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TEXT:  HILDE KARI NYLUND

I en totalteknisk entreprenad  
behöver man vara med från start

TOTALTEKNISKA ENTREPRENADER

– För att lyckas måste vi ta hänsyn till helheten 
– från planering och utveckling av systemdesign 
genom alla byggfaser till provdrift och drift, 
säger Jan Kinserdal på GK Norge.

totalentreprenörer som förstår värdet med detta och som 
har samma syn som oss, menar Kinserdal. I Hamar Stadion-
projektet var GK totalteknisk entreprenör för Veidekke. Den 
modellen vill nu GK använda i fler liknande entreprenader. 
– Att vi fick Portalen-projektet i Lillestrøm tillsammans med 
Veidekke beror i hög grad på hur vi genomförde Hamar-
projektet, säger Kinserdal.

Ny karriärväg. Totaltekniska entreprenader ställer höga krav 
på kompetensen, kapaciteten och den interna organisationen. 
– Att ha en bra projektadministration på plats, med rutiner 
och system som fungerar i harmoni mellan de tekniska om-
rådena är en förutsättning. Med vårt strategiska och system-
tekniska tänkande monterar vi ner de traditionella barriärerna 
mellan de olika fackområdena, menar Kinserdal. I en total-
teknisk entreprenad leder projektchefen stora organisationer 
och kontrakten är ofta omfattande, produktionsvärdet lika så. 
– Det här måste vi vara införstådda med, så att vi inte under-
värderar vad som krävs av oss – inte minst på ledningssidan. 
Det innebär också att det finns spännande karriärvägar på 
GK, konstaterar Kinserdal. 

I 
totaltekniska entreprenader vill GK gärna vara med från början 
av projektet, dvs. redan i planerings- och utvecklingsfasen. 
– Målet är att bygga hus som fungerar för användarna, 
säger Jan Kinserdal, som ansvarar för entreprenader på GK 

Norge. Enligt honom är en av de största utmaningarna för 
byggbranschen att få allt på plats till 100 procent.
– Det finns alltför många exempel på fastigheter som inte 
fungerar enligt beskrivningen eller som det var tänkt, när de 
överlämnas, säger Kinserdal. 

Eliminering av gränssnitt. I de projekt där GK har möjlighet 
att spela en central roll i planerings- och projekteringsarbetet 
kan man eliminera besvärliga och komplexa tekniska gräns-
snitt, menar Kinserdal. Om gränssnittsfrågorna kan lösas 
tidigt minskar risken för konflikter under genomförandet 
vilket bidrar till en effektivare produktionsfas. För GK är det 
viktigt att man tidigt får en dialog med användarna så att man 
kan skapa sig en bild av deras förväntningar och behov. 
– Att leverera tekniska system som har testats av användarna i 
deras vardag är det bästa sättet att försäkra sig om att projektet 
blir framgångsrikt och att användarna blir nöjda. Innan vi har 
gjort det är vi inte mål. Men det kräver att vi deltar aktivt även 
under test-, prov- och driftfasen tillsammans med kunden, 
betonar Kinserdal. 

Bryter mot traditionerna. Det här arbetssättet skiljer sig 
avsevärt mot hur tekniska entreprenader traditionellt sett har 
genomförts i byggprojekt. 
– Vår leveransmodell för totaltekniska entreprenader bryter 
mot en del traditioner i byggbranschen. Vi vill jobba med 

Är det att skapa mervärden för oss själva vi är 
ute efter? Naturligtvis är det så, men det är bara 
genom att skapa mervärden för dem vi har en 
relation med som vi i förlängningen kan skapa 
mervärden åt oss själva. 

Därför bör vår målsättning vara att skapa värden 
för våra kunder, medarbetare, aktieägare och det 
samhälle vi verkar i. I de flesta fall är det värdet 
för kunden som är mest relevant att fokusera på. 
Således måste vi sätta oss in i kundens behov och 
sedan försöka bidra till att dessa behov tillgodo-
ses. Vilka av aktiviteterna i en leverans – oavsett 
om det handlar om ett projekt eller service – 
tillgodoser kundens behov och ger mervärden Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Konsern

Vad är värdeskapande och mervärde?
Det talas mycket om värdeskapande och 
mervärde. Alla tycks vara överens om 
att detta är något som är viktigt, men 
vad innebär det egentligen? 

och lönsamhet för kunden? Träffar vi rätt 
med våra aktiviteter på alla områden? Om 
svaret är ja, så kommer kundnöjdheten att 
öka och kunden sannolikt att återkomma 
med nya beställningar. 

Vi vet att våra tjänster och leveranser av 
tekniska anläggningar skapar värden för 
slutanvändarna i form av bra funktioner 
och ett bra inomhusklimat. Målsättningen 
är att ekonomin ska vara bra för slut-
användaren, men självklart måste även 
byggprocessen vara lönsam för alla parter 
i projektet. Även här bör vi fundera på 
vilka processer och kvaliteter det är som 
skapar värden. I byggprocessen är det 
företagsamhet, samarbete, rätt pris och 
noll fel vid överlämnandet. I driftfasen 
är det stabil drift, rätt funktioner och låg 
energianvändning – i kombination med 
service i rätt tid och bra kundrådgivning.

Att skapa mervärden kostar 
inget extra, det följer av sig 
självt om vi utför jobbet på 
rätt sätt och i rätt tid och 
använder smarta lösningar. 

Belöningen är nöjda kunder.
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– Därför är Digiplex datacenter i Fetsund 
både spännande och komplicerat, säger 

Bjørn Arve Olsen, projektchef på GK Elektro. 
Nyckelorden är dubbelt upp. 
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F
örutom de extrema kraven på 
upptid kommer datacentret ha en 
energieffektivitet i världsklass. GK 
Elektro förser sex hallar med säker 

strömförsörjning och har installerat 
dubbelt upp av det mesta – kanaler, gene-
ratorer, strömskenor och reservkraft. 
– Det är enorma dimensioner på allt i 
teknikväg, konstaterar Olsen. Ett exempel 
är dieselgeneratorerna på utsidan av 
byggnaden, som är anslutna till varsin 
tank på 25 000 liter och kan köras med 
full last i två dygn. Datahallarna är 
placerade i två trevåningshus och varje 
våningsplan har en UPS-kapacitet på 
3 MW. (Uninterruptible power supply). 
Digiplex har designat, äger och driftar 
datacentret.

Redundant strömförsörjning. – Om 
högspänningsförsörjningen går ner, tar 
UPS-systemet över. Det är dimensione-
rat för att försörja hela datacentret tills 
generatorn är synkroniserad och igång, 
förklarar Olsen. Generatorerna kan i 
princip driva anläggningen i flera veckor 
om det skulle behövas. 
– Vi klarar oss även om en generator går 
ner, vi har backup för det också, upplyser 
Olsen. Utomhus, i vardera änden av byg-
gnaden, står dieselgeneratorerna: en 
2 MW generator för varje hall och dessu-
tom en reservgenerator för vardera sidan 
av byggnaden. Generatorerna är kopp-

lade till motorvärmare under hela vintern 
och är klara att starta omedelbart. 

Underhåll med avbrottsfri strömkälla.
Generatorerna är ett exempel på design 
enligt N+1-principen, dvs. att det alltid 
finns en enhet mer än vad som behövs. 
I normal drift används bara hälften av 
strömförsörjningskapaciteten i vardera 
sidan av byggnaden. Det gör det möjligt att 
utföra planerat underhåll på en sida utan 
att stänga av strömmen, genom att helt 
enkelt ändra driftkonfigurationen. Att all 
IT-utrustning har dubbel strömförsörjning 
är ett krav för datacenter i Tier 3-kategorin. 

Bra samarbete. – Lösningarna är 
projekterade i samarbete med Sweco, 
vilket har fungerat utmärkt. Vi har löst 
uppgifterna och utmaningarna tillsam-
mans, säger Olsen. Han har jobbat med 
projektet i tre år, först för Totaltek och 
senare för GK Elektro. Gruppledaren 
Peter Lyche på Sweco är också mycket 
nöjd med samarbetet. 
– Det har fungerat väldigt bra. Projektet 
har varit krävande men samtidigt 
mycket intressant, säger han. 

Strömskenor. Förutom generator- och 
UPS-lösningarna är användningen av 
strömskenor en viktig del av datacentrets 
strömförsörjningskoncept. 
– Här är det fråga om så stora effekter 

att om man skulle använt kablar hade 
det krävt mycket stora kanaler och det 
hade varit tidskrävande att få allt på plats, 
poängterar Lyche. Strömskenor tar 
mycket mindre plats och ger större 
flexibilitet. Att de sex datorhallarna har 
samma planlösning och design har också 
varit avgörande. (Se separat artikel sid 8). 

Tätt med sensorer. Datacentret kan 
både fjärrdriftas och fjärrövervakas, och 
även fastighetsautomationen är redun-
dant. Var och en av de sex datorhallarna 
fungerar autonomt och om ett system 
går ner tar ett annat automatiskt över. 
– Det finns mängder med sensorer i 
anläggningarna för övervakning och 
styrning av dessa funktioner, upplyser 
Lasse Stølen Kvalheim, rådgivare på 
Sweco, som har projekterat byggauto-
mationen. Den är också levererad av 
GK. Alla kritiska komponenter har 
dubbla larm, med två olika system, så 
även larmfunktionerna är redundanta. 

Finjusterat för låg förbrukning. De 
höga kraven angående energiförbruk-
ning gäller även fastighetsautomationen. 
– Genom att justera styrningsalgo-
ritmerna försöker vi minimera energi-
förbrukningen för kylning av anlägg-
ningarna. Allt finjusteras så att vi är 
säkra på att kylningen räcker till, men 
inte är överdriven, betonar Kvalheim. 
Anläggningen använder frikyla med 
uteluft samt adiabatisk kylning med 
kylvatten från i första hand uppsamlat 
regnvatten och i andra hand från det 
kommunala vattennätet. 

Projektchef Bjørn Arve Olsen på GK Elektro.

Redundans/redundant
Redundans betyder bokstavligen 
överflödighet; att något finns i onödig 
mängd eller antal. I tekniska samman-
hang betyder redundans att det till ett 
system lagts till extra komponenter för 
att göra det mer robust i händelse av fel 
i en enskild komponent. En redundant 
komponent är med andra ord inte i sig 
nödvändig för att uppnå önskad funktion, 
men är en säkerhetsåtgärd.
Detsamma kan gälla även för tjänster. 
 
KÄLLOR: www.sprakradet.no, Wikipedia, 
www.freeonlinedictionary.com. 

Energieffektivitet
Målet är ett PUE-värde på 1,1. 
Power Usage Efficiency anger 
förhållandet mellan en byggnads totala 
energianvändning, inklusive kyla, 
och energiförbrukningen för drift av 
IT-utrustning. 

Även det fysiska skyddet av anläggningen har 
hög prioritet, med avancerat inbrottsskydd och 
omfattande övervakning.
– Det är lite som ett fängelse, men tvärtom: 
det är inte så lätt att ta sig in här, säger 
André Fonbæk, byggledare på GK Elektro. 
Brandskyddet säkras genom att hallarna har ett 
lågt innehåll av syre (15 %), vilket gör att brand 
inte kan uppstå. 

Väl skyddat

ELEKTRO ELEKTRO
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Det är många detaljer att tänka på för Jens Tønnes och hans kolleger 
– men lyckligtvis är layouten densamma på varje våningsplan.

Strömskenor gör kopplingsjobbet lättare, säger Even Ambjørnrud. Kristoffer Larsen Johansen och Ken-Robin A. Hagen.
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PROJEKT

Grensesvingen 7:
– Otroligt bra ventilation
– Ventilationen fungerar 
otroligt bra här. Vi har fått bra 
återkoppling från användarna 
om just det, säger Ove Bråthen, 
avdelningschef på Miljødirekto-
ratet (norska motsvarigheten 
till Naturvårdsverket). 

D
en renoverade kontorsfastig-
heten på Helsfyr i Oslo är ett 
FutureBuilt-projekt med hög 
miljöprofil: energimärkning 

A och Breeam-certifiering på nivå 
Excellent. På ett frukostmöte innan 
sommaren presenterades erfarenheterna 
från det första halvåret. 
– Energianvändningen har halverats 
jämfört med den gamla byggnaden och 

vi är mycket nöjda med de tekniska 
lösningarna, särskilt med tanke på 
flexibiliteten, säger Ove Bråten, s
ektionschef, fastighetsförvaltning på 
Miljødirektoratet, som är den största 
hyresgästen. Den andra hyresgästen är 
Undervisningsbygg. 
– Vi är mycket nöjda, både med plan-
lösningen och de tekniska lösningarna, 
säger sektionschef Anne Tveter Knoop. 

Hög trivsel. Huset har aktiva tillufts-
ventiler från Lindinvent och GK har 
haft ett nära samarbete med BundeBygg 
i projektet (se Inneklimat 2/2014). 
Kontorsfastigheten har luft/vatten-
värmepumpar och vid toppbelastning 
används fjärrvärme och i vissa utrym-
men elpaneler. Gunnar Moen, vd hos 
byggherren Oslo Areal är mycket nöjd 
med resultatet så långt. 

– Användarna är jättenöjda med 
inneklimatet och ventilationen. Det är 
inte ofta man får höra det efter så kort 
tid. De enkäter som har gjorts visar att 
de som jobbar i huset stortrivs. 

– Välbeprövad lösning. Oslo Areal var 
inte rädda för att välja en lösning med 
Lindinvent istället för en traditionell 
radiatorlösning. 
– Vi ville inte ha något som inte var väl 
beprövat. Den här lösningen har GK 
prövat själva och till och med vidare-
utvecklat, så vi kände oss trygga med 
valet, säger han. Hur låg energianvänd-
ningen faktiskt blir återstår att se. 
– Alla måste ha varit här ett år först, så att 
vi får resultaten från alla årstider, säger 
Moen. 

Användarna i Grensesvingen är jättenöjda, både med ventilationen och med planlösningen. 

