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De tekniska entreprenörerna, med byggmaterialtillverkarna i ryggen, har sedan länge mött
utmaningarna genom att bygga energiriktiga
byggnader som även uppfyller kraven för en sund
och produktiv inomhusmiljö. Nu är lösningarna
på plats, både byggnadsmässigt och tekniskt.

Genom åren har vi hört många löften från
politikerna om att stat och kommuner ska
prioritera hållbart byggande.

Müller tycker att det är inspirerande att se att GK lyckas höja nivån
och kan möta även de mest stränga kraven när det gäller HMS.
– Vår förmåga att anpassa oss och mobilisera resurser snabbt så att
vi kan möta kundernas krav kommer vi ha stor nytta av framöver,
för kraven inom HMS förändras hela tiden, fortsätter Müller.

Övning ger färdighet.
”Direkta observationer” är en ny rutin som införts på GK.
– Syftet är att observera våra tekniker under arbetet, förklarar
Stav. En viktig del här är att ha en bra dialog och diskutera
HMS-frågorna med teknikern under arbetets gång.

Men detta är fortfarande bara tomma ord. Det
ställs nämligen inga krav avseende detta på
aktörerna inom den offentliga sektorn. Och så
länge stat och kommuner är en av de tongivande
hyrestagarna kommer deras agerande påverka
hur hyresmarknaden för fastigheter ser ut, och
därmed även hur vi bygger.
Vi uppmanar myndigheterna att ställa krav
på att statliga och kommunala hyrestagare
enbart hyr fastigheter med en standard som
motsvarar passivhus eller bättre. Om detta
sker kommer det att byggas fler energieffektiva, hållbara byggnader, vilket även är ett
steg i rätt riktning för att myndigheterna ska
nå sina miljömål.

GK tillgodoser många olika kundbehov. Det märks särskilt
tydligt på HMS-sidan, säger Charlotte Müller, som är en av
GK:s account managers för rikstäckande kunder.

Ansvarig utgivare: Erik Haugli Nielsen
Design: Reaction reklamebyrå

Vägen slingrar sig upp till 1 000 meters höjd, men från
vägs ände är det ytterligare 600 höjdmeter kvar upp till
arbetsplatsen. Så vad gör GK:s personal där? Jo, lusläser
väderleksrapporter och bokar helikopter.
Jon Valen-Sendstad,
Koncernchef på GK
Foto: Eirik Førde

Tryck: RKGrafisk AS
Upplaga: 7000
Foto: GK Sogndal Jens Timberlid
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Direkt observation, genomförd av Birgit Stav (HR/HMS-chef), Sissel Strande (HMS-chef)
och Charlotte Müller (KAM rikstäckande kunder).

Fläkttransport till väders

INNEKLIMAT

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

– För det är i dialogen som den bästa utbildningen sker.
Genom de direkta observationerna registrerar vi i vilken grad
HMS-utbildningen omsätts i praktiken, säger Stav.
– Under 2014 kommer våra tekniker även att observera varandra
i det dagliga arbetet, upplyser Müller.

Samarbetar med de bästa.
– De höga kraven från kunderna är en utmaning som stärker
oss, säger Birgit Helene Stav, HR/HMS-chef på GK Norge.
GK:s målsättning är att bli bäst i branschen på HMS.
– För att lyckas med det måste vi samarbeta med de bästa
även på det här området, fortsätter hon. GK:s satsning på
HMS märks på många sätt. Bland annat gör företagsledningen
säkerhetsinspektioner och stor vikt läggs vid utbildning och att
HMS-frågorna diskuteras inom företaget.

Den offentliga sektorn bör föregå
med gott exempel...
dag byggs det passivhus – och snart även
nollenergi och plushus – i snabbare takt än
de norska myndigheterna kunde förutspå när
TEK 10 och dess krav på energiförbrukning
publicerades. Detta tack vare ambitiösa byggherrar och entreprenörer som går i bräschen och
visar att det går att bygga energisnåla byggnader
med bara en liten kostnadsökning – en kostnadsökning som byggherrarna och utvecklarna själva
får stå för när stödet från Enova snart försvinner
och hyresgästerna från den offentliga sektorn
överhuvudtaget inte prioriterar att hyra hållbara
fastigheter.

