindustrin. Arbetslösheten ökar och
efterfrågan på byggentreprenader i det privata näringslivet
minskar, särskilt i de regioner som drabbats hårt av den minskade
aktiviteten i oljebranschen och närliggande branscher. Enligt uppgifterna om planerade projekt kommer dock nybyggnationen av
offentliga byggnader att öka under 2015, vilket totalt sett kommer
att bromsa nergången för kommersiella byggnader.
Mängden tomma lokaler ökar. Liksom arbetskraft, maskiner och
utrustning kan mängden golvyta tolkas som ett mått på produktionen av varor och tjänster. Därmed finns ett tydligt samband mellan
efterfrågan på nya kommersiella byggnader och sysselsättningen,
som förmodligen är den viktigaste makroekonomiska faktorn för
marknaden för kommersiella byggnader.
I takt med att oljerelaterade företag minskat bemanningen och hyr ut
sina lokaler i andra hand har tillgången på lediga kontorslokaler ökat
dramatiskt på många platser i Norge. När sysselsättningstillväxten
samtidigt avtar och företagen blir mer pessimistiska kommer mängden lediga lokaler att öka ytterligare. Detta pressar ner hyr-priserna,
vilket i sin tur dämpar investeringsviljan och efterfrågan på nya
kontorsbyggnader – trots de rekordlåga räntorna.
Nettominskning för nybyggnation av kommersiella fastigheter.
Under de senaste åren har det byggts relativt mycket inom den privata
1

TEXT: PROGNOSESENTERET/REDAKTIONEN

sektorn i Norge. Efterfrågan på nya fastigheter har drivits av en hög
aktivitet i olje- och gasbranschen i kombination med god tillgång på
finansiering och fallande räntor. Räntorna ser ut att förbli låga under ett
bra tag framöver, medan tillväxtimpulserna från de senaste årens oljeboom är över. Med tanke på antalet planerade projekt skulle man kunna
tro att byggaktiviteten kommer att öka kraftigt de närmaste åren, men
många av de planerade projekten kommer sannolikt få problem att hitta
hyresgäster och därför inte att bli av, eller i bästa fall skjutas upp.
Nybyggnationen av kommersiella fastigheter förväntas minska med
nästan 10 % under 2015 och cirka 6 % under 2016. Bygganmälningarna avseende kontorsfastigheter minskade med 40 % (mätt i areal)
under de tre första kvartalen 2015, jämfört med samma period 2014.
Under samma period fördubblades bygganmälningarna inom hotelloch restaurangbranschen. Nybyggnationen av offentliga byggnader
går också ljusare tider till mötes och förväntas öka med 8 % under
2015, efter en stark tillväxt även under 2014.
Efter de tre första kvartalen 2015 var antalet bygganmälningar 23 %
fler än samma period 2014, men eftersom de var så många under det
4 kvartalet 2014 blir den totala ökningen under 2015 lägre. Det är
först och främst nybyggnationen inom vårdsektorn som ökar, men
flera stora kulturbyggnadsprojekt i Oslo bidrar också till den ökade
aktiviteten.
Vi räknar dock med att investeringarna under 2015 kommer att
minska mindre än nybyggnationen mätt i kvm, eftersom bygganmälningarna var relativt många under 2014 och en del av
projekten genomfördes under 2015.
ROT-marknaden går bättre än marknaden för nybyggnation.
Med undantag av reparationsarbeten i samarbete med naturkatastrofer
ökar efterfrågan på ROT-arbeten i kommersiella fastigheter relativt
stabilt. En svag utveckling av hyrespriserna kan dämpa efterfrågan på
ROT-arbeten, men å andra sidan kan en ökad konkurrens om hyresgästerna få en positiv effekt. Det samma gäller förändringar i branschstrukturen. Den försvagade norska kronan och förbättringarna av
de norska företagens konkurrenskraft kan leda till ett ökat kapacitetsutnyttjande inom exportindustrin och med tiden bidra till att efterfrågan
på ROT-arbeten ökar. Vi räknar med att den här marknaden växer
med 4 % under 2015 och med ungefär 2,5 % under 2016.