TEXT & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

Många av lösningarna i datacentret kan användas 
i andra sammanhang. 
– De kan överföras till andra teknikintensiva 
projekt, som sjukhus, laboratorier och avancerade 
produktionslinjer, säger Bjørn Arve Olsen på GK 
Elektro. I höst kommer GK Elektro att påbörja 
arbetet med ett nytt sjukhus för LHL (den norska 
riksföreningen för hjärt- och lungsjuka) vid 
Gardermoen. HENT är totalentreprenör för det 
nya sjukhuset, där LHL samlar dagens aktiviteter 
från Feiringkliniken och Glittrekliniken. Förutom 
elinstallationer ska GK leverera ventilation, 
byggautomation, rör och kyla. Projektet är GKs 
största totaltekniska entreprenad hittills. 
 

Många liknande lösningar på 
sjukhus

Enhetliga lösningar hela vägen
Att de sex datorhallarna är identiskt uppbyggda har varit ett viktigt 
val. – Det gör installationen, och inte minst driften, mycket enklare, 
menar Peter Lyche på Sweco. 

Det betyder bland annat att alla 
huvudcentraler är uppbyggda på 
samma sätt, att kablarna är upp-
märkta exakt likadant och att brytare 
som går till samma typ av utrustning 
är desamma oavsett på vilket vånings-
plan de är installerade. 
– Det gör det lättare att hitta i anlägg-
ningarna och ökar driftsäkerheten. 
Oavsett vilket håll man kommer från 
vet man t.ex. vilken brytare man ska 
titta efter, poängterar Lyche. 

Designen fastställdes tidigt. Princi-
pen om enhetliga lösningar kräver 
att projekteringen är väl genomtänkt. 
– Det handlar om systemuppbygg-
naden. För att systemet ska bli 
enhetligt måste du designa systemet 
och uppbyggnaden tidigt – och sedan 
följa planen, säger Lyche. Därför 
fastställdes designen för ett av de 
sex våningsplanen tidigt. På det 
sättet kunde man dra fördel av den 
första installationen och undvika att 
upprepa eventuella fel. 

– Principen underlättar installations-
arbetet på följande våningsplan och 
gör elektrikernas jobb enklare eftersom 
de vet hur saker och ting ska placeras 
och märkas upp, poängterar Lyche. 

Effektivare produktion. Med det här 
arbetssättet kan installatörerna upp-
repa arbetsuppgifterna i de övriga 
datorhallarna och känna sig säkra 
på att de inte gör fel. 
– Effektiviteten på byggplatsen blir 
mycket högre. Det tar lite längre tid 
i den första hallen, men sedan går 
det fortare, säger Lyche. Han tilläg-
ger att de som jobbade med instal-
lationen hade många frågor under 
arbetet med den första hallen, men 
efterhand blev frågorna mycket få. 
– Ju mer vi fastställer och enas om, 
desto lättare är det. Det är logiskt – 
och självklart, när det kommer till 
kritan, säger Lyche. 
Hall 3 av sex överlämnades den 
1 juni och deadlinen för hall 4 är 
1 september. 

Eivind Brinchmann Eriksen och Christian Svenningsen 
installerar UPS-anläggningen, en lite speciell del av 
projektet. 

Byggledare André Fonbæk
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PROJEKT DANMARK

Målet med Green Tech House-projektet är 
att företag, myndigheter och utbildnings-
institutioner ska kunna samarbeta och 
utbyta kunskap om energisnåla lösningar 
och grön teknik. Fastigheten är på 3 800 m2, 
byggd i tre våningsplan och förberedd för 
framtida smart grid-lösningar för produk-
tion, effektivisering och styrning av energi. 
Huvudentreprenör är Casa Entreprise, 
arkitekt är KPF Arkitekter och Rambøll har 
varit rådgivare. Byggherre är Green Tech 
House som ägs av Casa, Insero och Lysholt 
Erhverv. Green Tech House invigdes 
officiellt i juni 2014.

Green Tech House

I Green Tech House finns mängder av teknik som måste fungera tillsammans – allt från solavskärmning och belysningsstyrning till brandskydd och bokningssystem.  

K
ontorshuset är en del av Green 
Tech Center i Vejle och ett de-
monstrationsobjekt för hållbara 
produkter och gröna lösningar. 

GK Danmark har bland annat levererat 
fastighetsautomation. 
– Vår del av projektet omfattar styrning 
och reglering av ventilation, kyla, rör och 
integrerad styrning av solavskärmning, 
belysningsstyrning, larmsystem, passer-
kontroll samt husets bokningssystem, 
berättar projektledare Claus Brodersen. 

Viktiga driftsdata. All data från SD-
anläggningen samlas in av en Obix-
server och kan användas av forskare och 
studenter som håller till i fastigheten. 
– Därför är kraven på kvalitet och nog-
grannhet extremt höga, säger Brodersen. 
Obix-servern ingår i fastighetens smarta 
nät och gör det möjligt för forskarna att 
överta styrningen av delar av fastigheten. 
– På så sätt kan de testa olika scenarier, 
säger Brodersen.

Ett lärorikt projekt. Detta innovativa 
projekt har varit mycket lärorikt för GK. 
– När man har fördelen att få medverka 
i ett projekt som är så här komplext, så 
förstår man hur viktigt det är att SD-anlägg-
ningen är förstklassig, säger Brodersen. 
Det är många tekniska anläggningar som 

ska integreras, allt ifrån solavskärmning 
och belysningsstyrning till brandskydd 
och bokning. SD-anläggningen är dessu-
tom uppkopplad mot en väderstation. 
– Att göra integrationer mot system från 
tredje part innebär alltid en utmaning och 
då är det viktigt att kommunikationen 
mellan rådgivare och leverantör fungerar 
bra. Här har Honeywell varit en fantastisk 
sparringpartner, säger Brodersen. 

Viktigt referensprojekt. Under arbetets 
gång har GK lärt sig mycket om inte-
gration och insett fördelarna med att 
använda Honeywells öppna plattform. 
– Projektet har gett oss mängder av 
erfarenhet på tekniksidan och är därför ett 
utmärkt referensprojekt att presentera för 
nya kunder. I dag är integrationsarbetet en 
viktig del av leveransen i nybyggnations-
projekt och då är det superviktigt att man 
kan dokumentera att man har den kompe-
tens som krävs, säger Henrik Lassesen, 
avdelningschef Automatik & Säkerhet. 

TEXT:  HILDE KARI NYLUND  FOTO: KPF ARKITEKTER AS PROJEKT DANMARK

All automation 
som GK Danmark 
installerar i 
kontorsfastigheten 
Green Tech House 
måste hålla högsta 
kvalitet. Här ska 
forskarna nämligen 
studera olika 
driftsscenarier. 

– Den ventilationsanläggning vi har 
levererat överträffar 2020-kraven, 
säger Lars Nørgaard, avdelnings-
chef på GK Danmark. 

Energisnål ventilationsanläggning

I Danmark får SFP-värdet inte vara högre 
än 2,1. Vid en genomsnittlig luftmängd på 
30 000 m3 per timme och år uppfyller de 
aggregat som GK har levererat till Green 
Tech House det kravet med god marginal. 
– Då blir SFP-värdet 1,47, vilket är mycket 
bra, säger Nørgaard. Temperaturverknings-
graden vid samma förhållanden blir 83 %. 

Tidigt in i projektet. Anläggningen, som är 
ett VAV-system, är indelad i 12 enheter som 
var och en kan ha separata inställningar för 
temperatur och luftmängd. Lars Nørgaard 
har projekterat anläggningen och var med 
redan när den bara var en skiss på ritbordet. 
– Casa Entreprise är en av mina största kunder, 
så jag känner dem mycket bra. Jag förde 
diskussioner med deras direktör redan från 
starten och vi kom överens om vilken ventila-
tionslösning vi skulle välja, berättar han.  

Viktigt att reservera utrymme. 
Lars Nørgaard kom med tidigt i projektet 
och är en av dem som lagt grunden för de 

låga SFP-värdena. 
– Anläggningen är väldigt stor så det är svårt 
att få plats med allt i teknikrummet. Ibland 
avsätter arkitekterna inte tillräckligt med 
utrymme för aggregat och kanaler, men i det 
här fallet var jag med redan i designfasen och 
kunde därmed se till att teknikrummet blev 
tillräckligt stort, upplyser Nørgaard. Förutom 
det låga SFP-värdet beskriver han anläggnin-
gen som ganska traditionell, men han tycker 
ändå att det är ett bra referensprojekt. 
– Vi har byggt andra anläggningar som 
uppfyller 2020-kraven, men då har luft-
mängderna inte varit så här stora.

Med hjälp av en touchdisplay i mötesrummen 
kan användarna styra och övervaka inneklimatet. 
Rummen är anslutna till bokningssystemet och 
automatiken kommer ihåg vilka inställningar en 
användare önskade senaste gången vederbörande 
besökte rummet.

Kommer ihåg inställningarna
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6 frågor ger de svar som behövs 
ITB Sex nyckelfrågor och en specialutvecklad app 

kommer att göra det lättare att samordna tekniska 
gränssnitt. Det tror GK Molde, som utvärderar det 
nya verktyget i ett renoveringsprojekt. 

A
lltmer teknik installeras i dagens 
fastigheter vilket gör att man lätt 
drunknar i detaljer när gräns-
snitten ska hanteras. 

– Det handlar om att ställa rätt frågor 
vid rätt tidpunkt. Man kan inte vara för 

detaljerad men heller inte för allmän. 
Vi har kokat ner ITB-standarden till sex 
frågor som vi anser vara de allra viktigaste, 
säger Rune Skjulsvik i GK Molde och 
hänvisar till den norska standarden NS 
3935 (Integrerade tekniska installationer 

i byggnader, ITB). Arbetet har genom-
förts i samband med renoveringen av 
den gamla Høvdingfabriken, ett projekt 
där Rune Skjulsvik för första gången i sin 
karriär är ITB-ansvarig. 
– Vi informerade tidigt de övriga aktörerna 

PROJEKT TEXT & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

om vår syn på ITB och vi tycker att vi har 
klarat av att definiera hur ett förnuftigt 
ITB-arbete bör bedrivas, tillägger avdeln-
ingschefen Trond Walle. 

Frågorna. De sex nyckelfrågor som bör 
ställas för vart och ett av gränssnitten är 
följande: 
1. Har en systemskiss utarbetats?
2. Har en funktionsbeskrivning 
 utarbetats?
3. Har leveranser och gränssnitt 
 identifierats?
4. Har den tekniska dokumentationen 
 lämnats in?
5. Har den tekniska dokumentationen 
 mottagits?
6. Är systemdesignen färdig?

Frågorna återspeglar den metod som 
används i ITB-arbetet, dvs. att identifiera, 
fastställa och dokumentera gränssnitten. 

Utvecklat för bred användning. I svaret 
på var och en av frågorna ska de med-
verkande aktörerna informera hur långt 
de har kommit (i procent) och om de är 
beroende av andra för att komma vidare. 
Detta sker via en specialutvecklad app, 
som är en version av uppföljningsverk-
tyget UniZite. 
– Verktyget är utvecklat och skräddar-
sytt för renoveringen av den gamla 

Høvdingfabriken, men det kan användas 
av alla GK-avdelningar, säger Skjulsvik. 
Han betonar att vilken information 
som behövs för ITB-arbetet kan variera 
beroende på hur projektet ser ut. I till 
exempel ett sjukhusprojekt, där både 
komplexiteten och mängden detaljerad 
information är stor, bör ITB-arbetet 
genomföras på ett lite annat sätt än i ett 
kontorsprojekt. 

Visuell framställning. UniZite-lösningen 
presenterar de olika gränssnitten visuellt. 
– För att få det enkelt och översiktligt har 
vi kommit fram till att på systemnivå kan 
ett system representeras av en fyrkant. 
Sedan identifierar vi vem som har 
gränssnitt mot den fyrkanten, förklarar 
Skjulsvik. Varje teknikområde har sin 
egen färg, så det är lätt att se vem som 
levererar ett system och vem som har ett 
gränssnitt mot det. (Se illustration). 
– När de olika beroendeförhållandena är 
synliggjorda kan vi låsa gränssnitten 
genom att parterna färdigställer sin 
projektering. På det sättet sker besluts-
processen i en jämn takt, jämfört med 
om alla beslut tas i slutet av ett projekt, 
poängterar Skjulsvik. 

Går inte in på detaljer. Han betonar 
att ITB-samordnaren inte är den som 
godkänner leveranserna från de olika 

De sex nyckelfrågorna ställs för varje gräns-
snitt. Systemägaren ansvarar för systemskissen 
och funktionsbeskrivningen, medan alla med 
gränssnitt mot systemet ansvarar för att lämna 
och efterfråga den tekniska dokumentation som 
behövs. Vissa gränssnitt kan vara förhållande-
vis enkla, medan andra kan bestå av flera 
huvudsystem som tillsammans ska lösa en 
gemensam funktion. 
– I det fallet är det viktigt att tidigt känna till 
aktörernas leveranser och tillhörande 
gränssnitt. Dessutom måste de nödvändiga 

underlagen göras tillgängliga för de övriga 
inblandade så snart det bara går, säger Rune 
Skjulsvik. När alla aktörer som har gränssnitt 
mot ett system är nöjda med informations-
utbytet är systemdesignen färdig. Alla frågor 
kring gränssnittet ska då vara avklarade i 
förhållande till projekteringen, och det ska inte 
finnas några olösta frågor eller osäkerheter i 
fråga om systemet hos någon av aktörerna.

Nyckelfrågor och arbetsmetod

Varje teknikområde har sin egen färg. De olika tekniska 
systemen visas som fyrkanter, och färgen anger vilket 
teknikområde som levererar systemet. Bilden visar också 
vilka teknikområden som har gränssnitt mot systemet. 

Så här ser frågorna ut i appen. 

I UniZite visas ritningarna och utfört arbete grafiskt, så 
att man alltid har full överblick över monteringsarbetets 
fortskridande. u

u

PROJEKT
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teknikområdena, men däremot ska hen 
se till att gränssnitten mellan leverans-
erna är kompatibla. Arbetet med att 
få gränssnitten att fungera som de ska 
ansvarar respektive teknikområde/leve-
rantör för. Därför går appen inte in i 
detalj på varje gränssnitt. 
– Vi talar inte om olika kabeltyper eller 
ventilstorlekar. Som ITB-ansvarig be-
höver jag inte nödvändigtvis veta hur ett 
gränssnitt ser ut i detalj. Det viktiga för 
mig är att de inblandade teknikområdena 
har enats om en lösning, betonar Skjulsvik. 
Samtidigt ser han fördelar med att han 
tidigare har arbetat med fastighets-auto-
mation och energieffektivisering. 
– Att kunna följa med i diskussionerna 
är viktigt och värdefullt. 