Rikstäckande kunder lyfter GK

www.gk.se

Avdelningen i Sogndal hade fått i uppdrag att installera en
ventilationslösning till en DAB-sändare för Telenor Norkring,
genom ett rikstäckande ramavtal mellan GK och Norkring.
Sändarstationen ligger 600 höjdmeter från närmaste bilväg
och består av ett litet rum på ungefär 25 m2, där cirka 20 meter
Ø500 spirokanaler, två fläktmoduler med stativ, luftspjäll
och en del rörkrökar skulle monteras. En helikopter bokades
för torsdagen och fredagen vecka 41, eftersom prognoserna
spådde gynnsamt väder då. Det blev tre helikopterturer med
lasten hängande i en 30 meter lång vajer. Att ta med stormkök
och proviant var en nödvändighet.
– Allt gick enligt planen och alla kunde ta sig ner från berget
efter fullföljt uppdrag, säger Jens Timberlid, servicechef.

www.gk.dk
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De fastigheter som behöver effektiviseras kan vara av
många olika typer och fyller olika behov, till exempel skola,
Folkets Hus, sjukhem och daghem.t q u

“

Vi har värmepannor
som är riktiga skräckexempel på hur det inte
ska vara. Det problemet
hoppas vi kunna lösa.

N

arviks kommun har tecknat ett
energisparavtal (Energy Performance
Contracting, EPC) med GK. Det här
är en bra modell för kommuner med
pressad ekonomi, menar Bjørn Dalland.
– Vi har inte ekonomiska resurser för att
genomföra energibesparingsprojekt på
egen hand. Ett EPC-kontrakt är enklare
och man kommer igång snabbare, säger
han. Narviks kommun står på den så
kallade ROBEK-listan över kommuner i
Norge med svag ekonomi. Det betyder att
de måste ha godkännande från
Kommunal- og regionaldepartementet
för att kunna låna pengar.
– Så länge vi kan visa att vi sparar pengar
på sikt får kommunen ta lån. Och med
det här kontraktet garanterar GK att vi får
en energibesparing, poängterar
Dalland. Han har det överordnade
ansvaret för SD-anläggningar och
värmeanläggningar i kommunens
fastigheter och följer energianvändningen.
– Genom kontraktet med GK får vi en
mycket bättre översikt av förbrukningen
och vilka åtgärder vi bör vidta, säger han.

Bjørn Dalland, Narviks kommun

Enklare
med energisparavtal
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TEXT: HILDE KARI NYLUND

– Utmaningen för oss är att
hitta pengar för åtgärderna.
Därför såg vi vår chans när
EPC-kontrakten kom, säger
Bjørn Dalland, driftstekniker
hos Narviks kommun.

Ska spara 6,8 GWh. Kommunens
kontrakt med GK omfattar de flesta av
kommunens fastigheter och är uppdelat
på tre faser: Analys, genomförande och
garanti (fotnot). Analysfasen handlar om
att kartlägga fastigheterna, föreslå åtgärder
och beräkna besparingens storlek.
– Därefter går vi igenom förslaget och
väljer vilka åtgärder som ska genomföras.
Vi måste prioritera eftersom vi inte skulle
klara av att genomföra alla åtgärder,
säger Dalland. Reglerna för offentliga

upphandlingar gör att taket på avtalet är
40 miljoner NOK. Enligt avtalet ska GK
genomföra åtgärder som kommer att
minska energianvändningen med 7 GWh,
vilket är en besparing på ca 30 procent.
– Fastigheterna är allt från förskolor och
idrottshallar till kontor och äldreboenden.
Som i de flesta kommuner är underhållsbehovet stort, vilket gör det lättare att
minska energianvändningen, kommenterar Sven Karlsen, projektledare på GK.
149 lönsamma åtgärder hittills.
Kartläggningen har resulterat i en rad
möjliga åtgärder, varav vissa kan vara så
enkla som att ändra drifttiden på en
ventilationsanläggning. Fastigheternas
ålder varierar mellan tjugo och hundra år.
– Det här kan knappast räknas som en
investering, men det är mycket lönsamt,
betonar Karlsen. Att byta ut värmeväxlare är förmodligen den investering
som betalar sig snabbast. I den andra änden
av skalan finns större investeringar såsom
fastighetstekniska åtgärder och värmepumpanläggningar. Värmepumplösningar
utgör över hälften av energibesparingarna i
de fastigheter som kartlagts.
– Hittills har vi analyserat två tredjedelar
av fastigheterna och tagit fram förslag på
211 åtgärder. Av dessa är 151 så lönsamma
att de hamnar inom kriterierna för projektet,
upplyser Karlsen. Efter kartläggningen är
det upp till kommunen att välja åtgärder
och gå vidare till fas 2. Vissa mindre
lönsamma åtgärder kan också bli aktuella.
– Till exempel att byta ut 25 år gamla
ventilationsaggregat som vi vet har gjort
u
sitt, säger Karlsen.
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“