Prognoscentret inkluderar vanligtvis garage för bostäder och fritidshus i marknaden för kommersiella byggnader, men har exkluderat dessa i alla siffror som presenteras i artikeln
ROT är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

2

34

Den danska marknaden faller i år, men hämtar sig igen 2016.
De lägre oljepriserna har lett till ett uppsving i den danska ekonomin.
Vi räknar med att detta, tillsammans med rekordlåga räntor och
god tillgång till lånefinansiering, med tiden kommer att leda till en
ökad efterfrågan på nya kommersiella fastigheter. Likväl är mängden
lediga lokaler fortfarande för hög för att man ska kunna förvänta sig
en stark tillväxt i produktionen av nya kommersiella fastigheter just
nu, men från och med nästa år kan det se ljusare ut. Åtstramningarna
inom den offentliga ekonomin gör emellertid att efterfrågan inom
den offentliga sektorn förväntas bli låg.
Vi räknar med att investeringarna i kommersiella byggnader i
Danmark minskar med cirka 10 % under 2015, men att de sedan
ökar med cirka 14 % under 2016. Det är först och främst efterfrågan
i näringslivet som står för tillväxten på ROT-marknaden för kommersiella fastigheter, men den offentliga sektorn bidrar, bl.a. genom
energibesparingsåtgärder i statliga byggnader. Genom ett avtal med
staten ska kommunerna framöver göra stora investeringar i renovering av skolorna. Ökningarna av de offentliga investeringarna i
ROT-projekt dämpas dock av kommunernas begränsade ekonomi.
Stabila utsikter för den svenska marknaden. 2014 ökade nybyggnationen av kommersiella fastigheter med 17 % i Sverige, vilket
resulterade i en totalt sett hög aktivitet i byggbranschen. Den investeringskapaciteten som möjliggjorts av de låga räntorna kommer att
avta efterhand som priserna och räntorna stiger. Dessutom har den
svenska byggbranschen brist på arbetskraft och därför kan det bli
svårt att upprätthålla den höga byggtakten.
Investeringarna i nya kommersiella fastigheter ökade med nästan
15 % under 2014. Vi förväntar oss att investeringarna fortsätter att

Enligt prognoserna kommer investeringarna i nya kommersiella fastigheter att minska med
drygt 1 % i Norge under 2015 och med ytterligare 2,5 % under 2016. I Sverige ökade investeringarna i nya kommersiella fastigheter med nästan 15 % under 2014. Vi förväntar oss att
investeringarna fortsätter att öka med cirka 2,5 % under 2015, men att de under 2016 blir
liggande på samma nivå. I Danmark räknar vi med att investeringarna minskar med cirka
10 % 2015, men att de sedan ökar med cirka 14 % under 2016.
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öka med cirka 2,5 % under 2015, men att de under 2016 blir liggande
på samma nivå. Byggtakten i den offentliga sektorn ökar betydligt
mer än normalt i år och nästa år, en utveckling som i hög grad kan
tillskrivas den ökade invandringen.
När det gäller ROT-marknaden för kommersiella byggnader räknar
vi med tillväxt i både den privata och offentliga sektorn under hela
prognosperioden. Det ser ut som om investeringarna i skolbyggnader
kommer att öka mest i år.

Jämfört med Danmark och Sverige har byggtakten för kommersiella fastigheter i Norge
varit mycket hög under de senaste åren. I Sverige ökade dock byggandet av kommersiella
fastigheter med hela 17 % under 2014, och enligt prognoserna kommer Sverige att gå om
Norge någon gång under 2016.

I Norge förväntas denna marknad växa med 4 % under 2015 och med cirka 2,5 % under
2016. I Sverige och Danmark väntas marknaden för både privata och offentliga byggnader
växa under hela prognosperioden.

* Värdena i tabellerna är inte justerade för köpkraft, och skillnader i ländernas prisnivå kan därmed påverka marknadernas storlek. Alla värden är beräknade enligt en 2014 års kronkurs, vilket innebär att
prisförändringar från år till år inte påverkar prognoserna. Därför är det intressant att se på nybyggnationssiffrorna mätt i areal, så att ländernas prisnivå inte har någon betydelse i sammanhanget.
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ELEKTRO

TEXT & FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

– Jag insåg att jag inte vill sitta åtta timmar
framför en skärm varje dag. Det gjorde att jag
blev trött på ett sätt som jag inte var van vid.
Han bestämde sig för att förändra sin arbetssituation och valde att gå en vuxenutbildning
till elektriker. När det var dags att bli lärling
föll valet på Trondheim Elektro AS, som
numera heter GK Elektro AS.
– Det har helt enkelt varit fantastiskt bra. I
division1 händer händer det att matchschemat
plötsligt ändras i samband med TV-sändningar och liknande, men jag har inte haft några
problem med att ändra mitt schema på
jobbet, berättar han och tillägger:
– Jag är beroende av att ha chefer som fattar
läget för att jag ska kunna jobba vid sidan av
fotbollen.
Lagspelare ut i fingerspetsarna. Denna oktoberkväll tycks inte något kunna stoppa det
offensivt spelande Ranheim som har chans
att ta steget upp till Elitserien. Laget vinner
till slut med hela 4-0 över Fredrikstad och
vänsterbacken Eirik Malmo bidrar med att
slå en målgivande hörna.
Eirik är övertygad om att han har nytta av
sina erfarenheter som fotbollspelare i sitt
jobb på GK Elektro.
– Att vara lagidrottare har man nytta av i
vardagen. Jag är van vid att samarbeta och
jag kan anpassa mig. Man lär sig också att
inte alla kan vara bra på allt, och att man kan
dra nytta av varandras starka sidor. Det är