Snabb överblick. Med den grafiska vis-
ningen i appen får man snabbt en över-
blick över de olika anläggningarna och 
de tillhörande gränssnitten. Användarna 
ska även ange om de har identifierat alla 
gränssnitten. Alla uppgifter kan sedan 
exporteras till Excel. 
– Enligt standarden för ITB kan man inte 
tvinga någon att använda det ena eller 

det andra, men man måste se till att det 
finns ett kontrollsystem. Traditionellt sett 
används Excel, men man kan lätt missa 
något bland alla flikar, menar Skjulsvik. 

– Rätt väg att gå. På GK används appen 
även för att följa upp och kvalitetssäkra 
monteringen av ventilation och automation. 
Funktionen är inte direkt kopplad till ITB-
modulen, men grundtanken är densamma 
– att saker och ting framställs grafiskt med 
moderna verktyg som tillgodoser GKs krav 
på uppföljning och kvalitetssäkring. 
– Vår förman på bygget kommenterade 
senast idag att alla de övriga på bygg-
mötet satt med en bunt mer eller mindre 
sorterade och skrynkliga stora ritningar, 
medan han hade en iPad med alla ritnin-
gar lätt tillhands. Över ritningarna ligger 
ett lager som visar hur långt vi kommit 
med monteringen av varje kanal. Vi tror 
att det här är rätt väg att gå, säger Skjulsvik. 

Automatisk dokumentation. Appen generar 
rapporter automatiskt, antingen regelbundet 
på schemalagda tider, eller vid behov. 
Rapporterna visar bland annat status, hur 
arbetet utvecklas samt olösta beroenden. Det 

sistnämnda visas i form av en att-göra-lista. 
All data kan exporteras till Excel.
– Standarden beskriver minimikraven 
på dokumentation och vi anser att det 
här verktyget dokumenterar det arbete 
vi gör, säger Skjulsvik. Förhoppningen 
är att appen kan ge ett mervärde för alla 
som är inblandade i projektet. 
– De har nyligen börjat använda den, 
men jag tror att entusiasmen kommer 
att visa sig efterhand. Alternativet är att 
rapportera i Excel och det är mycket 
besvärligare, säger Trond Walle.

– Vi tycker att vi har klarat av att definiera hur ett förnuftigt 
ITB-arbete bör bedrivas, säger avdelningschef Trond Walle. 

Olika uppfattningar om ITB
I ett projekt behöver byggherren, totalentreprenören och de 
tekniska entreprenörerna ha en gemensam uppfattning om hur 
ITB-arbetet ska se ut. Kontraktsformen är viktig; i projekt med 
flera tekniska entreprenader är det inte ovanligt att ITB-arbetet 
sköts av en av de tekniska entreprenörerna. 
– I det fallet är vi i viss mån i händerna på någon annans välvilja 
och det kan vara en utmaning, säger Rune Skjulsvik. I Høvding-
projektet ville byggherren ha mer information om ITB. 
– Viktiga frågor diskuterar vi på projekteringsmötena. Det är 
jättebra och ger ITB-arbetet mer tyngd och prioritet, betonar 
Skjulsvik. Här har appen en viktig roll; den sammanfattar den 
viktigaste informationen på en A4-sida. 
– Vi måste kunna presentera ITB-arbetet i ett format som 
de flesta kan förstå. På projekteringsmötena deltar många 
aktörer som inte har ingående kunskaper om tekniska system, 
säger Skjulsvik. 

PROJEKT PROJEKT

Norges yngsta ITB-ansvarige?
– Har inte en aning, svarar Rune Skjulsvik på GK i Molde. Med sina 32 år 
ligger han i varje fall bra till. 

Inte för att man ska förringa de äldre 
och erfarna ITB-rävarna – det finns helt 
enkelt inte tillräckligt många av dem. 
Särskilt inte på en liten ort som Molde.
– I Molde är ITB ett ganska okänt 
begrepp, säger avdelningschefen Trond 
Walle. Dessutom är det ett generations-
skifte på gång inom alla områden i 
branschen – från entreprenörer och 
rådgivare till byggherrar. 
– Om tio år är det vår generation som 
står vid rodret och vi måste få en chans 
att lära oss det här. Jag tvivlade aldrig ett 
ögonblick på att Rune skulle klara av den 
här uppgiften, säger Tord Walle (40). 

Mentor i Trondheim. Med renoverings-
projektet på Høvdingfabriken har Rune 
Skjulsvik nu gjort sin debut som ITB-
ansvarig och arbetet pågår för fullt. 
– Inlärningskurvan är brant för oss 
lokalt och därför hjälper Knut Ivar Grue 

i Trondheim till i bakgrunden. Vanligtvis 
är det ju lite äldre medarbetare med 
många år i branschen som har den här 
rollen, säger Rune. 
– Medarbetare i 30-årsåldern kan bli 
mycket bra ITB-ansvariga om de har en 
mentor i kulisserna att stödja sig mot, 
kommenterar Knut Ivar Grue.

Resurs i familjen. Rune Skjulsvik menar 
att det är viktigt att vara tydlig med 
vilken slags ITB-roll man har. 
– Om du är inhyrd som ITB-ansvarig av 
byggherren har du ofta även en byggledar-
roll. Det kräver mycket erfarenhet, 
betonar han. ITB-standarden definierar 
rollen som en kontrollerande funktion, 
vilket Rune tycker är en spännande och 
utmanande uppgift. 
– Jag spelar förstås på de strängar jag 
har. Äpplet faller inte långt ifrån trädet 
och eftersom både min pappa och min 

– Vi måste kunna presentera ITB-arbetet i ett format som 
de flesta kan förstå, betonar Rune Skjulsvik. 

– Det här är mycket spännande och 
kommer absolut att underlätta ITB-
arbetet, säger Arvid Skjold, teknisk chef, 
fastighetsautomation på GK Norge. 

– Jättespännande

Arvid har varit ITB-samordnare i en 
mängd olika projekt och är väl bekant 
med utmaningarna. 
– De olika teknikområdena blir ännu mer 
sammanvävda med den här appen. Det är 
bra och går i linje med ITB-arbetet, tror 
han. Arbetet med själva gränssnitten ska 
inte utföras av ITB-samordnaren. 
– På fastighetsautomation har vi en ten-
dens att fördjupa oss och gräva ner oss i 
gränssnittsfrågorna. Den nya appen kan 
nog bidra till att ITB-samordnaren får en 
mer överordnad funktion, tror Skjold. 

Engagemang är viktigt. Appen skulle 
också kunna vara lösningen på ett annat 
problem: bristen på ITB-samordnare. 
– Många är lite rädda för uppgiften 
och tror att man måste ha erfarenhet 
av fastighetsautomation för att klara av 
jobbet, men det var nog inte tanken när 
standarden kom till, menar Skjold. Även 
om rollen ska vara överordnad krävs det 
att man är engagerad i projektet. 
– Du måste kunna projektet. Det 
handlar inte om fastighetsautomation, 
det viktiga är att man är engagerad i 
projektet, säger Skjold. 

Intuitivt gränssnitt. Han poängterar att 
UniZite-appen först och främst är en 
driftsättningsapp, inte en ITB-sam-
ordningsapp. Den specialutvecklade 
ITB-versionen har han ännu inte använt, 
men han känner till den. Arvid Skjold, teknisk chef, fastighetsautomation på GK Norge. 

– Appen ser väldigt bra ut och funktion-
erna är intuitiva. De fyrkantiga ikonerna 
gör det lätt att visa de olika systemen 
och checklistorna. Checklistorna är 
ungefär desamma som de vi redan har, 
men de har kanske inte varit så lätta att 
använda, säger Skjold. Han planerar nu 
att prova ITB-appen i ett större projekt. 

farbror jobbar i branschen är det inte 
ovanligt att vi pratar jobb hemma, säger 
han. Pappa Brynjulf Skjulsvik är en 
erfaren byggledare och lTB-ansvarig 
inom SD och jobbar för närvarande för 
sjukhusen i Nordland.
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Gammal klädfabrik i ny dräkt
Det norska klädföretaget Høvdings 
fabrik i Molde renoveras och byggs ut 
för att bli Brunvoll AS nya huvudkontor. 

Därmed samlar propellertillverkaren all 
sin verksamhet i Molde på ett och samma 
ställe.  Produktionsanläggningen 
ligger nämligen bara ett stenkast från det 
nya huvudkontoret. Byggnaden uppfördes 
ursprungligen av Molde kommun som en 
industribyggnad för Høvding Konfeksjon. 
Sedan 1987 har fastigheten använts för 
handel- och serviceverksamhet, enligt 
tidningen Romsdals Budstikke. Idag pågår 
renoveringen och utbyggnaden för fullt. 

Lindinvent och EOS. GK levererar kyla, 
ventilation och fastighetsautomation och 
är samordningsansvarig för de tekniska 
installationerna i projektet, som totalt är på 
9 000 m2 och ska stå färdigt i mars nästa år.  
– Det är ett stort projekt i Molde-sam-
manhang, säger avdelningschefen Trond 
Walle. Förutom Brunvolls huvudkontor 
och kompetenscenter kommer det att 
finnas en livsmedelsbutik och ett tryckeri 
i huset. Fastigheten håller lågenergi-
standard och kommer att utrustas med 
aktiva tilluftsventiler från Lindinvent. 
– Vi tog tidigt med oss Brunvoll på ett 
besök till Miljöhuset GK och vi har 
hämtat många idéer därifrån. Det här 
blir det klart största projektet i Molde 
med teknik från Lindinvent, säger 
Walle. Det första var GKs avdelnings-
kontor som renoverades förra året. För 
första gången levererar GK dessutom ett 
energiuppföljningssystem på orten. 

Inte projektledaransvar. – Att vi skulle 
ha en ITB-samordnare var ett krav 
från byggherren, som är kunnig och 
aktivt deltar i byggprocessen. Det är 
väldigt bra för projektet – och kanske 
lite ovanligt, säger Tord Walle. För att 
ITB-samordnaren Rune Skjulsvik ska 
kunna fokusera på helheten har han 
inget projektledaransvar för några andra 

leveranser. Arbetet med GKs leveranser 
leds av projektchef Ivar Brovold. 
– Dessutom har vi egna projektledare 
för automation, kyla och kylsystem. Jag 
är projektledare för samordningsarbetet, 
men vi är flera som delar på uppgiften. 
Knut Ivar Grue och Frode Paulsen på 
GK i Trondheim hjälper också till med 

ITB-arbetet, men jag är den som är på 
plats lokalt, förklarar Skjulsvik. 
– Det är en stor fördel att Rune sköter 
den uppgiften utan att vara direkt 
inblandad i teknikleveranserna, för det 
hade nog varit svårt att kombinera de 
uppdragen, säger Trond Walle. 

En gångbro över E39 förbinder Brulvolls nya huvudkontor med fabriken. 
(Illustration: Kosberg Arkitektkontor)

– I ett renoveringsprojekt uppstår det alltid en del praktiska 
problem, säger projektchef Ivar Brovold. Den blå balken i 
bakgrunden är ett bra exempel på det. 

I appen kan man enkelt följa hur GKs monteringsarbete fortskrider. 

PROJEKT TEXT:  HILDE KARI NYLUND  INOMHUSLUFTEN I SKOLOR

E
nligt vårbudgeten 2015 kommer 
regeringen att avsätta 1 miljard 
kronor för upprustning och energi-
effektivisering av skollokaler under 

2015-2018. Alla kommuner i Sverige 
kan ansöka om stöd från den potten. 
Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, 
anser att satsningen är för liten och att 
den miljard som nu har öronmärkts för 
ändamålet inte kommer att räcka till. 
– Boverket och Energimyndigheten 
undersökte detta 2006 och kom då fram 
till att de akuta behoven skulle kosta 
närmare en miljard kronor att åtgärda. 
Utöver detta bedömdes ytterligare minst 
fyra miljarder behövas för uppföljande 
renoveringar. 

Stort behov av stöd. Svensk Ventilation 
har tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet genomfört en enkät-
undersökning bland Sveriges kommuner. 
Enkäten besvarades av drygt 70 kommuner 
runtom i landet. 
– 7 av 10 tror att den kommun de arbetar 
för kommer att söka stöd för renoveringar, 
upplyser Permats. Hon anser att det finns 
en risk för att satsningen inte får avsedd 
effekt om pengarna fördelas jämt bland 
alla kommuner som söker. 
– Det gäller att pengarna går till de skolor 
som har störst behov, så att det verkligen 
blir något av renoveringarna, säger 
Permats. Hon menar att behovet är störst 
på skolor med dåligt inneklimat i kom-
muner med en svag ekonomi. Och de 
är många: Fler än 8 av 10 respondenter i 
undersökningen svarar att många skolor 

i den kommun de arbetar för erbjuder en 
undermålig arbetsmiljö.  Och närmare 
9 av 10 svarar att bristande ekonomiska 
resurser hos fastighetsägaren står i vägen 
för kommunerna. 

Många skolor är byggda på 1960-talet. 
Att skolorna har mekanisk ventilation 
är mycket vanligare i Sverige än i till 
exempel Danmark och Norge. (Enligt en 
kartläggning från 2009, se Inneklimat 
2/2013). Men oavsett vilken teknik som 
används behöver inomhusluften förbät-
tras på mängder av skolor. 
– Väldigt många av Sveriges skolor är 
byggda under 60- och 70-talen och då 
fanns inte de tekniska lösningar för venti-
lation som vi har idag. Och generellt sett 
är det idag många fler elever per klassrum 
än vad anläggningarna är byggda 
för, poängterar Permats. Detta gäller 
särskilt i storstadsområdena. Fukt är 
en annan viktig fråga när man talar om 
arbetsmiljön i skolorna. 
– Kommunerna är skyldiga att kartlägga 
hur många skolor i kommunen som har 
problem med fukt- och mögelskador. 
Bara hälften har gjort detta, upplyser 
Permats. 

Roadshow till hösten. Under Almedals-
veckan satte de två organisationerna 
strålkastarljuset på miljarden för 
upprustning av skolorna och under 
hösten fortsätter arbetet med att påverka 
politiker och beslutsfattare. 
– Vi ska ut på roadshow till 12 olika 
platser för att prata med kommuner, 

– Hjälp de skolor 
som har störst behov

Regeringen vill satsa en miljard på att rusta upp skollokaler under de kommande tre åren, men 
enligt Svensk Ventilation finns det en risk att de skolor som är i störst behov av hjälp inte får stöd. 