Standard för
energisparavtal

Om vi inte lyckas
uppfylla villkoren i
EPC-kontraktet betyder
det att vi inte behärskar
vårt område. Då är det
självklart att vi måste
betala.
Sven Karlsen, projektledare på GK.

u Utbildning är viktigt. Att höja driftpersonalens kompetens är
viktigt för att besparingsprojektet ska lyckas.
– Vi har ett mycket nära samarbete med kommunens driftpersonal. De följer även med oss när vi inspekterar fastigheterna.
Det är proffsiga människor som kan nästan allt om sina fastigheter,
understryker Karlsen. GK Norge vill att driftpersonalen är med när
de olika åtgärderna installeras/genomförs. GK får även ersättning
för utbildning och energiuppföljning under garantiperioden.
– Vi övervakar naturligtvis fastigheterna under den här perioden,
men det är driftpersonalen som sköter driften. Om vi upptäcker
avvikelser kontrollerar vi om vi har gjort något fel under installationen eller om det är något fel med driften. Därför ligger det
i vårt intresse att lära upp dem som ska hantera driften och se
till att vi har en bra relation, säger Karlsen. Kompetensen i de
egna leden är också viktig, inte minst under genomförandefasen
då en mängd olika åtgärder ska vidtas på relativt kort tid - med
garanterat resultat.
– Det blir en mer krävande process än vad vi är vana vid, och då
måste vi göra bra ifrån oss. Så projektet är i högsta grad bra för
utvecklingen av vår kompetens, fastslår Karlsen.

Ett jättelyft.
– Vad hade alternativet varit för Narviks kommun om inte energisparavtalet fanns?
– Fastigheterna hade förmodligen bara blivit stående. Vi har vidtagit
några mindre åtgärder som att installera datoriserad övervakning
i vissa fastigheter, men vår ekonomi har inte tillåtit så mycket mer,
säger Dalland. Han har tryckt på för att få ett EPC-kontrakt och har
höga förväntningar på de åtgärder som påbörjats.
– Det här kommer att bli ett jättelyft i energibesparingens tecken.
6

I kommunens olika fastigheter finns det många installationer med energisparpotential, som den här lösningen på torkskåpslösningen till exempel.

En norsk standard för energibesparingsavtal är nu på gång.
– Det är mycket bra, för det
understryker vikten av EPC-avtal,
menar Torfinn Lysfjord, direktör
på GK Norge.
Förslaget om standarden NS 6430 har varit ute
på remiss under hösten. Enkelt uttryckt innebär
standarden att energibesparingsavtal delas in i
tre faser: analys, genomförande och garantier.
Analysfasen omfattar energibesparande åtgärder
för den aktuella fastigheten.
– Här beskriver vi som entreprenör vad vi har
tänkt att göra, vad det kostar och vad som uppnås
med åtgärderna, förklarar Lysfjord. Han har
ingått i den kommitté som har utarbetat förslaget.

Ett ventilationssystem med värmeväxlare som ska moderniseras.

q Oljepanna från 1978.