också viktigt att man har en bra attityd och
kan prestera under press, säger Eirik.
Nu ser han fram emot att fortsätta sin tid
som lärling och en framtida karriär på GK
Elektro, vid sidan av fotbollen.
– Jag gillar när man kan se resultatet av det
man gör. Jag jobbar 07.00 – 15.00 och åker
sedan direkt till träningen varje dag, berättar
Eirik, som jobbar med elinstallationer vid
en nybyggd förskola som tillhör St. Olavs
universitetssjukhus i Trondheim.
– För mig är det väldigt många nya arbetsmoment. Vi installerar bland annat Dalistyrning och Lynx-styrning, förklarar Eirik.
Få nackdelar. – Det fina med elitidrottare
är att de är medvetna om vikten av att träna
och lära sig nytt om man ska bli duktig. Det
gäller även Eirik. Han vet att han har mycket
att lära för att bli en bra montör. Han är
nyfiken på hur saker och ting ska utföras,
motiverad och jobbar hårt, säger Roger Wold,
avdelningschef på GK Elektro i Trondheim.
Han tycker också att lite input från en seriös
idrottsman är bra för arbetsmiljön.
– Vi får en anställd som passar bra på GK och
som förstår våra värden. Vi får en medarbetare
som visar laganda, som är duktig på alla sätt,
som satsar på att göra ett bra jobb och som
jobbar systematiskt, säger Roger Wold.
Även om fotbollskarriären kräver mycket
av Malmo och ibland påverkar hans arbete i
form av planerad frånvaro, anser GK Elektro

att det finns få nackdelar med arrangemanget.
– Ranheim kräver att spelarna antingen studerar
eller jobbar vid sidan av fotbollen. De har
inte råd att heltidsanställda professionella
spelare. Spelarna tränar direkt efter jobbet, så
Eirik är beroende av att kunna jobba i stan.
I övrigt är det ett par träningsveckor under
vintern där han antingen måste ta semester
eller vara tjänstledig, förklarar Roger Wold.
Levererade strålkastarna till stadion.
Strålkastarna som gör det möjligt för Eirik
och de andra spelarna att se bollen, och inte
minst, spela kvällsmatcher på hemmaplan, är
levererade av GK Elektro.
Eftersom fotbollsklubben Ranheim har små
resurser har det varit en lång process att få
bra utrustning på plats stadion. Ranheim
gick upp i division 1 år 2010 och fick då
dispens att spela på en arena utan godkänd
belysning och med tillfälliga läktare. De nya
strålkastarna installerades av GK Elektro
2014, men permanenta läktare får man först
inför säsongen 2016.
Belysningsanläggningen består av fyra 37,5
meter höga belysningsstolpar från Scanmast
och totalt 86 metallhalogenstrålkastare på
2000w. Strålkastarna har tre olika lägen som
används för olika ändamål: 800 lux används
under tv-sända matcher, 400 lux för vanliga
matcher och 200 lux för träning.
Belysningsanläggningen kan både fjärrstyras
med dator och manuellt på stadion.

Eirik Malmo (t.h.) i närkamp med Fredrikstads Tim Nilsen
under en division 1-match den 14 oktober.

Offensiv ytterback

och elektrikerlärling

G

ång på gång ger sig Eirik Malmo iväg
längs vänsterkanten i full fart, djupt ner
på motståndarnas planhalva. Det har
han gjort i över 200 matcher för Ranheim,
som är Trondheims näst bästa fotbollslag.
Denna kyliga oktoberkväll är det Fredrikstad,
klubben med hela 9 ligatitlar och 11 cupvinster
i ryggen som står på andra planhalvan.
Motståndarnas vita och röda matchdräkt
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syns väl på stadion, tack vare Ranheims
toppmoderna belysning som levererats av
GK Elektro.
– Nu ser man bollen. Vi har spelat på dispens
i fem år, så det känns bra att den nya belysningen äntligen är på plats, säger Eirik.
– Har varit fantastiskt. Eirik Malmo (30)
kombinerar sin givna plats i startelvan i

Eirik Malmo har spelat över 200
matcher som vänsterback den
norska division 1-klubben Ranheim.
På hemmamatcherna spelar han i
ljuset från strålkastarna från hans
egen arbetsgivare.

division 1-klubben med att vara lärling hos
GK Elektro.
– Det går väldigt bra. Jag har varit på GK i
ett år nu och jag tycker att arbetsmiljön är
toppen, säger Eirik.
Lärlingsjobbet är inte hans första steg ut i
yrkeslivet. Tidigare sålde han livförsäkringar,
men insåg efter ett tag att det inte passade
honom.
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På besök ute hos kunderna kartlägger
Maria och Kristine alla tekniska installationer
och testar hur systemen fungerar.