– Vi har märkt att det finns ett ökat intresse för att 
förbättra kvaliteten på inomhusluften i skolor, 
säger Britta Permats på Svensk Ventilation. 
(Foto: Peter Knutson)

tekniska förvaltare, driftsfolk och andra, 
berättar Permats. Syftet är att sprida 
kunskap om hur inneklimatet påverkar 
elevernas prestationer och vad man 
kan göra för att förbättra det. Parallellt 
fortsätter lobbyarbetet mot politikerna 
så att renoverings-pengarna hamnar på 
de skolor där de behövs som mest.

Svensk Ventilation företräder ventilations-
företagen i Sverige – tillverkare, installa-
törer, serviceföretag, återförsäljare och 
konsulter. Tillsammans sysselsätter deras 
medlemsföretag cirka 10 000 personer i 
Sverige. Göran Krawe som är VD för 
Gunnar Karlsen i Sverige sitter sedan fyra 
år i dess styrelse.
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INTELLIGENTA FASADER

Aktiva 
fasader 
sparar 
energi
Intelligenta glasfasader kan 
minska energibehovet 
betydligt. Det visar en dansk 
studie som har undersökt 
olika kontrollstrategier för 
solavskärmning och vädring. 

S
om en del av sin doktorsavhand-
ling vid Universitetet i Aalborg 
har Mingzhe Liu undersökt hur 
en intelligent fasad med extern 

solavskärmning, invändiga persienner, 
naturlig ventilation (vädring) och natt-
kylning samverkar med övriga tekniska 
system som uppvärmning, kylning och 
belysning (se faktaruta sid 21). 
– Kontrollstrategierna för de olika 
teknologierna lades till en i taget för att 
göra det möjligt att följa den stegvisa 
förbättringen vad gäller energibehov 
och komfort, säger Liu. Med hjälp av en 
förenklad dynamisk beräkningsmodell 
har han analyserat hur de olika kontroll-
strategierna påverkar energianvändnin-
gen och komforten i ett kontorsrum. 
Modellen är verifierad med det danska 
simuleringsverktyget BSim. Han har 
även genomfört ett fullskaligt test för ett 
kontorsrum på Universitetet i Aalborg. u

INTELLIGENTA FASADERTEXT:  HILDE KARI NYLUND  

Styrd solavskärmning och öppning av fönster är exempel på 
aktiva fasader. (Illustrationsfoto: Hilde Kari Nylund)
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Upp till 60 procent lägre energibehov 
än fasader utan solavskärmning. 
Enligt Lius resultat kan nattisolering för 
fönstren minska primärenergibehovet 
med 10 kWh per kvm och år, medan 
solavskärmning minskar kylbehovet 
med 24 kWh/m2/år (se figur). Det 
beräknade primärenergibehovet med 
användning av alla kontrollstrategier är 
ca 25 kilowattimmar per kvm och år, 
vilket motsvarar 40 procent av primär-
energibehovet för en statisk fasad utan 
styrning eller solavskärmning. Som 
referensvärden för fasaden använde Liu 
de föreslagna danska kraven för 2020.
– Hur realistiskt är det att man ska kunna 
uppnå sådana besparingar i verkligheten?
– Det är realistiskt om fastigheten 
driftas exakt enligt de kontrollstrategier 
jag har designat. Självklart återstår en 
del arbete, som att undersöka använd-
arnas beteende, svarar Liu. 

Behöver testas i större hus. Att få de 
tekniska systemen i en modern fastighet 
att samverka optimalt är en utmaning 
som många brottas med. Liu säger att 
de kontrollstrategier som han har testat 
fungerar bra tillsammans. 
– Men systemen är inte lika komplicerade 
som de lösningar som används i större 
fastigheter, så kontrollstrategierna behöver 
testas även i större hus, konstaterar han. 
En viktig frågeställning i hans examens-

Även komforten (termisk och visuell kom-
fort och inneluftens kvalitet) förbättrades 
med en intelligent fasad i kombination 
med de olika kontrollstrategierna, jämfört 
med en statisk fasad. Den totala tiden i 
komfortklass I och II enligt den europeiska 
inneklimatstandarden EN 15251 ökade från 
21 till 64 procent med kontrollstrategierna. 
Dessutom minskade antalet timmar i 
komfortklass IV – som inte rekommenderas 
– till 7 procent av användningstiden. 

Bättre inomhuskomfort

arbete har varit frekvensen i styrningen. 
– Vissa system slås av och på ganska ofta 
om kontrollintervallerna är korta. 

– Man måste ta hänsyn till kostnaden.
Liu har även undersökt vad använd-
ningen av intelligenta glasfasader kan 
betyda för förutsättningarna att möta de 
kommande danska energikraven. Hans 
slutsats är att byggnader med statiska 
fasader inte kommer att kunna uppfylla 
de krav som föreslagits för 2020. På de 
intelligenta fasader han har undersökt 
däremot, kan glasytan till och med 
utökas utan att energikraven behöver 
sänkas. 
– Har du räknat på installationskostnad-
erna för de olika kontrollstrategierna?
– Nej, det har inte ingått i det här pro-
jektet, men det är en sak man behöver 
titta på i Europa framöver, säger Liu. 

(Illustrasjonsfoto: Hilde Kari Nylund)

INTELLIGENTA FASADER

Undersökta kombinationer
Energibehovet och komforten beräknades 
för följande kontrollstrategier: 

•	 Fasad	utan	kontroll,	det	vill	säga	statisk

•	 Kontroll	av	utvändiga	skärmar	nattetid

•	 Som	ovan	+	kontroll	av	solavskärmning

•	 Som	ovan	+	kontroll	av	naturlig	
 ventilation

•	 Som	ovan	+	kontroll	av	nattkylning

•	 Som	ovan	+	kontroll	av	belysning

KÄLLA: Control strategies for intelligent glazed facade 
and their influence on energy and comfort performance 
of office buildings in Denmark. Mingzhe Liu et al, Applied 
Energy 145 (2015). 

Kontrollstrategierna
1. Externa skärmar (nattisolering)
Används utanför användningstiden och när 
innetemperaturen understiger 18 °C. Syftet 
är att förhindra värmeförluster. Skärmarna 
är av lackerad aluminium och har isolering 
av 100 mm polystyren. 

2. Externa persienner
Poängen med persienner är att förhindra 
att solljuset bländar under användnings-
tiden och minska soltransmittansen utanför 
användningstiden. Persiennvinkeln varierar 
och beräknas så att den hindrar direkt 
solinstrålning. Detta förbättrar den visuella 
komforten och maximerar dagsljusinstrål-
ningen. Utanför användningstiden stängs 
persiennerna om innetemperaturen är över 
24 °C. Persiennerna dras upp om de inte är 
låsta eller konfigurerade att förhindra direkt 
solinstrålning. 
– Externa skärmar och persienner används 
inte samtidigt, eftersom de har olika 
effekter, säger Mingzhe Liu.

3. Naturlig ventilation
Glasfasaden öppnas när innetemperaturen 
överstiger 23 °C och utetemperaturen är 
mellan innetemperaturen och 12 °C för 
att hindra kalldrag i rummet. Ventilations-
hastigheten antas vara 1 l/sm3, vilket 
motsvarar 1,5 luftväxling per timme.
 – Beräkningen bygger på att en del av glas-
fasaden kan öppnas och stängas. Automa-
tiska fönster av olika slag finns redan på 
marknaden, som Windowmaster, säger Liu. 

4. Nattkylning
Nattkylning används utanför användnings-
tiden genom att fönstren öppnas om 
genomsnittstemperaturen utomhus är 
över 18 °C mellan kl. 12 och 17 (då antas 
dagstemperaturen vara så hög att nattkyl-
ning behövs) och det är varmare inne än 
ute. Genom att styra nattkylningen kan man 
förkyla rummet och minimera den maximala 
kyllasten under dagtid.

5. Uppvärmning och kylning
Uppvärmning och kylning kontrolleras för 
att tillse att temperaturen i kontorsytan når 
önskat börvärde, i det här fallet 20 °C för 
uppvärmning och 25 °C för kyla. 

6. Belysning
På-av-kontroll under användningstiden. 

Energianvändning med de olika kontrollstrategierna. Kolumnen till vänster är dagens krav, medan i kolumn 2 uppfyller fasaden 
de föreslagna kraven för år 2020. Observera att den statiska fasaden inte har någon solavskärmning. Källa: Mingzhe Liu. 
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Svårt att 
jämföra
– Det är en väldigt bra och intressant 
avhandling, men den visar på extremt 
höga besparingar totalt, så jag 
behöver nog veta mer innan jag kan 
uttala mig, säger teknologie doktor 
Ida Bryn på Erichsen & Horgen. 

Hon påpekar även att det är svårt att 
jämföra energiberäkningar från olika 
länder. Dessutom är de beräknade be-
sparingarna i avhandlingen baserade på 
en statisk fasad utan solavskärmning. 
– I Norge är det inte tillåtet att bygga 
statiska fasader på grund av minimi-
kraven på g-värdet för solbelysta fasader, 
säger rådgivaren Søren Gedsø.  

Måste se på helheten. Liksom Liu beto-
nar de att beräkningarna och mätningarna 
är gjorda på ett kontorsrum med intelligent 
fasad, dvs. inte för en hel fastighet. 
– Man måste göra fler analyser och se på 
hela byggnaden, säger Bryn. Detta gäller 
framförallt den naturliga ventilationen, 
som kräver en anpassad arkitektur för 
att fungera bra. 
– I öppna kontorslandskap kan det bli 
korsdrag, så du måste ha en planerad styr-
ning. Då kan naturlig ventilation fungera, 
men jag är osäker på om vinsten är så stor 
som studien antyder, säger Bryn. 

Specialisolering nattetid. Ett annat 
grepp som Liu har undersökt är använd-
ningen av utvändiga skärmar. 
– Det är en väldigt speciell lösning, 
egentligen ett helt väggelement med 
full isolering, påpekar Gedsø. 100 mm 
polystyren under ett skal av lackerad 
aluminium ger väldigt låg värmeöver-
föring till utsidan. 
– Nattisolering är effektivt och minskar 
värmeförlusterna betydligt. Men det kostar 
pengar, poängterar Bryn. Hon känner till 
en del produkter på området, men tror 

inte att det skulle vara lätt att få gehör för 
en sådan lösning i ett byggprojekt. 

Praktiska metoder. Erichsen & Horgen 
har i ett forskningsprojekt undersökt 
olika kontrollstrategier för solavskärm-
ning (se separat artikel sid 27). 
– Det danska projektet beskriver ett 
idealiskt förhållande. I vårt projekt visar 
vi hur man kan nå en bit på väg i den 
riktningen i praktiken, säger Gedsø. Ett 
exempel är invändig solavskärmning 
med dubbel-plissé, en lösning som kan 
reducera fönstrens U-värde. I en broschyr 
från Erichsen & Horgen beskrivs hur en 
sådan lösning kan förbättra komforten 
och minska värmeförlusterna betydligt, 

Solavskärmningsprojektet
”Fasader i glass som holder hva vi lover” 
är ett samarbetsprojekt mellan Erichsen 
& Horgen och Glass og Fasadeforeningen. 
Projektet har fått stöd från Norges Forsk-
ningsråd. Erichsen & Horgen har publicerat 
flera informativa broschyrer i samband 
med projektet, bland annat Glass i fasader 
och solskjerming. De kan hämtas gratis 
från www.erichsen-horgen.no

särskilt för fönster med högt U-värde. 
(Se separat artikel sid 23.)
– Då får du en integrerad lösning som 
kan ge resultat, särskilt i befintliga 
byggnader. En tjock vägg på utsidan 
hade isolerat ännu mer, men den här 
invändiga lösningen är inte lika drastisk, 
poängterar Bryn. 

Invändig solavskärmning är ett bra alternativ när man vill 
förbättra komforten och minska värmeförlusterna, särskilt 
för fönster med högt U-värde. 

Genom att kombinera utvändig solavskärmning på sommaren med invändig solavskärmning på vintern kan man spara 
massor av energi, enligt Erichsen & Horgen. (Illustrationsfoto: Hilde Kari Nylund)

INTELLIGENTA FASADER

Nyckeln är att använda både invändig 
och utvändig solavskärmning. Erichsen 
& Horgen har i ett projekt där man fått 
stöd av Norges Forskningsråd jämfört 
det termiska inneklimatet och energi-
användningen för olika styrningsstrate-
gier under ett helt år. För byggnader 
med stora glasfasader visar deras resultat 
att det termiska energibehovet kan 
minskas med 20-30 procent jämfört 
med om man bara använder invändig 
eller mellanliggande solavskärmning
– Jag tror inte att ingenjörerna har 
uppmärksammat den stora potentialen 
i detta, kommenterar rådgivaren Søren 
Gedsø, som har deltagit i projektet.

Enkel och effektiv reglering. De har 
bland annat gjort beräkningar på en enkel 
säsongsbaserad reglering, med invändig 
solavskärmning på vintern och utvändig 
solavskärmning under sommaren. 
– Vi kom fram till att lösningen är 
ungefär lika bra som om man skulle 
använda mer komplicerade algoritmer, 
berättar Bryn. Hon menar att komplexa 
strategier ofta kan bli ett hinder mot att 

använda aktiv solavskärmning. 
– Utmaningen med automation är att få 
systemet att fungera från start – och att 
göra det tillsammans med driftperso-
nalen så att de förstår den, säger Bryn.

Teori och praktik. Erichsen & Horgen 
har ännu inte undersökt hur lösningarna 
för solavskärmning fungerar i praktiken. 
– Alla undersökningar jag har sett, 
inklusive den här, är teoretiska så vi har 
inget att jämföra med. Användarna kan 
ofta åsidosätta solavskärmningen och det 
hade varit väldigt intressant att mäta om 
det har någon betydelse, säger Gedsø. 
Hittills har rådgivarna inte lyckats över-
tyga byggherrarna om att de bör satsa på 
en solavskärmningslösning med aktiv 
styrning både invändigt och utvändigt. 
– Vi har inte testat och jämfört det här 
med andra konkurrerande åtgärder, 
upplyser Bryn. 