Riskansvaret flyttas. Efter analysfasen kan
uppdragsgivaren välja att gå vidare till nästa
fas. I så fall fastslås den kommande energibesparingen i ett energibesparingsavtal som
tecknas med entreprenören. I fas 2 genomför entreprenören de åtgärder man kommit
överens om. I fas 3 jämförs resultaten av de
genomförda åtgärderna med de besparingar
som avtalats. På så sätt överförs riskerna från
uppdragsgivaren till entreprenören.
– Energianvändningen ska ner. Om den inte
minskar, är det vi som bär det ekonomiska
ansvaret, betonar Lysfjord. Om energibesparingen blir större än vad som avtalats delas
vinsten mellan uppdragsgivaren och entreprenören enligt vad som anges i avtalet.
Vill ha med de privata aktörerna. Till standarden NS 6430 finns bilagor som innehåller
förslag på hur avtalet kan utformas för de tre
faserna.
– Det är bra för båda parter att ha ett avtal
som är genomtänkt och som skyddar oss

Torfinn Lysfjord är direktör på GK (Foto: Jan Lillehamre)

juridiskt, säger Lysfjord. Tidigare har garantiperioden oftast handlat om att anläggningarna
ska fungera, inte hur många kilowattimmar
de ska förbruka. Lysfjord tror att standarden
gör att det blir lättare att se vem som ansvarar
för vad. Han hoppas också att den kommer att
öka intresset.
– Idag satsar många kommuner på de här
modellerna, men det hade varit jättekul om
några privata aktörer fick se hur bra dessa
projekt fallit ut så att de vågar satsa på det här.
Jag tror att vi kommer att få se EPC-avtal med
privata aktörer under 2014, säger Lysfjord.
Minskar osäkerheten.
– Jag tror att den viktigaste fördelen med
standarden är att en del skeptiker kommer att
känna sig lite tryggare, säger EPC-experten
Kjell Gurigard på Siv ing Kjell Gurigard AS.
Standarden gör också att vi får tydligare avtalsformer och ett mer formellt upplägg.
– Den kommer nog inte att förändra så mycket
av hur åtgärderna genomförs rent praktiskt,
avslutar han.
7
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Dags för fas 2
– Energibesparingsavtalet med Narviks
kommun består av många mindre delprojekt. Med bra planering borde vi klara
det utan några större problem, säger
Øystein Røsnes Larsen, avdelningschef
på GK Sortland Enterprise.

– Om vi lyckas kommer det
att ge positiva effekter när
projektet är klart. Det här
kommer att gå bra, vi har
duktiga medarbetare, säger
Øystein Larsen.

EXTERN RÅDGIVARE:
Narviks kommun har tagit hjälp av energirådgivaren
Kjell Gurigard under arbetet med att få till ett EPC-kontrakt.
– Det har varit bra för oss. Han har hjälpt oss komma
framåt i processen och han kan det här utan och innan,
säger driftsteknikern Bjørn Dalland.

Gemensamt
mål och ansvar
Det krävs ett bra samarbete och att alla
tar sitt ansvar om man ska lyckas med
ett energisparavtal, säger Kjell Gurigard.
Genom sitt företag Siv ing Kjell Gurigard
AS har Kjell enligt egen uppskattning varit
med som kommunernas rådgivare vid ca 90
procent av alla energisparavtal som tecknats
i Norge. Han är med andra ord rätt man att
fråga om kritiska framgångsfaktorer när det
gäller sådana avtal.
– För kommunens del handlar det om att
sätta av tillräckliga resurser för att kunna
utföra sin del av jobbet, och ha engagerad
personal, säger Kjell Gurigard. Det gäller att ta
uppdraget som professionell avtalspartner på
fullt allvar.
Även på entreprenörsidan är det en
förutsättning att säkerställa att rätt
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Att hjälpa kunderna med energibesparande
åtgärder är något som lokalavdelningen har
stor erfarenhet av. Men avtalsstyrda
sparmål har man inte arbetat med tidigare.
– Här finns det inte plats för några genvägar. Allt ska dokumenteras och vi måste
vara säkra på att alla leveranser ger de
utlovade besparingarna, betonar Øystein.
I andra projekt är det inte alltid energianvändningen som är viktigast för
kunderna, utan snarare att kraven på en
god arbetsmiljö tillgodoses.
Självfinansierande.
– Det är roligt att jobba med ett projekt där
vi måste uppfylla målen till 100 procent,
och sedan se om vi klarar av det, säger
Øystein. Kontoret har deltagit vid inspektionerna och man håller med om att kom-