HER KOMMER DET TEKST

på allvar kommer vi förhoppningsvis få fullt
upp, säger Maria. Jag har jobbat på GK i två
år nu och har det har väl knappast hänt att en
fastighetsägare har beställt ett energicertifikat, såvida inte det varit aktuellt att
sälja eller hyra ut fastigheten. I dessa
situationer är energicertifikatet obligatoriskt.
Men jag vill understryka att vi gör betydligt
mer än att bara utfärda energicertifikat. Vårt
mål är att både befintliga och nya byggnader
ska bli så energieffektiva det bara går. Vi gör
totalbedömningar av förbättringspotentialen
och föreslår konstruktionsmässiga åtgärder,
men i första hand jobbar vi med allt som har
med de tekniska installationerna att göra.

Full aktivitet i GK Bergens energigrupp
GK Bergens energigrupp har
funnits i flera år. Från och med
i höst består den av energiingenjörerna Maria Korsgren och
Kristine Domaas Klementsen.

E

nergigruppen är specialister på energibesparingsåtgärder, och en viktig del av
gruppens arbete är att informera kommunala och privata fastighetsägare om
de ekonomiska och miljömässiga fördelarna
med att undersöka fastigheternas energistatus.
– Vi inspekterar fastigheterna grundligt och
studerar även ritningarna över byggnadernas
konstruktion och tekniska installationer,
berättar Maria Korsgren.
Med detta som underlag tar gruppen i
samarbete med andra specialister på GK
Bergen fram förslag på förbättringar och gör
en kostnadskalkyl.
Många förbättringsområden. – Vi utvärderar
många tekniska lösningar och tittar på vilka
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förbättringsåtgärder som är möjliga, säger
Maria. Det kan till exempel handla om att installera ett energiövervakningssystem eller ersätta
el- och oljepannor med värmepumpar. För att
förbättra återvinningsgraden rekommenderar
vi att eventuella korsvärmeväxlare byts ut mot
roterande värmeväxlare. En annan vanlig åtgärd
är att byta ut remdrivna fläktar mot direktdrift
vilket förbättrar SFP-värdet. Samtliga av dessa
åtgärder betalar sig på bara några år.
Vikten av energicertifikat. Trots att alla
kommersiella och offentliga fastigheter som
är större än 1 000 kvm måste vara energicertifierade är det långt ifrån alla som
faktiskt är det. Detta är en av de frågor som
GKs energigrupp jobbar med. Bakgrunden
till kravet är att myndigheterna vill sätta
fokus på fastigheternas energianvändning
med målet att begränsa den och därmed
minska den totala energiförbrukningen i
Norge. När en byggnad energimärks får den
ett betyg på en skala från A-G, beroende på
det totala energibehovet, det vill säga antalet
kilowattimmar per kvadratmeter vid normal
användning. Problemet har varit att om

ENERGIGRUPP

TEXT & FOTO: HARALD SOLA BERENTSEN

Miljöhänsyn. – Vi måste erkänna att vi,
som så många andra i vår ålder, är mycket
intresserade av gröna värden, säger Kristine
Klemetsen. Och för oss som är lite ”gröna” är
det naturligt att föreslå att fastighetsägaren
installerar förnybara energikällor där det är
ändamålsenligt. Men det är i alla hänseenden
mycket tillfredsställande för en nyutexaminerad energiingenjör att få jobba med att
kartlägga åtgärder för energieffektivisering.
Det är åtgärder som kan reducera energianvändningen och därmed kostnaderna för
våra uppdragsgivare, samtidigt som det är
bra för miljön. Som situationen ser ut idag

när det gäller fastighetsbeståndet här i staden
finns det nog ingen risk för att energigruppen
ska bli sysslolös i första taget – förbättringspotentialen är stor.
Diversifierad verksamhet. Energigruppens
erfarenheter visar att när en fastighetsägare
får ta del av förslag som kan ge stora besparingar på relativt kort tid så lyssnar man
intresserat. Gruppens uppdrag är många,
förutom energianalys av tekniska anläggningar
och energimärkning arbetar man mycket
med övervakningssystem, dokumentation
och energirådgivning.