Utmaning för leverantörer. Hon tycker att 
man till exempel kunde prova det i sam-
band med passivhus och energimärkning. 
– Men vi har aldrig befunnit oss i en situ-

Mycket att vinna med aktiv solavskärmning
– Solavskärmning är ett område där man kan minska energianvändningen i ett hus utan 
att göra några drastiska förändringar, säger tekn. dr. Ida Bryn på Erichsen & Horgen. 

ation där det varit aktuellt, säger Bryn. 
Enligt rådgivarna borde både ingenjörer 
och arkitekter känna till den aktiva 
solavskärmningen och dess potential. 
– Leverantörer av solavskärmning 
och fasadbranschen skulle nog kunna 
presentera de här möjligheterna i högre 
utsträckning än vad de gör, säger Bryn.  

Erichsen & Horgen har beräknat nettoenergi-
behovet för de fem olika solavskärmnings-
alternativen enligt passivhusstandarden för 
kommersiella byggnader, NS3701. Den visar 
att en optimerad solavskärmning ger ett 
nästan 20 procent lägre nettoenergibehov 
än invändiga lösningar för solavskärmning. 
(83 respektive 103). Den förenklade styr-
ningen av invändig och utvändig solavskärm-
ning ger ett marginellt högre nettoenergi-
behov: 84. 

En skillnad på 20 procent

Undersökta strategier 
för solavskärmning
I projektet har Erichsen & Horgen räknat på 
fem olika solavskärmningsalternativ och 
dess effekter på den termiska komforten 
och energianvändningen i ett cellkontor: 

1. Invändig solavskärmning med vanlig 
 styrning.

2. Mellanliggande solavskärmning med 
 vanlig styrning.

3. Utvändig solavskärmning med vanlig 
 styrning.

4.	 Invändig	+	utvändig:	Invändig	solav-
 skärmning på vintern (november - mars) 
 och utvändig solavskärmning på som-
 maren (april - september) med vanlig 
 styrning. 

5. Optimerad: Optimerad styrningsstrategi 
 av både utvändig och invändig solav-
 skärmning. (Se figur). 
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“

Kiruna stad ska flyttas vilket kan innebära mängder av jobb för Region Nord.  (Foto: Fredric Alm, LKAB) 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Att vara med på 
den resan är inte fel
Avdelningschefen Hans Lundgren på Gunnar Karlson Sverige, Region Nord

TEXT:  HILDE KARI NYLUND  PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE
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– Vi är i full gång med en 
storsatsning på rör och har 
redan fyra stora order, berättar 
Magnus Rönnberg, region-
direktör Region Nord på 
Gunnar Karlsen Sverige AB. 

I valet mellan att starta försiktigt eller 
satsa för fullt har avdelningen valt att 
gå ”all in”, som Rönnberg säger. 
– Vi kör hela paketet med en gång, 

med tunga entreprenader, traditionella 
entreprenader och service. Marknaden 
här kräver att man är med i stora projekt 
som kräver stora resurser, betonar han. 
Hittills har reaktionerna på marknaden 
varit positiva. 
– Våra kunder ringer spontant hem till 
mig på kvällarna för att berätta att de 
tycker att satsningen är jättekul, berättar 
Rönnberg. Han poängterar att branschen 
är ganska liten i området och att alla 
känner varandra. 
– Vi har rekryterat fem nyckelpersoner 
från andra stora företag och vi tycker 
det är jätteroligt att de vill jobba hos oss. 

Bred portfölj från starten. Tack vare att 
GK Sverige visste vilka personalresurser 
man hade tillgång till kunde man sälja 
in flera projekt redan innan röravdel-
ningen var i gång. 
– Efter sommaren blir produktionen 
ganska omfattande, upplyser Rönnberg. 
Bland de fyra första rörprojekten finns 
ett bostadsprojekt med 98 lägenheter 
fördelade på två 16-våningshus. Ett 
annat är en ny kontorsbyggnad för 
Sweco, där GK levererar både kyla, rör, 
ventilation och fastighetsautomation. 

Industrin en viktig målgrupp. Under 
hösten kommer GK även att genom-
föra två industriprojekt för gruvbolaget 
LKAB i Kiruna, som är en av GK 
Sveriges största kunder. 
– Vi satsar stort på att ro hem större 
industriprojekt. Med kompletta rör- och 
ventilationsleveranser kan vi leverera 

mycket mer än tidigare, säger Rönnberg. 
Organisationen kommer att växa i takt 
med att höstens projekt går igång och 
Rönnberg uppskattar att röravdelningen 
kommer att bestå av upp emot 30 
personer vid årets slut. Vid sidan av 
röravdelningen har GK Sverige 68 
anställda i regionen. 

Krävande integration. Satsningen på 
rör handlar till att börja med om att 
få organisatoriska rutiner och verktyg 

på rörsidan på plats. Rönnberg tror att 
den största utmaningen blir att få till 
integrationen internt mellan de olika 
teknikområdena och få alla att samar-
beta mot samma mål. 
– Det är det inte många som har lyckats 
med och det kommer att kräva ett om-
fattande och nära samarbete mellan de 
olika avdelningarna och projektledarna. 
Det gäller att ha en helhetssyn på upp-
dragen och inte inskränka sig till sina 
egna arbetsuppgifter, betonar Rönnberg. 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

– En intressant 
utmaning
– Att dra igång GK:s rörverksamhet 
här uppe är en intressant utmaning, 
säger Hans Lundgren, avdelningschef 
på Region Nord. 

Hans Lundgren är en tungviktare i 
rörbranschen med 30 års erfarenhet. Han 
har bland annat jobbat som projektledare, 
filialchef och distriktschef och har stor 
erfarenhet från olika industriprojekt. 
– Jag tycker om att vara med och 
bygga upp saker och ting och få dem att 
fungera. Man har ju hört att GK Sverige 
satsar på att bli en totalinstallatör och 
att vara med på den resan är inte fel, 
säger Lundgren. 

Ett gemensamt mål behövs. Enligt 
Hans Lundgren finns det inget företag i 
Sverige som ensamt och till 100 procent 
har lyckats med tvärfackliga leveranser. 
– Det handlar om vilka personer som job-
bar på företaget och att man måste ha ett 
gemensamt mål. Jag tror inte att det kom-
mer att bli några problem här i regionen, 
säger Lundgren. Han har jobbat sida vid 
sida med GK i många projekt, bland annat 
för LKAB, och känner både företaget och 
Magnus Rönnberg väl sedan tidigare. 
– Vi sitter i samma båt allihop, vi byter 
bara företag i bland. Det kommer inte så 
mycket nytt folk hit, konstaterar han. 

Tillväxt på gång. Samtidigt står regionen 
inför en expansion. Marknaden på 
gruvsidan är bra och det är mycket som 
ska byggas i samband med att delar av 
staden Kiruna ska flyttas. 
– Det blir en utmaning och jag tror GK 
har stora möjligheter att bli en stor aktör i 
dessa projekt, säger Lundgren. Efterhand 
kan det bli nödvändigt att hitta en samar-
betspartner för att fylla personalbehovet.
– Det problemet har alla. 

Målet är att ha projektledare som kan 
leda alla teknikområden i ett projekt. 
– Det handlar om att hitta de rätta person-
erna. De vassaste kommer att söka sig 
till oss för att vi har skapat en miljö som 
innebär en utmaning för dem. Det är jag 
övertygad om, säger Rönnberg. 

         Gruvbolaget LKAB i Kiruna är en av GK Sveriges 
största kunder. (Foto: Magnus Brattset Drabløs)
tq

Avdelningschef Hans Lundgren på Region Nord. 
(Foto: Hilde Kari Nylund)
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Lyxigt spa  
i skogsbrynet

Se hur det kommer att se ut på www.thewell.no

RÖR

Värme, ånga, skrubbning och massage är hörnstenarna 
i Hamam, även kallat turkiskt bad. (Illustration The Well)

TEXT & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

– Det är nog första och 
sista gången man får vara 
med och bygga något liknande, 
säger projektledaren Peter 
Johannesson på GK Rör om 
spa- och hälsocentret The Well. 

T
urkisk hamam, marockansk 
rhassoul, japansk meditationsbastu 
och onsen-bad, norrskensbastu, 
duschgrotta och djungelsauna. 

Det 10 500 m2 stora centret som nu tar 
form i Kolbotn utanför Oslo har hämtat 
inspiration från hela världen. Kongeveien 
Eiendom, som är ett av Stein Erik Hagens 
företag, är byggherre. Målet är att bli Nor-
dens ledande spa- och hälsocenter och ska 
locka till sig över 100 000 besökare per år. 
– Projektet är mycket exklusivt. För vår 
del handlar det om att installera dusch- 
och tvättställsblandare av betydligt 
högre standard än vad vi är vana vid, 
säger Johannesson. Anläggningen kom-
mer bland annat att ha 2,5 meter breda 
Corian-tvättställ, inbyggda blandare och 
fristående duschpelare. 

15 olika bastutyper. GK Rör levererar 
avlopp, värme, kyla och sprinklers. 
BWT ansvarar för bassängtekniken, 
medan den österrikiska spa-specialisten 
Thermarium står för specialinredningen 
till bastur och specialduschar. 
– Vi ska leverera vatten och värme till 
deras attraktioner, som det turkiska badet, 
duschgrottan och djungelsaunan, upplyser 
Johannesson. Anläggningen kommer 
bland annat att ha 15 olika typer av bastu 
och 11 bassänger och pooler kring den 
350 m2 stora huvudbassängen och en 
japansk avdelning på plan tre och utomhus. 

– Dyra prylar ställer höga krav på finishen. 
– Varje rum är olika – det här är inte som 
andra projekt där de flesta moment van-
ligtvis är buslätta. Och dyra prylar ställer 
höga krav på finishen. För vår del innebär 
det att vi måste vara mer insatta i detaljerna 
och mer noggranna med monteringen. 

RÖR

u
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– Tanken har eget filter som ska rensas dagligen. 
Den har en lucka så att man kan öppna och spola 
rent, förklarar projektledaren Peter Johannesson. Även rördetaljerna i teknikrummet håller hög standard.

En rhassoul-behandling på The Well består av ångbad, lera och tropisk regndusch. (Illustration The Well)

Höga krav på tekniken
– Byggherren ville att även de tekniska installationerna skulle vara av 
högsta klass. Flera miljoner kronor har investerats för att begränsa 
energianvändningen, berättar Olav Rådstoga, rådgivare på Asplan Viak. 

Tappvattenbehovet på det nya spa-centret 
är stort, även i jämförelse med ett vanligt 
badhus med duschar i anknytning till 
omklädningsrummen. 
– Här är det duschar och attraktioner 
runtomkring i hela byggnaden som ska 
ha rinnande vatten. I ett vanligt badhus 
duschar varje besökare ett par gånger. 
Här räknar vi med att genomsnitts-
besökaren kommer att duscha sex till 
åtta gånger, säger Rådstoga. Dessutom 
kan det hända att många besökare kom-
mer att göra det samtidigt eftersom det 
är vanligt med olika typer av evenemang 
på en sådan här anläggning. 

Bergvärme och gråvattenåtervinning.
Rådstoga betonar att man valt att satsa 
på två viktiga system för att undvika 
skyhöga driftskostnader.
– Det viktigaste är den värmepump 
som förser byggnaden med tappvatten 
och värme, förklarar han. Den har en 
kapacitet på 418 kW och är kopplad till 
en bergvärmeanläggning med 28 
energibrunnar. Bara bergvärmeanlägg-
ningen har kostat mellan tre och fyra 
miljoner kronor. 
– Dessutom har vi en anläggning för 
återvinning av värmeenergin från grå-
vattnet. Vi räknar med att varmvattnet 
kommer att stå för cirka en tredjedel av 
energibehovet och därför är det viktigt 
att ta vara på all energi man kan, säger 
Rådstoga. Allt duschvatten samlas i en 
10 kubik stor tank som även fungerar 
som fördröjningsmagasin för utsläpp i 
det kommunala nätet. 

Reservsystem i överflöd. Energin i 
duschvattnet återvinns med en värme-
pump som förvärmer vattnet till mellan 
35 och 40 grader. 
– Vi värmer upp tappvattnet med berg-

RÖR

– Det byggs inte så många anläggningar av det här slaget, 
så det är roligt att få vara med, säger förmannen Tom Krutå. 

Att allt utförs med precision är viktigt. Markus Ovlien är 
noga med att följa ritningarna.

I den japanska avdelningen finns bland annat en 
behaglig meditationsbastu. (Illustration The Well)

Men det är ett väldigt fint projekt som är 
superintressant att delta i, säger förmannen 
Tom Krutå. Den enda delen med någor-
lunda återkommande arbetsmoment 
för montörerna är en avdelning med ett 
tjugotal behandlingsrum och kontor. GK 
Rör ansvarar även för gaskaminerna i 
anläggningen och har anlitat Ildsjelen som 
underleverantör. En gastank utomhus 
på 9 kubik förser kaminerna på de olika 
avdelningarna och vid utomhuspoolen 
samt restaurangkökets spisar med gas. 
Restaurangen har plats för 250 gäster.  
– Det kommer att bli tjusigt, säger 
Johannesson. 

Häftiga dimensioner. Under den 
exklusiva ytan är de tekniska systemen 
ganska traditionella, men allt vatten på 
Spa-anläggningen kräver att man är 
noga med planeringen. 
– Vi har jobbat en hel del med korrosions-
frågorna, berättar Johannesson. Materia-
len är valda med omsorg, bland annat till 
sprinklersystemet. Fästen, gängade stänger 
och andra detaljer i utsatta områden är 
galvaniserade och lackerade för att de inte 
ska rosta sönder med tiden i den tuffa 
miljön. Samtliga attraktioner på centret 
kräver mängder med vatten (se separat 
artikel/faktaruta), och samtidigt dessutom. 
– Vi använder DN100 ut från 
teknikrummet, både för varm- och 
kallvatten, säger Johannesson. Det är 
första gången som GK Rör jobbar på en 
anläggning av det här slaget. 
– Vi har haft mycket hjälp av Olav Rådstoga 
på Asplan Viak. Han är en skicklig kille 
som det har varit en glädje att jobba till-
sammans med, säger Johannesson. 