kompetens finns.
– En del av arbetet kan inte lämnas åt juniorer,
så man måste ha med erfarna kollegor i
teamet för att nå bra resultat, betonar Kjell.
Mycket på en gång. Den här typen av
projekt omfattar många olika fackområden
och mycket logistik, vilket kräver ett väl
fungerande samarbete.
– Emellanåt kan det vara nödvändigt att se
till helheten snarare än att fokusera på
detaljerna. Det viktiga är att nå goda resultat, säger Kjell. Att ta ett gemensamt ansvar
är också det en viktig framgångsfaktor.
– Det är väldigt mycket som ska göras
samtidigt. Skiens kommun har ett liknande
kontrakt och kommer att genomföra 360
åtgärder under arton månader. Det blir en
åtgärd per arbetsdag, säger Kjell.
Trygghet i analysfasen är också en
förutsättning. Kommunen måste se till att
alla åtgärder blir utvärderade, både kommunens egna förslag och förslag från
externa leverantörer, så att de vet att budgeten
håller och ger önskad besparingseffekt.
– At ta för lätt på uppgiften kan bli en
fallgrop både för entreprenören och
kommunen, betonar Kjell.
Den bästa modellen. Kjell säger också att
för den som prioriterar handling framför
rapporter och utredningar är EPC den

munen måste göra något åt sina fastigheter.
– Dessutom är ju åtgärderna självfinansierande och betalar sig under kontraktstiden, påpekar Øystein.
Fullt fokus. Nästa fas kommer att bli
omfattande och består av många mindre
delprojekt.
– Så det gäller att hålla koll. Men några större
problem blir det inte, det här är saker vi
håller på med dagligen på GK, säger Øystein
Larsen. Dessutom är genomförandefasen
utspridd över två år.
– Normalt sett är vi på plats under en eller
två månader och sedan är vi klara. Här kan
vi fokusera på ett enda projekt, poängterar
Øystein. En mängd olika avdelningar på
GK kommer att vara inblandade under
genomförandefasen.

bästa modellen.
– Målet är att genomföra åtgärder utan
att ta risker. Enligt statistiken från
tidigare projekt blir energiminskningen
i genomsnitt 30 % vilket betyder att
investeringen i genomsnitt betalar sig på
sju-åtta år, upplyser Kjell. Han har märkt
att entreprenörerna är positiva eftersom
avtalen genererar många uppdrag, både
små och stora.
– Den här typen av avtal borde absolut
vara intressanta även för privata aktörer.
På grund av reglerna om upphandling
är det mer komplicerat för den offentliga
sektorn att göra inköp. Därför borde det
som fungerar i den offentliga sektorn
även fungera på den privata marknaden.
Det kommer att saknas resurser. Han
tror inte att intresset för EPC kommer att
vara den största begränsningen i Norge
framöver.
– Det är nog snarare kapaciteten på entreprenörsidan som blir den största utmaningen.
Vi har bra modeller för genomförandet
och bra mallar, men hittills är det bara fem
entreprenörer som har tecknat avtal, säger
han. I glesbefolkade områden har det varit
särskilt svårt att få med entreprenörerna på
banan.
– Jag är väldigt glad att GK satsar på det
här, för det behövs.

“

– Vi har 3D-ritningar på
alla anläggningar, berättar
Bernt Godiksen, projektledare på GK,
här tillsammans med Erik Haakaas,
projektchef på GK.

Hej då R22
Telenor fasar ut R22 från sina anläggningar i Norge, och nöjer
sig inte med minimilösningar. – Vi byter ut alla kylmaskiner,
säger Eivind Thoresen, projektledare på Telenor.

F

rån och med den 1 januari 2015 är det enligt F-gasförordningen inte längre
tillåtet att köpa och fylla på HFC-köldmediet R22, varken nytt eller återvunnet.
– Vi kommer att vara klara med utfasningen av R22 som köldmedium under
2014. Då kommer vi att uppfylla kraven och vi är ganska säkra på att vi
kommer att vara de enda som hinner bli klara under året, säger Eivind. Till skillnad
mot vissa stora aktörer (t.ex. Statsbygg som påbörjade utfasningen av R22 under
vintern 2013) var Telenor tidigt ute. u

Bjørn Sunde (till vänster) och Eivind Thorsen på Telenor
valde att byta ut alla kylmaskiner när R22 skulle fasas ut.