Maria Korsgren (30) är energiingenjör och har fått sin
utbildning vid Høyskolen i Bergen. Hon har varit anställd
hos GK Bergen i två år och har redan hunnit skaffat sig stor
erfarenhet inom energianalys av tekniska anläggningar.

Marknadskommunikation. – Hittills har
energigruppens marknadsföring i hög grad
bestått av att våra egna montörer och servicetekniker meddelar oss om de observerar
en byggnad som kan behöva en grundlig
energiöversyn, säger Maria. Vi tar då kontakt
med ägaren och erbjuder oss att genomföra
en kartläggning och ge förslag på energibesparande åtgärder. För tillfället tittar vi också
på hur vi skulle kunna marknadsföra våra
tjänster mer offensivt. Vi funderar bland
annat på att genomföra annonskampanjer
i lämpliga medier där vi berättar om de
ekonomiska och miljömässiga fördelarna
med energitekniska uppgraderingar.

Kristine Domaas Klementsen (25) har en ingenjörsexamen
inom energiteknik från Høyskolen i Bergen. Hon har även
en masterexamen inom energi och är en ivrig förespråkare
av förnybara lösningar. Kristine har varit anställd hos GK
Bergen sedan hösten 2014.

fastigheten inte uppfyller kraven resulterar
detta inte i några påföljder för ägaren.
Kraven skärps. I december kom emellertid
ett nytt initiativ från den norska vatten- och
energimyndigheten NVE, som är tillsynsmyndighet för kommersiella byggnader vad gäller
energimärkning och energibedömning.
NVE vidtog tvingande åtgärder mot
ägarna av åtta fastigheter där energicertifikat
saknades eller ingen energianalys av klimatanläggningen gjorts. Detta var resultatet
av en kontroll av över 90 kommersiella
byggnader där man fann en eller flera brister
två tredjedelar av fallen. Dessa åtgärder är
de första ekonomiskt kännbara påföljderna
för ägare av fastigheter som underlåtit att
följa kraven. NVE meddelar att man vill öka
medvetenheten om olika uppvärmningslösningar och andra åtgärder för att minska
energianvändningen, och att man därför
kommer fortsätta arbetet med att övervaka
att energimärkningsreglerna följs.
Mer än myndighetskrav. – Om alla ägare av
större byggnader tar energimärkningskravet

Efter besöket hos kunden kontrollerar Maria och Kristine alla mätresultat och övriga observationer. Och om tekniska ritningar för de olika installationerna finns att tillgå går de även
igenom dessa noggrant så att energianalysen blir så korrekt det bara går.
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Swix ordnar glidet i samarbete med GK

Norges kommun- och moderniseringsminister Jan Tore
Sanner ock klimat- och miljöminister Tine Sundtoft.

GK Rör har hjälpt till med utvecklingen
av produktionsanläggningen i Swix
nya skidvallafabrik i Lillehammer.
– När vi behöver hjälp med sådant som
gäller vatten, luft och ledningar så är det
GK Rör vi ringer, säger Thorbjørn Haugen,
driftchef på Swix.
Han är mycket nöjd med det jobb som GK
har gjort vid Swix nya center och fabrik, norr
om Lillehammer.
– De har varit involverade från start till mål i
projektet kring den nya valla-produktionen.
GK och GK Rör var även med som underleverantörer när anläggningen byggdes,
påpekar Haugen.

TEK15 presenterades på Miljöhuset GK
Norges kommun- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner valde
Miljöhuset GK som arena när han
presenterade de nya energikrav som
gäller för nya hus.
– Regeringen följer upp Stortingets kompromissförslag på klimatområdet och skärper
energikraven för nya fastigheter. Genom de
nya kraven försäkrar vi oss om att de nya
hus som byggs blir upp till 25 procent mer
energieffektiva än med dagens regler. De
nya kraven följs upp med förenklingar av
regelverket, säger kommun- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Torfinn Lysfjord, marknadsdirektör för
befintliga fastigheter på GK Norge,
presenterade de lösningar som används i
Miljöhuset GK (GKs huvudkontor i Oslo),
för ministern.
Jan Tore Sanner hade sällskap av klimatoch miljöministern Tine Sundtoft när de
nya myndighetskraven presenterades på
Miljöhuset GK. Hon betonade att platsen för