Återvinning från avfuktare. GK Norge 
levererar en stor ventilations- och avfukt-
ningsanläggning. I de våta utrymmena i 
spa-anläggningen är den relativa luftfuk-
tigheten ca 60 procent och avfuktning 
behövs för att inneklimatet ska bli behagligt. 
– Två ventilationsaggregat har en inbyggd 
värmepump som står för avfuktningen. De 
avger värme som används för att värma 
upp ventilationsluften i avfuktningsaggre-
gatet samt vattnet till poolerna, förklarar 
Rådstoga. Han berättar att ribban har lagts 
högt vad det gäller de tekniska installation-
erna och att man ansträngt sig för att hitta 
bästa möjliga värmeåtervinnare, avfuktare 
och gråvattenåtervinnare. 
– Här slipper vi besväret med att dokumen-
tera lönsamheten; men vi kan argumen-
tera för de lösningar vi valt och varför 
de är förnuftiga. Förväntningarna från 
byggherren har genomgående varit höga 
under hela projektet, säger Rådstoga. 

värme och toppar sedan med en elpanna 
för att driva upp temperaturen. Den 
fungerar även som reserv om de andra 
systemen skulle fallera. Vi räknar med 
att värmepumpanläggningen kommer 
att täcka 80–85 procent av energibehovet 
för uppvärmning och tappvarmvatten 
i byggnaden, säger Rådstoga. Förutom 
elpannan på 750 kW finns det en reserv-
lösning i form av två 1500 l varmvatten-
beredare med en 45 kW elpatron i varje. 
– Vi är inte beroende av försörjning 
från pannan om något skulle gå fel, men 
systemen samverkar – vi använder inte 
dubbla system, säger Rådstoga. 
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har gjorts är besvärligt och det är heller 
inte lätt att hitta några allmänna regler för 
hur man ökar produktiviteten genom att 
tillhandahålla god termisk komfort. Dock 
visar forskningsresultaten konsekvent att 
även en måttlig grad av personlig kontroll 
över den termiska komforten kan ge en viss 
förbättring av produktiviteten. 

PRODUKTIVITET I KONTORSMILJÖ

Miljön på kontoret 
påverkar vår hälsa och 
vår produktivitet
Dålig luftkvalitet, bristfällig belysning och buller på kontoret 
gör oss mindre produktiva. – Det är på tiden att vi tar detta 
på allvar, menar World Green Building Council. 

U
nder förra året sammanställde 60 
experter från 40 företag och akade-
miska institutioner i 20 länder 
forskningsdata om hur kontorsan-

ställdas hälsa och produktivitet påverkas 
av den fysiska miljön på arbetsplatsen. 
– God kvalitet på luften, termisk kom-
fort, bra utsikt, dagsljus, bra akustik och 
läge samt tillgängliga faciliteter är viktiga 
faktorer om man vill skapa en sund och 
produktiv arbetsmiljö, berättar John Alker 
från UK Green Building Council för The 
Guardian. Paraplyorganisationen World 
Green Building Council (World GBC) står 
bakom rapporten som har namnet Health, 
Wellbeing & Productivity. 

Varierade arbetsområden. Nyckeln till 
ett produktivt kontor är att designa 
arbetsmiljön för varierade arbetsuppgifter. 
Driftsorganisationen bör därför vara 
med från början av planeringsarbetet och 
informera om hur utrymmena kommer 
att användas i det dagliga arbetet.  

Termisk komfort – produktiviteten ökar 
när man får välja själv. I en studie från 
2006 försämrades deltagarnas prestations-
förmåga med 10 procent när de arbetade 
i en varm miljö (30 °C) och i en kall miljö 
(15 °C) jämfört med en baselinetemperatur 
på 21–23 °C. En senare studie (från 2011) 
indikerar att prestationsförmågan minskar 
med 4 procent vid kallare temperaturer och 
med 6 procent vid högre temperaturer. Att 
jämföra resultaten från den forskning som 

Personalkostnaderna utgör typiskt sett 90 
procent av företagens totala driftskostnader. 
Hyreskostnaderna utgör 9 procent, medan 
energikostnaderna står för den sista 1 procenten.                 
KÄLLA: www.worldgbc.org

Lönen utgör 90 procent

World GBC förespråkar att välbefinnande 
(wellbeing) ges större plats i debatten om 
hållbarhet och samhällsansvar (Corporate 
Social Responsibility, CSR). Begreppet 
välbefinnande är ju mer konkret och 
personligt än det luddiga ordet hållbarhet.
– När får vi för första gången höra talas om 
ett företag som anställer en ”chief wellbeing 
officer”? 

Välbefinnandechef nästa 
trendyrke?

DAGSLJUS: 
BÄTTRE NATTSÖMN OCH 
FÄRRE SJUKDAGAR ELLER 
46 MINUTERS LÄNGRE 
NATTSÖMN MED FÖNSTER

PRODUKTIVITET I KONTORSMILJÖTEXT:  HILDE KARI NYLUND  

Mängder av forskning pekar mot att 
produktiviteten kan öka med 8 – 11 procent 
om luftkvaliteten är god.    

I en studie minskade prestationsförmågan hos 
66 procent av deltagarna när de utsattes för olika 
typer av störande bakgrundsljud. I en annan 
studie uppgav 99 procent av deltagarna att deras 
koncentrationsförmåga påverkades negativt 
av störande ljud, som ringande telefoner och 
pratande kollegor. Resultaten varierade beroende 
på deltagarnas arbetsuppgifter, miljö och 
personlighet, men rapporten visar att omfattande 
störande ljud såsom prat, telefoner och liknande i 
högre utsträckning än någon annan enskild faktor 
är en bakomliggande orsak till missnöje och 
minskad produktivitet hos de anställda, särskilt i 
öppna kontorslandskap. 

Personer som jobbar på kontor där det finns 
fönster sover i genomsnitt 46 minuter längre 
varje natt. Det visar en studie som genom-
fördes av neurologer 2013. En omfattande 
studie från 2008 (779 arbetsplatser i 9 olika 
byggnader) fann att frånvaron av fönster på 
arbetsplatsen var den största orsaken till 
missnöje med ljusförhållandena. I en studie 
bland universitetsanställda framkom att medar-
betare som hade bättre dagsljus och utsikt på 
arbetsplatsen hade 6,5 procent färre sjukdagar. 
Experter tror nu att utsikten kan vara den allra 
viktigaste faktorn, i synnerhet om fönstren 
vetter mot naturen. 

-66 procent: 
 
STÖRS AV BAKGRUNDSLJUD

+ 8-11 procent:  
BÄTTRE MED BRA LUFT 
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LOKALT INNEKLIMA 

Användarstyrd 
inomhusmiljö fungerar
Möjligheten att själv kunna styra temperaturen på kontoret 
med en mobilapp ger nöjda användare, visar masteruppsats. 

I mars månad genomförde Anders 
L Antonsen tester i nio cellkontor. 
Användarna hade möjlighet att höja 
och sänka temperaturen med en 

app som styr luftmängden i rummet. 
Temperaturen i rummet ändrades alltså 

genom att användarna ökade eller min-
skade luftmängden, istället för att ändra 
tilluftens temperatur. 

Mätningar bekräftar resultatet. Efter 
försöksperioden genomförde Antonsen 

djupintervjuer med deltagarna. 
– De flesta användare uppgav att de 
kände en effekt när de reglerade luft-
mängden upp och ner, konstaterade 
Antonsen när han presenterade sin 
masteruppsats vid Högskolan i Oslo och 
Akershus. Deras upplevelser bekräftas 
av de fysiska mätningar som Antonsen 
har gjort. 
– Lufttemperaturen ändras när man 
reglerar luftmängden med appen, men 
inte mer än 0,5–0,6 grader efter 45 
minuter, säger han. 

Intressant resultat. Mads Mysen, 
chefsforskare vid Sintef Byggforsk, har 
varit Antonsens handledare. Han tycker 
att det mycket intressant att användarna 
uppger att de känner skillnad när de 
väljer en högre temperatur via appen. 
– Temperaturskillnaden uppmättes. 
Användarna känner av skillnaden, även 
om man bara ändrar temperaturen en 
halv grad, säger Mysen. 
Även Espen Aronsen, energichef på 
GK Norge, tycker att resultaten är 
intressanta. Han tror att det går att få till 
större temperaturskillnader under andra 
förhållanden. 
– Med 32 °C utomhus tror jag att effekten 
hade varit större. Tidigare har vi kört 
med ganska kraftiga undertemperaturer 
under likartade förhållanden. 

– Alla användare verkar nöjda med möjligheterna att 
reglera inneklimatet, konstaterar Anders L. Antonsen. 

– Jag tror också att energianvändningen kan minska 
om man anpassar inomhusmiljön på rätt sätt och 
efter individuella behov, säger Mads Mysen. 

LOKALT INNEKLIMA TEXT:  HILDE KARI NYLUND  

– I ett öppet kontorslandskap 
kan man inte påverka det 
lokala inomhusklimatet en-
dast med Lindinvent-ventiler, 
konstaterar Ayalew Mulugata 
Kasa och hänvisar till tester 
från Miljöhuset GK. 

U
nder två veckor i mars fick 22 
medarbetare tillgång till en app 
som de kunde använda för att 
höja och sänka temperaturen 

via aktiva tilluftsventiler. Efter försöks-
perioden intervjuade Kasa 15 av 
deltagarna och mätte temperaturen och 
lufthastigheten i två kontorsområden. 
– Användarna uppgav att de märkte 

– Vi måste ta användarna på större allvar
Användarstyrt inomhusklimat är 
framtiden om vi ska tro Mysen, som 
även är professor vid Högskolan i Oslo 
och Akershus. Det handlar inte bara 
om att vissa personer blir missnöjda 
när inomhustemperaturen styrs enligt 
normalnormen. 
– Genom att utsätta alla människor för 
samma temperatur förbrukas samtidigt 
onödigt mycket energi, säger han. Det 

– Om det inte går att reglera 
inomhusklimatet individuellt 
blir inte alla nöjda. Det är på 
tiden att vi tar nästa steg, menar 
Mads Mysen, chefsforskare på 
Sintef Byggforsk. 

har gjorts en del internationella studier 
på utrustning som kan värma och kyla 
lokalt, till exempel PC-tangentbord med 
värmeelement och stolar med värme-
element och fläkt. Då kan man ha 19-20 
grader i rummet istället för vad man 
antar är komforttemperaturen. 
– Det ger fler nöjda användare och 
minskar energianvändningen, säger 
Mysen.  

Svårt att göra alla nöjda 
i ett kontorslandskap

en skillnad, men med tanke på de 
mätningar jag gjort verkar det som om 
effekten varit psykologisk snarare än 
fysisk, sade Kasa när han presenterade 
sin masteruppsats vid Högskolan i 
Oslo och Akershus. Enligt hans 
mätningar var den största genomsnitt-
liga förändringen i rumstemperaturen 
endast 0,3 °C. 

– Andra möjligheter. Mads Mysen, 
chefsforskare vid Sintef Byggforsk och 
Kasas handledare, säger att slutsatsen 
bygger på den typ av tilluftsventil som 
testades. 
– Lindinvent har radiell inblåsning 
längs med taket. Man kan få ett lite 
annorlunda resultat om det görs på ett 
annat sätt, tror Mysen. Som exempel 
nämner han små tilluftsdon rakt 
ovanför användarnas huvuden, som 
bland annat finns på flygplan och 
bussar. 
– Med en annan typ av inblåsning kan 
man få effekter även i ett kontorsland-
skap, men det återstår att undersöka, 
menar Mysen. 

– Användbar information. Espen Aronsen, 
energichef på GK Norge, tycket att 
Kasas resultat är intressanta. 
– Slutsatsen att det är svårare att åstad-
komma stora temperaturskillnader i ett 
stort rum är användbar information. Vi 
kanske borde tänka i nya banor och till 
exempel se på hela zoner, säger han. 

– För att få hela bilden bör 
man göra mätningar under 
längre perioder, säger 
Ayalew Mulugata Kasa. 
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STUDENTUPPSATSER

Relevanta frågeställningar  
är nyckeln till att lyckas med examensarbetet
På GK profilerar vi oss mot studenter med relevant ämnesinriktning 
och deras examensarbeten bidrar till att goda idéer och spännande 
projekt föds. 

U
nder det senaste året har flera studenter 
skrivit sin uppsats i samarbete med GK 
och den återkoppling vi fått visar att de 
upplevt det motiverande att få jobba 

med relevanta frågeställningar.
Studenterna berättar också att de blev väl 
mottagna och att det varit positivt att sam-
arbeta med ett företag som har ett genuint 
intresse av att se dem lyckas med sitt exa-
mensarbete. De har fått prova sina teorier i 
praktiken och många kan tänka sig att jobba 
på GK efter avslutad utbildning.

Bra samarbete ger goda resultat. Energichef 
Espen Aronsen berömmer årets studenter 

och påpekar att det är viktigt att ge potentiella 
framtida medarbetare bra erfarenheter.
– Det är viktigt att vi på GK har en bra 
relation med studenterna och att vi är 
medvetna om vad vi har att erbjuda som 
handledare. 
Han tror att nyckeln till att lyckas med sin 
uppsats är att man har en bra bild av vad den 
ska omfatta och en genomtänkt plan för hur 
man ska gå tillväga.
– De examensarbeten som jag har varit 
inblandad i har resulterat i intressanta 
slutsatser och upptäckter som är viktiga för 
GK, säger Aronsen.

Espen Aronsen, energichef på GK.

STUDENTUPPSATSERTEXT:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Studenter från hela Norge
Årets studenter kommer från Høyskolen i Oslo og Akershus, 
Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Narvik 
och Handelshøyskolen BI. De har lärt känna GK under det sista 
året och är mycket nöjda med den handledning de fått.

”Energimärkning”
HiOA, Energi och miljö i byggnader, bachelor
Tor Atle Solend, Viggo Lund Follestad, Aleksander Heen och 
Eirik Trygstad

– Vi valde att skriva vår uppsats tillsammans med GK efter en 
företagspresentation de gjorde på näringslivsdagen. Vi fick ett 
bra intryck av företaget och de hade mycket intressanta förslag 
på examensarbeten på sin hemsida.
De sätter också stort värde på den vägledning de fick av GK 
medan de skrev uppsatsen.
– Vi hade mycket god hjälp av Bjørn S. Johansen och hans 
fackkunskaper under arbetet med uppsatsen.