40

NYHETER

TEXT: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

presentationen inte valdes av en slump.
– Den här byggnaden är ett bevis på att det
går att bygga miljövänligt. Det är inte längre
science fiction.
Tine Sundtoft tror att de nya reglerna
kommer att ge stora miljövinster.
– Det norska fastighetsbeståndet står för 40
procent av landets energianvändning, varav
uppvärmning utgör en stor andel. De nya
energikraven kommer att spara lika mycket
energi som 50 000 hushåll förbrukar per
år. Det är bra både för användarna och för
miljön, säger hon.
Förslaget till de nya reglerna skickades ut
på remiss tidigare i år. Efter återkoppling
från branschens aktörer – bl.a. GK – gjordes
några förändringar i förslaget:
• Kraven på energieffektivitet blev något
lägre än vad som föreslagits (lägre krav
rörande köldbryggor och maximal
fönsteryta)
• Förbud mot att installera anläggningar
som drivs av fossila bränslen i nya hus
• Fler möjligheter till undantag (bland
annat för timmerhus och hus som

producerar sin egen el, samt möjlighet
till undantag från kravet på skorsten för
småhus)
• Ny utformning av kraven på flexibla
energilösningar i större fastigheter (det
ska vara möjligt att byta energikälla, så att
fastigheten inte är låst till endast el)

Lokalt engagemang. När de nya lokalerna
byggdes fick den kända skidvallningsproducenten även en helt ny produktionsanläggning.
– Den nya produktionsanläggningen för
skidvalla utvecklades efterhand. Vi hade
självklart en plan, men många utmaningar
och förbättringar tog vi itu med under
arbetets gång. GK Rör har ställt upp med
personal från orten med lokalt engagemang
som har kommit med bra förslag under hela
arbetet, berättar Haugen.

Resultatet är en effektivare och mer automatiserad produktionsanläggning där Swix alla
produkter för bättre fäste och glid kommer
att tillverkas.
– Den nya anläggningen är mer automatiserad, vilket minskar nedtiden och resursanvändningen. Tillverkningen är dessutom
inte lika personalkrävande som tidigare,
säger Haugen.
Utmanande projekt. Projektledaren Karin
Elisabeth Rognstad och förmannen Arne
Linn på GK Rör berättar att projektet har
varit spännande, men krävande.
– Utmaningen var att det aldrig byggts en
anläggning av det här slaget i Norge tidigare,
så det var ingen som hade facit. Swix hade en
anläggning som de inte var nöjda med – den
var gammal och hade använts i många år.
Nu ville de ha en modern och automatiserad
anläggning, säger Arne Linn.
Man hade även snäva tidsramar att ta hänsyn till.
– Det var en utmaning att skaffa tillräckligt
med personal under semesterperioden då
hetoljeanläggningen och produktionslinjerna
skulle byggas. Våra egna rörläggare flyttade
välvilligt sina semesterveckor, och med hjälp
av några inhyrda medarbetare klarade vi att
få allt klart till produktionsstarten i slutet av

augusti, berättar Rognstad.
GK Rör har levererat avlopp, tryckluft,
värmeanläggning, rörgator till vallaproduktionen och rörgator till hetoljeanläggningen
samt gjort allt monteringsarbete tillhörande
tillverkningen av skidvalla. Rören och
rördelarna i hetoljeanläggningen är svetsade,
rostfria och syrafasta.
– Vi är lösningsorienterade. Med en mycket
nöjd kund i Swix och en toppmodern
produktionsanläggning i drift, står GK Rör
stärkta efter det utmanande projektet.
– Vi kan konstatera att vi kan klara av tuffa
utmaningar och att vi är lösningsorienterade.
Samtidigt har vi haft stöd av vår projekteringsavdelning som har hjälpt till med goda råd
och specialistkunskaper, säger Rognstad, och
Arne Linn tillägger:
– Det mest motiverande är nog att den här
anläggningen är ensam i sitt slag i Norge
och att vi fick till ett samarbete mellan alla
teknikområden med bästa möjliga resultat,
samtidig som Swix fick en anläggning som
de är mycket nöjda med. Vi är naturligtvis
stolta över att Swix gav oss möjligheten att
utföra det här uppdraget och att Swix och
konsultfirman är nöjda med vår insats.

GK välkomnar de strängare kraven på energianvändning i kommersiella fastigheter, men
hade gärna sett en ännu högre ambitionsnivå.
– Det var lite överraskande att kraven
skärptes med 25 procent, och inte närmare
50 procent, vilket föreslogs i februari, säger
Espen Aronsen, energichef på GK Norge.
De nya kraven ställer krav på att värmesystemen ska vara flexibla vad gäller användningen
av energikälla och det ska vara möjligt att
använda lågtemperaturlösningar.
– Tyvärr har man tagit bort de specifika
kraven på hur stor andel som måste täckas av
förnybara energikällor, säger Aronsen.
De nya reglerna börjar gälla från 1 januari
2016 och under en övergångsperiod på 12
månader finns det öppningar för att välja
mellan de nya och de gamla kraven.