”Energimärkning”
HiOA, Energi och miljö i byggnader, bachelor
Teresa Maria Valdemarsson, Henriette Halvorsen, Stine Lise 
Fossdal Skregelid och Ingvild Veddeng

– GK är en av de största aktörerna i branschen och vi tycker 
det är ett coolt företag med många spännande projekt. De är 
väldigt aktiva på evenemang för studenter och våra föreläsare 
nämner dem ofta i sina föreläsningar.
Bacheloruppsatsen skrevs i samarbete med GK och SINTEF 
med Miljöhuset GK som mätobjekt. Ämnet var utveckling och 
implementering av en värmepumpmodell i energiberäknings-
programmet TEK-sjekk Energi samt lönsamhetsbedömning 
av solfångaranläggningen på Miljöhuset GK.
Tjejerna från HiOA berättar att GKs vägledning under 
examensarbetet var mycket värdefullt och att de absolut skulle 
rekommendera andra studenter att gå samma väg.
 – Vi fick alltid snabb återkoppling från Bjørn S. Johansen, och 
om han kände sig osäker hänvisade han oss till andra duktiga 
kolleger, som Ole Jørgen Veiby, säger Teresa.
 
”Användarstyrning av aktiva tilluftsventiler i cellkontor”
HiOA, Energi och miljö i byggnader, master
Anders L. Antonsen

I centrum för Anders uppsats står en app som låter användare 
i cellkontor på Miljöhuset GK ändra lufttemperaturen vid 
behov. Uppsatsen är en del av SINTEF Byggforsks projekt 
Forklima. Det var på så vis Anders kom i kontakt med GK, 
även om han kände till företaget sedan tidigare genom deras 

studentaktiviteter på högskolan.
Anders frågeställning var om det går att påverka det termiska 
klimatet i cellkontor lokalt (dvs. på arbetsplatsen rakt under 
ventilen) genom att använda aktiva tilluftsventiler. Resultaten 
visar att lufttemperaturen på så sätt kunde höjas och sänkas 
med 0,5-0,6 grader. Alla användare som testade appen var 
positiva till möjligheten att själva kunna påverka inneklimatet, 
skriver VVS Forum.
– Jag är jättenöjd med den vägledning jag fick av Espen Aronsen 
från GK och Mads Mysen på SINTEF. De är mycket kunniga 
och var alltid behjälpliga när jag ställdes inför nya problem. 
Espen tycker att resultaten från testerna i Miljöhuset GK var 
mycket intressanta och poängterar hur värdefulla samarbeten 
av det här slaget är för GK (se också sid 34).

”Användarstyrning av aktiva tilluftsventiler i 
kontorslandskap”
HiOA, Energi och miljö i byggnader, master
Ayalew Mulugata

– Precis som Anders har jag skrivit min uppsats i samband 
med SINTEF Byggforsks Forklima-projekt, men min upp-
sats behandlar användarstyrning av det lokala inneklimatet i 
öppna kontorslandskap på Miljöhuset GK.
22 användare gavs möjligheten att reglerera temperaturen 
upp eller ned genom att styra en aktiv tilluftsventil över den 
egna kontorsplatsen. Den största uppmätta ändringen av den 
genomsnittliga rumstemperaturen var bara 0,3 °C. Mulugata 
menar därför att den upplevda effekten för användaren i första 
hand är psykologisk, skriver VVS Forum.
– Jag är väldigt glad över att jag bestämde mig för att skriva min 
uppsats i samarbete med GK.  Processen har varit präglad av öppen 
kommunikation och snabb återkoppling. (se också sid 35).

”Solfångare och värmepumpar för tappvatten 
– en genomförbarhetsstudie”
HiB, Energiteknik, bachelor
Nora Devik Lian, Ingrid Lie och Lise Marie Stokke

Förra året sommarjobbade Ingrid på GK Romerike, avdelning 
952, där hon fick tipset att skriva sin uppsats i samarbete med 
GK. De tre tjejerna var sedan tidigare mycket intresserade av 
passivhus-konceptet. Därför tyckte de att det var en fantastisk till-
gång att kunna använda Miljöhuset GK när de skrev sin uppsats. 
– Hela processen har varit spännande och vi har lärt oss jätte-
mycket av att arbeta med uppsatsen, säger Ingrid. Att vi har fått 
arbeta med ett konkret projekt har varit en stor fördel och det är 
motiverande att veta att det här är framtiden inom energi.
Uppsatsen behandlar tre alternativa lösningar för uppvärmning 
av varmvatten i Miljöhuset GK: plana solfångare, vakuumrör-
solfångare och en värmepump som tar vara på frånluften från uNora Devik Lian, Ingrid Lie och Lise Marie Stokke har skrivit en uppsats om solfångare och värmepumpar. 
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Reflekterande jalusier kyler bättre
Intresset för passiva åtgärder för att minska byggnaders kyllast 
har ökat under de senaste åren. I en italiensk studie från 
Universitetet i Perugia har man undersökt en ny variant på 
en traditionell lösning för bostäder: ”kylande” fönsterjalusier. 
Dessa jalusier har en yta som reflekterar solljuset ca 75 pro-
cent bättre än mörka jalusier, enligt de laboratorieförsök som 
genomförts. I studien jämfördes reflekterande och vanliga 
jalusier i två fullskaliga prototypbyggnader. De kylande jalusi-
erna kan sänka inomhustemperaturen med upp till 2 grader 
och minska energianvändningen för kylning med 25 procent, 
enligt en artikel i tidskriften Energies. 

Inneklimat och gröna certifikat
Att inneklimatet håller en hög kvalitet är en viktig del av gröna 
hus-konceptet. Forskare från Universitet i Paris-Est har under-
sökt 31 olika klassificeringsverktyg för att ta reda på vilka krav 
de ställer på inneklimatet. Flyktiga organiska ämnen, formal-
dehyd och CO2 är de föroreningskällor som oftast utvärderas i 
klassificeringarna. De tre viktigaste strategierna för att hantera 
inneklimatet är kontroll av utsläppskällor, ventilation och mät-
ningar av inneklimatet. I samtliga verktyg ingår ventilation 
som en strategi för att hantera inneklimatet, enligt en artikel i 
Building and Environment. 

ventilationsanläggningen. Slutsatsen blev att värmepumpen är 
det billigaste alternativet och den lösning som är minst sårbar för 
förändringar. Av solfångarna är de plana solfångarna mest lön-
samma. Ju högre elpriset är desto mer attraktivt blir det använda 
en lösning med solfångare.
För Ingrid Lie gav erfarenheterna från fjolårets sommarjobb mer-
smak och hon har nu fått fast anställning på Romerike Prosjektering. 

”Faktiska energibesparande åtgärder i byggnader i 
förhållande till energimärkningen”
HiN, Integrerad byggteknik, master
Marius Nygård och Sigurd Audun Leiros

– Ämnet för uppsatsen fick vi tilldelat oss från skolan och vi 
tycker att Miljöhuset GK är en väldigt spännande byggnad. 
GK kände vi till från studentevenemang på skolan och vi vis-
ste att de är en viktig aktör i branschen, säger Marius.
– Under arbetet med uppsatsen fick vi hela tiden god hjälp av 
vår handledare Sergey Paramonov. Att vi befann oss i Narvik 
och han i Oslo var inget problem. Vi tycker att vi har haft tur 
som fick samarbeta med ett företag som tog vårt examens-
arbete på allvar och gav oss snabb återkoppling. 

”Miljöhuset GK – Gap-analys: BREEAM, inneklimat 
och energi”
HiØ, Byggnadsteknik, bachelor
Jonas Grønnern, Kristine Margel Bjørkelund, 
Jørgen Jahren Raknes och Nicholas Olafsen

– Vi valde GK eftersom de har en mycket spännande byggnad 
och för att vi brinner för ämnet energi och miljö i byggnader. 
Efter en spännande rundvisning på Miljöhuset GK och en titt 
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på er hemsida bestämde vi oss för att välja er, säger Kristine.
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Miljöhuset GK 
ligger till i förhållande till målsättningen att uppfylla kraven 
för “Excellent”-certifieringen enligt klassificeringssystemet 
BREEAM. Dessvärre nådde inte Miljöhuset ända fram och 
hamnade på bedömningen “Good” på grund av att arbetet 
med BREEAM-certifieringen kom i gång sent, för lite doku-
mentation och en avvikelse på -9 procent i förhållande till det 
projekterade energibehovet.
– Det var roligt att få jobba med en verklighetsförankrad 
uppgift och veta att det här är information som kan användas 
i det verkliga livet. Vi fick alltid snabbt svar av Espen Aronsen 
och det var kul att ha en engagerad handledare. 

”Investeringsanalys, leasa eller köpa GK-bilar”
BI, Ekonomi och administration, bachelor
Gard Noren, Odd Erik Indrehus och Semi Pettersen

– Anledningen till att vi valde GK är att vi kände till deras 
bilar och att de jobbar i en intressant bransch, säger Semi.
Uppsatsen visar att det är mer lönsamt för GK att köpa bilar 
till sin bilpark än att leasa dem.
– Jämfört med många andra studenter har vi haft tur när vi valde 
företag att samarbeta med. Både Petter Johnson och Stine Hjartåker 
har svarat snabbt, och den problemformulering de föreslog är 
verklighetsförankrad. När man ska jobba så mycket med en uppgift 
är det motiverande att resultatet har ett värde för företaget. 

Flera av studenterna fick jobb kort tid efter sin examen 
och några av årets studenter har valt att studera vidare på 
masternivå. Vi hoppas att vi kommer att få se flera av dessa 
duktiga studenter hos oss i framtiden.

STUDENTUPPSATSER

Attityder påverkar inte elanvändningen
Användarna får ofta skulden för glappet mellan byggnaders 
beräknade och faktiska energibehov. En grupp brittiska 
forskare har undersökt om användarnas attityder påverkar 
energiförbrukningen för små elektriska apparater hos 
anställda i kontorshus. En enkätundersökning bland 81 
deltagare i två kontorsfastigheter visade att deltagarnas 
attityder inte var en faktor i sammanhanget. I stället använde 
deltagarna apparaterna ”automatiskt”, det vill säga utifrån 
vanor, enligt en artikel i Building and Environment. 

Bättre inomhusklimat viktigare än 
mindre klasser
Inomhusklimatets betydelse för elevers inlärningsförmåga har 
undersökts i en australiensisk- amerikansk studie. Praktisk 
taget alla skolor i ett distrikt i Texas hade vidtagit åtgärder 
för att förbättra inneklimatet. Data om elevernas prestationer 
analyserades och kontrollerades för störande faktorer. Studien 
indikerar – inte överraskande – att elevernas resultat på 
standardprov blir bättre med ett bättre inomhusklimat. 
Frånvaron påverkas däremot inte. 
– Grova beräkningar antyder att det är mer kostnadseffektivt 
att förbättra resultatet på standardprov genom att vidta 
åtgärder för att förbättra inomhusklimatet än att minska 
storleken på klasserna, skriver Tess M. Stafford i Journal of 
Environmental Economics and management. 
 
Aktiviteter inom gångavstånd ökar 
bostadens värde
Hur påverkas bostadens värde av att det finns dagliga aktivi-
teter inom gångavstånd? En grupp amerikanska forskare 
undersökte 170 bostadsområden i en medelstor stad vad gäller 
livskvalitet och hållbarhet. Verktyget Walkscore användes för 
att beräkna ”walkability”, det vill säga hur lätt det var att nå 
aktiviteterna till fots. Enligt tidskriften Cities visar resultaten 
att aktiviteter inom gångavstånd ökar bostadens värde och 
minskar brottsligheten. 

Jonas Grønnern, Kristine Margel Bjørkelund, Jørgen Jahren Raknes och Nicholas Olafsen undersökte om Miljöhuset GK uppfyller kraven för miljöcertifieringen BREEAM Excellent.
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GKs största totaltekniska entreprenad hittills
GK har tilldelats den totaltekniska entreprenaden för 
LHL:s (Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke) nya 
specialistsjukhus vid Gardermoen. Kontraktet är värt 
247 miljoner kronor och GK ska leverera ventilation, 
fastighetsautomation, rör, kyla och el.

– Det här är en stor TTE för GK. Vi ansvarar för projektering 
och genomförande inom alla tekniska områden, säger 
Arne Dahl, regiondirektör Oslo på GK. 
LHL:s specialistsjukhus vid Gardermoen kommer att bli ett 
nationellt center för hjärt- och lungsjuka och all verksamhet 
vid Feiringkliniken och Glittrekliniken kommer att flyttas hit. 
– Det här innebär att vi kommer att kunna erbjuda ett bredare 
utbud för hjärt- och lungsjuka och behandla fler patienter. Dessu-
tom kommer fler grupper att kunna dra fördel av vår specialist-
kompetens, säger Frode Jahren, generalsekreterare på LHL. 

Det nya sjukhuset blir ca 28 500 kvadratmeter stort, fördelat på fyra 
byggnader med vårdavdelningar, kirurgavdelningar, kontor och 
patientboenden. Kostnaden beräknas till över en miljard kronor.
Byggherre är fastighetsbolaget Aspelin Ramm Eiendom AS 
och det svenska fastighetsbolaget Hemfosa. Landsforeningen 
for Hjerte och Lungesyke kommer att hyra lokaler för vård-
verksamheten och HENT är huvudentreprenör i byggprojektet. 
Det första spadtaget kommer att tas under hösten 2015.

Ambitionen är att byggnaden ska uppnå kraven för energi-
märkning A och GK ska bland annat leverera behovsstyrd 
ventilation och belysning. Delar av sjukhuset kommer att 
förses med utrustning från Lindinvent, samma lösning som 
GK använder i sin egen kontorsbyggnad i Oslo. GK Norge 
projekterar och genomför alla tekniska installationer (rör, el, 
ventilation, automation och kyla) i samarbete med sina 
dotterbolag GK Rør och GK Elektro. 
De totala investeringarna i specialistsjukhuset uppgår till 
1,4 miljarder norska kronor, mark- och infrastrukturkostnader 
samt moms inräknat. Byggstart är planerat till september 2015 
och överlämningen beräknas ske i januari 2018.

Hjälper Kina att bygga passivhus
En av Kinas ledande klimat- och miljöorganisationer 
bygger passivhus som är inspirerade av Miljöhuset GK.

Yinchuan är huvudstad i den kinesiska provinsen Ningxia, 
den minsta provinshuvudstaden i Kina med «bara» cirka 
två miljoner invånare. Här, 120 mil väster om Peking, håller 
organisationen Ningxia CDM Service Center på att bygga 
ett passivhus som utformats efter Miljöhuset GK samt norsk 
standard för passivhus. Jämfört med norska förhållanden är 
somrarna i Yinchuan något varmare, medan temperaturerna 
vintertid är jämförbara. 

- Kineserna tog kontakt med Innovasjon Norge för att hitta en 
norsk samarbetspartner till projektet. Då var det naturligt att 
de kom till oss, säger Sven Karlsen, ansvarig för energi på GK. 
Därefter blev Karlsen och Espen Aronsen inbjudna till Yinchuan 
för att studera förhållandena och komma med idéer till bygg-
processen. Sedan har en större delegation kommit till Oslo för 

att titta närmare på Miljöhuset GK på Ryen.
- De blev mycket imponerade av vad GK åstadkommit. Det 
var inte så att de inte trodde på teorin bakom huset, men 
«seeing is believing» som det heter, säger Karlsen.

Den planerade byggnaden i Kina, som blir på knappt 
2000 m2 fördelat på fyra våningar, ska stå färdig under 2016. 
Byggnaden ska användas av Ningxia CDM Service och 
fungera som ett föregångsexempel. Det finns även planer på 
att bygga fler passivhus enligt samma modell i regionen.
Det går dock inte att bara ta ritningarna från Miljöhuset och 
bygga efter dem i Kina. Det är flera faktorer som gör att 
byggnaden inte blir en ren kopia.
- I Norge har vi en stark tradition av att bygga i trä, och det gjorde 
vi även när vi byggde Miljöhuset GK på Ryen. I Ningxia är området 
så att säga avskogat och man använder i större utsträckning betong. 
Vi får inte heller använda Lindinvent-systemet där, men det ska 
byggas efter samma princip som Miljöhuset, förklarar Karlsen.

TEXT:  MAGNUS BRATTSET DRABLØSNYHETER NYHETER

Ljusare tider i Rissa 
kommun
Rissa i Trøndelag är en av de kommuner i Norge 
som har kommit längst med sitt EPC-projekt och 
resultaten är mycket lovande.

Rissa kommun ligger vid kusten i södra Trøndelag och 
har 6 500 invånare. 2014 tecknade kommunen ett energi-
sparavtal med GK Norge om att energieffektivisera 
närmare 33 000 kvm av kommunens fastigheter. Man 
enades om att börja med ett pilotprojekt – Rissa sjukhem.

GK och Rissa går nu in i den tredje fasen av EPC-avtalet, 
där avtalet verkligen börjar betala sig för kommunen. I 
fas 1 levererade GK förslag på åtgärder med tillhörande 
besparingar och i fas 2 genomfördes de åtgärder som 
kommunen bestämde sig för.

GK har överlämnat Rissa sjukhem till kommunen. 
Sjukhemmet har genomgått en omfattande renovering 
och har bland annat fått nya ventilationsanläggningar, tre 
värmepumpar och optimerade värmecentraler. Innan GK 
påbörjade förbättringsarbetet var energivanvändningen 
hela 2 400 106 kWh/år. Målet är att sjukhemmet ska 
kunna driftas med 1 379 963 kWh/år. 
– Det här var ett spännande projekt för oss. Vi var tvungna 
att tänka i nya banor, med ett större tvärfackligt fokus, 
berättar Arne Christiansen, projektledare på GK.
Genom arbetet med att energieffektivisera Rissa sjukhem 
har GK skaffat sig god kännedom om de tekniska 
anläggningarna.
– Under arbetets gång dök det upp flera utmaningar och 
möjligheter vid sidan av EPC-avtalet som kan följas upp, 
säger Christiansen.

Hittills har nio större åtgärder vidtagits till en totalkostnad 
på 3 591 000 kronor. De första mätningarna visar att 
energianvändningen på sjukhemmet har minskat med 
35 procent och GKs energiingenjörer jobbar kontinuer-
ligt med att få ner energianvändningen ytterligare. 
Investeringen för kommunen kommer att betala sig inom 
fem och ett halvt år.
Efter att arbetet påbörjades enligt EPC-avtalet har avtalet 
ändrats till att gälla flera av kommunens fastigheter och 
GK är nu i färd med att genomföra förbättringar i dessa.

En annan utmaning för kineserna blir att byggnaden blir mycket 
tät. I byggprojekt i Kina används det i dag vanligen material 
med högre koncentration av kemikalier än vad som tillåts i 
Norge, vilket ger ett hälsofarligt inomhusklimat i ett passivhus.
- Vi har varit väldigt noga med att säkerställa att endast säkra mate-
rial används, berättar Karlsen, och påpekar att man även måste ta 
hänsyn till de stora luftföroreningar som förekommer i området.
GK deltar i projektet som konsulter.

- Ett väldigt spännande projekt. Innovasjon Norge är djupt 
involverat i projektet och projektledare Gao Peng beskriver 
redan projektet som en framgångshistoria.
- Passivhusprojektet i Ningxia-provinsen blir en milstolpe. Vi 
får mycket positiv återkoppling från Ningxia CDM Service 
Centre, som är imponerade av GK och Miljöhuset GK på 
Ryen, berättar Peng.
Nu hoppas han och Innovasjon Norge att projektet kan en bli 
förebild för flera företagsbyggnader i Kina.
- I Kina pågår en helt unik urbaniseringsprocess och kinesiska 
byggnader har väldigt låg energieffektivitet. Vi hoppas att 
detta projekt får efterföljare, säger Peng.

•	 Etablerades	2003.	Räknas	av	FN	som	en	av	pionjärerna	inom	
 utvecklingen av en hållbar industri i Kina.

•	 Jobbar	för	att	skapa	förebildsprojekt	som	ska	inspirera	näringsliv	
 och organisationer.

•	 Stödjer	företag	med	att	implementera	och	genomföra	
 klimatåtgärder.

•	 Har	bland	annat	etablerat	flera	vindkraftparker	i	Ningxia-provinsen.

Källa: www.cdmbazaar.net

Ningxia CDM Service Centre

(Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)
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– Det lönar sig att satsa på miljön, säger Ivar Ødegaard, presschef 
för Fylkesmannen i Oppland till tidningen Gudbrandsdølen 
Dagningen.
Kontorskvarteret i stadsdelen Nordre Ål i Lillehammer 
kommer att innehålla kontor för både Fylkesmannen i 
Oppland och Statens vegvesen. GK Norge och GK Rör har 
levererat behovsstyrd ventilation och rör.

Sensorer i byggnaden registrerar hur många personer som 
befinner sig i varje rum vid varje tillfälle och anpassar belys-
ningen, ventilationen och temperaturen därefter. Kostnaden 
för hela kontorskomplexet uppgår till ca 500 miljoner kronor.
– Vi är ålagda att ha ett A-hus. Hyreskostnaden blir lite högre, 
men vi går i spetsen vad gäller miljön. Och snyggt är det, säger 
Ødegaard.

Enligt energimärkningen A får energianvändningen inte över-
stiga 85 kWh/m2. Projektet på 21 000 kvm är stadens största 
byggprojekt sedan OS 1994.
För att uppnå kraven på energianvändningen har GK anlitats för att 

Inflyttning i Lillehammers 
första A-hus
Det kontorshus i Lillehammer som nyligen byggts för 
Fylkesmannen i Oppland är en av stadens mest avancerade 
och miljövänliga byggnader. GK står bakom det utmärka 
inneklimatet.

ansvara för driften av fastigheten under de kommande tio åren.
– Projektet är mycket komplext och vi har därför tecknat ett 
drifts- och serviceavtal som innebär att fastigheten kommer att 
driftas av ingenjörer. Vi kommer med andra ord inte ha någon 
vaktmästare som går omkring med skruvmejsel i huset, berättar 
Rune Stensvehagen, ekonomichef på Rosenlund Kontorbygg AS.

I avtalet ingår bland annat ett energiövervakningssystem 
(EOS) som sköts av ingenjörer från GK. De följer kontinuer-
ligt upp energianvändningen i byggnaden, registrerar avvikelser 
och ger förslag på förbättringar. Serviceavtalet omfattar även 
tjänster inom fastighetsautomation, rör och kyla.  
Serviceavtalet hanteras av GKs avdelning i Lillehammer.

GKs leverans. GK har levererat ventilation, automatik, 
klimatkyla, datakyla, klimataggregat, värmepumpar, avlopp 
och rörsystem för kylning.
Värmepumpen på 280 kW täcker 85 procent av värmebehovet, 
de resterande 15 procenten täcks av fjärrvärme. På sommaren 
används frikyla.
Klimatanläggningen har en kapacitet på 700 kW och kontors- 
och mötesrummen kyls med ventilation.
Ventilationen består av 20 aggregat med en total kapacitet på 
närmare 200 000 m3/h. 18 av aggregaten är balanserade och i 
parkeringsutrymmena finns två frånluftsaggregat. Aggregaten 
är decentraliserade med ett aggregat på varje våningsplan i den 
ena byggnaden och två aggregat per våningsplan i den andra.
Lokalerna är utrustade med behovsstyrd ventilation från 
Lindinvent, en lösning som GK med framgång använder i sitt 
eget miljöhus i Oslo.  

TEXT:  MAGNUS BRATTSET DRABLØS & HILDE KARI NYLUND FOTO: ?NYHETER NYHETER

GK anställer erfaren CFO
För att möta de utmaningar som företagets starka 
tillväxt under de sista åren innebär har GK anställt 
Jo Sverre Aasheim som koncerndirektör Finans. 

Mot bakgrund av koncernens starka utveckling under de sista 
åren behöver koncernstaben förstärkas. Den nuvarande befatt-
ningen Koncerndirektör Ekonomi delas därför upp i två tjänster: 
Inköp/Logistik och Finans/Ekonomi.
Stein Løvdahl, som under många år varit Koncerndirektör Finans 
på GK, tillträder den nya befattningen som Koncerndirektör 
Inköp/Logistik, och Jo Sverre Aasheim har anställts som Koncern-
direktör Finans (CFO).

Jo Sverre Aasheim är 49 år och är utbildad civilekonom. Han 
har tidigare jobbat som analytiker inom fartygsfinansiering hos 
Bergersen D.Y., Senior revisor hos KPMG, ekonomichef hos 
Scandiakonsult, CFO hos Rambøll och  kommer senast från en 
tjänst som CFO hos iSurvey Group.
– Det är med stolthet och stort engagemang jag har tackat ja till att 
bli GKs finansdirektör. Jag uppfattar GK som en välskött organisa-
tion med mycket kompetenta medarbetare och professionella 
chefer i alla led, säger Aasheim.

Tar tillfället i akt
– Det är första gången på 40 år som GK tillsätter en ny 
direktör för ventilation, så jag  måste ju ta tillfället i akt. 
Med den här personalomsättningstakten kommer jag vara 
82 år nästa gång det händer, säger Sturla Ingebrigtsen. 

Den första oktober börjar Ingebrigtsen som direktör ventila-
tion på GK Norge. Han efterträder Bjørn S Johansen som går 
i pension vid årsskiftet. 
– Det här är en mycket intressant tjänst i ventilationsbranschen, 
inte bara på GK. Företaget har haft en mycket positiv utveckling 
under de senaste 5-10 åren. De tar samhällsansvar och bransch-
ansvar genom att gå i spetsen, engagera sig i forskningsprojekt 
och utmana branschen. Sådana saker gillar jag som brinner 
för branschen, säger Ingebrigtsen, som närmast kommer från 
Systemair där han varit marknadschef. 

Större teknisk bredd. Du har jobbat på ett tillverkningsföretag. Hur 
tror du att det kommer att kännas att jobba hos en entreprenör?
– Jag kommer förmodligen att jobba med mer komplicerade 
frågor. Det jobb jag har idag handlar i första hand om 
produkter, men jag är mycket intresserad av hela ämnet, 
säger Ingebrigtsen. Det senaste året har han bland annat 

skrivit en ny version av läroboken 
Ventilasjonsteknikk. 
– När det gäller det tekniska blir 
jobbet mycket bredare på GK än 
hos Systemair. Jag kommer att 
jobba tvärfackligt vilket gör 
utmaningen ännu mer spännande. 
Att behöva ta hänsyn till allt ifrån automatik till el och rör 
kommer att bli lärorikt. För byggherren är det en stor fördel 
att vi kan sätta oss ner tillsammans och hitta den mest kost-
nadseffektiva lösningen. Det är GKs styrka, säger Ingebrigtsen. 

– Viktigt att kunna ge något tillbaka. Ingebrigtsen är en 
känd person i branschen. Han skriver fackartiklar och håller 
föredrag i olika sammanhang och det räknar han med att 
kunna fortsätta med, vilket kommer att bidra till GKs rykte 
som en attraktiv arbetsgivare. 
– Samtidigt är det GKs anställda ute på fältet som betalar min lön, så 
det känns viktigt att kunna ge något tillbaka till dem. Som resurs-
person i staben måste jag bidra till verksamheten så att de anställda 
känner att de har stöd från huvudkontoret, oavsett om de jobbar i 
Oslo, Porsgrunn eller Steinkjer. Det blir spännande att se hur vi ska 
få det samspelet att fungera, säger Ingebrigtsen. 

Aasheim har arbetat med allt från 
allmänna lednings- och styrelsefrågor 
samt företagsförvärv till att utveckla 
processer och metoder för budget-
planering, controlling, nyckeltals-
analyser och koncernövergipande 
stödfunktioner.

På sina tidigare jobb har han haft omfattande kontakter med bygg- 
och fastighetsbranschen och han har därför stor kännedom om våra 
affärsmodeller. Han glädjer sig därför åt att komma till GK och en 
bransch och en miljö där han känner sig hemma.
– GK gör en viktig insats för sina kunder och för samhället 
genom att leverera långsiktiga och hållbara lösningar. Det vill jag 
vara en del av, så valet av företag var enkelt, säger Aasheim och 
tillägger:
– Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att göra GK 
ännu starkare på sina respektive och potentiella marknader. 
Företaget har stora möjligheter att kunna växa med god lönsamhet 
och jag ser fram emot att få arbeta med dessa utmaningar.

Aasheim tillträder sin nya befattning den 1 oktober 2015.
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