Förmannen Arne Linn på GK Rör och Thorbjørn Haugen, driftchef på Swix.

Hetoljeanläggningen.
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Tackar för sig efter 42 år

GK förlänger avtalet med Röda Korset
GK förlänger och utvecklar
samarbetsavtalet med Röda Korset.
Enligt avtalet ska GK stödja projektet
”Vatten för livet” i ytterligare tre år.
Det nya avtalet är en fortsättning på ett tio år
långt samarbete mellan GK och Röda Korset.
Samarbetet inleddes 2005/2006 då GK finansierade byggandet av en förskola i Lesotho.
Från 2007 har GK varit med och bidragit till
projektet ”Vatten för livet” som syftar till att
ge människor tillgång till rent vatten genom
att borra brunnar, säkra vattenkällor, bygga
latriner och informera om hygien.
– Att bidra till en hållbar utveckling i andra
länder är en del av vårt samhällsansvar.
Under de tio år som vi samarbetat med Röda
Korset har vi sett hur viktigt deras arbete är
och vad det betyder för lokalbefolkningen
i Lesotho, säger John-Erik Karlsen, ägare,
koncerndirektör och HR på GK Konsern AS.
Projektet bidrar till att förbättra hälsan hos
Lesothos befolkning, förhindra spridningen
av sjukdomar, öka livsmedelssäkerheten och
ge barnen en möjlighet att gå i skolan
stället för att tillbringa dagarna med att
hämta vatten från brunnar som ofta ligger
flera mil hemifrån.

En gång i tiden tyckte Bjørn
Stuland Johansen att sex år på
samma företag var för mycket.
På GK blev han kvar i 37.

N
För GK är det också en poäng att projektet
handlar om just vatten, som är en central
beståndsdel i många av företagets verksamhetsområden.
En av de aktiviteter som Röda Korsets Lesothoavdelning genomför är att hjälpa skolor
och hem för föräldralösa och utsatta barn att

BIM-avdelningen på GK Norge
får förstärkning
GK Norge har anställt Kjetil Johansen som ansvarig för företagets
BIM-avdelning. Kjetils viktigaste uppgift kommer att vara att bygga upp
kompetensen inom BIM i alla regioner och utveckla verktygets användning.
För att förstärka området Bygnings Informasjons Modellering (BIM) har GK utsett
Kjetil Johansen som BIM-ansvarig.
Kjetil Johansen kommer närmast från Cadnet
Øst, där han var VD. Han är utbildad maskiningenjör och har arbetat i CAD-branschen i
över 20 år. Han har även hållit föreläsningar om
teknisk dokumentation vid Fagskolen Innlandet
och Hedmarks högskola.
– Det finns många möjligheter som vi kan
utnyttja, för informationen är redan tillgänglig.
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Men vi måste vara öppna för att tänka i lite
nya banor och använda nya verktyg, säger
Kjetil.
GK använder i dag programmen Revit och
Magicad, och samarbetar med BuildingSMART.
BIM kommer att bli allt vanligare med tiden
och alla som jobbar med projektering på GK
får nu lära sig hur man använder verktyget.
– BIM är här för att stanna och vi måste
lära oss att utnyttja potentialen hos det här
verktyget, säger Kjetil Johansen.

installera system för uppsamling av regnvatten. De gör också en stor insats vad gäller
att öka kunskapen och medvetenheten kring
hygienfrågor och bidrar på så sätt till att
minska utbrott och spridning av smittsamma
sjukdomar.

Ändrar namn till

GK Inneklima
GK Norge AS samlar vissa teknikområden
under GK Inneklima AS.
Namnet återspeglar vad GK har levererat till
sina kunder i 50 år, nämligen bra inneklimat
och arbetsmiljöer i kommersiella fastigheter.
De teknikområden som kommer att verka
under namnet GK Inneklima AS är ventilation,
fastighetsautomation och kyla. Sedan tidigare
är all rörverksamhet samlad i företaget GK
Rør AS och all elverksamhet i GK Elektro AS.
GK Norge AS kommer att fungera som en
administrativ stödfunktion åt sina dotterföretag.
Namnändringen innebär ingen förändring
för GK Norges kunder.

är det stod klart att Bjørn S. Johansen
skulle gå i pension och GK hämtade
in Sturla Ingebrigtsen som ny direktör
för ventilation, sade Ingebrigtsen
med glimten i ögat att han måste ta chansen,
för det kunde snabbt gå 42 år till innan den
dök upp igen.
Bjørn har haft många olika uppdrag under
sin långa karriär på GK. Han avgår nu som
direktör för ventilation och har tidigare
bland annat varit projektledare, teknisk
direktör och vd på Glent & GK, ett av GKs
före detta dotterbolag. Han är vida känd i
branschen som en av de kunnigaste.
Brant inlärningskurva hos Nordberg &
Karlsen. Bjørn hade knappt avslutat sin utbildning vid NTH i Trondheim när han fick
erbjudande om att börja som projektledare
hos Nordberg & Karlsen.
– Jag började på företaget den första arbetsdagen i januari i 1974. Jag tog examen på
NTH 20 december och började sedan som
projektledare i Oslo. På den tiden var vi bara
30-40 anställda, berättar Bjørn.
Ett av de projekt han nämner från den första
tiden var ett projekt som gick under benämningen ”Tvärflöjten” hos NRK, där man
skulle installera ljudstudior.
– Jag var assistent, men projektledaren gav
mig i uppgift att göra ljudberäkningar eftersom jag var den som sist hade gått i skolan.
Prestigeprojekt. Det dröjde inte länge innan
Bjørn fick större ansvar.
– Det var 1975. Jag skulle egentligen vara
assistent för en äldre kollega på det största projekt Nordberg & Karlsen någonsin hade haft,
vilket var Oslo Konserthus. Men min kollega
slutade så jag blev projektledare för konserthuset. Det var ganska tufft, för jag hade bara
drygt ett års erfarenhet. Jag blev kvar på byggplatsen i arton månader. Konserthuset i Oslo är

fortfarande ett av de projekt han nämner som
en höjdpunkt i karriären.
Flytten till Arendal. ”Borta bra, men hemma
bäst”, heter det. Efter sex år hos Nordberg &
Karlsen, bestämde sig Bjørn för att ta reda på
om det stämde.
– Jag ville prova på att bo i en liten stad.
Därför slutade jag hos Nordberg & Karlsen
1980 och flyttade ner till Arendal och
började jobba på ett konkurrerande företag.
Fem år senare ringde Gunnar Karlsen och
sade att det var på dags att komma hem,
berättar Bjørn, som sedan 1985 har varit
med och byggt upp GK till ett marknadsledande företag inom ventilation.
Inte bara guld och gröna skogar. GK har haft
en fantastisk utveckling sedan starten 1964. Men
det har inte alltid gått uppåt. 1988 kom smällen.
– Det var ganska dramatiskt. Vi omsatte
cirka 200 miljoner vid den tiden. Plötsligt
hade omsättningen minskat med nästan 20
procent från ett år till ett annat, säger Bjørn.
Han berättar att en orsak till att det löste sig
till slut var att man hade Gunnar Karlsen
som ägare.
– Det som verkligen var superbra var att han
gick med på att inte avskeda någon. Han
tillät oss att göra nollresultat i flera år.
I stället för att säga upp anställda valde ledningen
att omorganisera i väntan på att marknaden
skulle återhämta sig. Just den formen av
tålamod hos ägarna är en av anledningarna

till att han har stannat kvar i företaget så pass
länge. Hittills har han jobbat tillsammans
med tre generationer av familjen Karlsen.
– Vi kände oss som en familj. Jag har fortfarande den känslan, men det är klart att det
är svårare nu när företaget har blivit så stort.
Större fokus på inomhusklimat. Branschen
har förändrats sedan Bjørn började hos
Nordberg & Karlsen en januarimorgon 1974.
I synnerhet har det blivit ett större fokus på
bra inomhusklimat.
– Man jobbade mycket med det även vid den
tiden, men när jag började i branschen skulle
ventilationen i princip vara minimal.
Kommuner och den offentliga sektorn
skulle ha minsta möjliga ventilation, medan
finanssektorn med försäkringsbolag och
banker skulle ha ”Rolls Royce” och struntade
fullständigt i energianvändningen.
Att GK fortfarande satsar stort på att skapa
bra inneklimat genom ventilation är han
mycket nöjd med.
– Jag tycker det är bra att vi håller den fanan
högt. Det är ju egentligen anledningen till att vi
har ventilationsanläggningar, påpekar Bjørn.
Lugna dagar. Vad han ska hitta på nu när
han inte längre ska gå iväg till Miljöhuset GK
varje morgon är han inte helt säker på.
– Jag har inga särskilda planer. Jag ska inte bli
enmansföretagare, försäkrar Bjørn, innan han
tillägger att han inte har stängt dörren helt om
GK skulle vaska fram några spännande projekt.
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