9
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FAKTA: UTFASNING AV R22
Från och med den 1 januari 2015 är det inte längre
tillåtet att fylla på hydrofluorkarboner (R22) i kylanläggningar, varken ny eller återvunnen R22. Det
framgår av EU-förordning nr 1005/2009 artikel 11 om
ämnen som bryter ned ozonskiktet. Källa: VKE/Statsbygg.

Enorma mängder R22
Myndigheterna har ingen översikt över
hur många anläggningar med R22 det
finns. Mitt intryck är att det är enorma
mängder R22 som ska bytas ut, säger
Stig Rath, branschansvarig på den
norska föreningen för ventilation, kyla
och energi, VKE.
Statsbygg påbörjade utfasningen av
R22 vintern 2013. De har enligt sina
register ca 400 kylmaskiner som måste
bytas ut, saneras eller utfasas.
– I Norge finns det en kylanläggning
i varenda kommersiell fastighet och
R22 var det mest använda kylmediet
på 1990-talet, säger Rath, som är
branschansvarig för kyla på VKE.

– Höst, vinter och vår använder vi bara uteluft som växlas mot kylkretsen,
förklarar Erik Haakaas, projektchef.

– Vi började med det här 2009. Telenor
har tagit EU-bestämmelserna på allvar, säger
Bjørn Sunde, teknikkonsult på Telenor.
Därför har Telenor valt att byta ut alla stora
anläggningar.
– Det är en bra åtgärd eftersom vi både
sparar energi och minskar risken för läckage,
säger Bjørn.
u

Ett helt kompetensområde. Telenor
tecknade ett totalentreprenadavtal med GK i
december 2010. Avtalet omfattar ca 80
anläggningar runtom i Norge.
– Att leverera så många och så stora anläggningar är ett helt kompetensområde i sig
självt. Den kompetensen hittade vi hos GK
och samarbetet har varit mycket framgångsrikt. Kan man inte leverera helhetslösningar
så kommer man ingen vart, menar Eivind.
Telenor har en liten projektorganisation, och
med ett projekt av den här storleken kan
man inte använda flera leverantörer. Det
skulle kräva alldeles för mycket samordning.
– Att använda GK som totalentreprenör
kostar visserligen en del, men vi sparar in
motsvarande arbetskostnad internt.
Dessutom går arbetet mycket fortare,
understryker Eivind.
10

– Här har vi installerat två kylmaskiner, berättar projektledaren Bernt Godiksen.

Flera fördelar. Med energieffektiva lösningar i de nya kylanläggningarna minskar
Telenors energikostnader med några procent
och dessutom utnyttjas lokalerna bättre.
Men det som betyder mest för Telenor är
driftsäkerheten.
– Upptiden är viktig. Därför investerar vi
i redundans på alla kritiska komponenter,
berättar Bjørn. Tidigare hade vissa byggnader
en gemensam kylanläggning för komfortkyla
och den tekniska utrustningen. Nu får dessa
funktioner en anläggning vardera.
– Det är skillnad på att någon svettas för att
komfortkylan inte räcker till och att samhällsnyttiga datanätverk går ner på grund av
bristande kyla, poängterar Bjørn. Därför har
alla kylanläggningar en kylmaskin i reserv.
– Vi dimensionerar med n + 1-redundans
i alla anläggningar, upplyser Erik Haakaas,
projektchef på GK Norge. GK levererar tre
huvudtyper av anläggningar till Telenor, men
varje anläggning anpassas till behovet i respektive byggnad. De gamla isvattenanläggningar
som ska bytas ut har ofta en helt annan kapacitet och lösning än vad som krävs idag.
– Eftersom vi även köper driftjänster är det
viktigt att anläggningarna har en så enkel
konstruktion som möjligt, säger Bjørn Sunde.

Smidigt teamwork. GK driver projektet
från region Öst, med en ansvarig projektchef och fem projektledare som täcker
hela landet. För Telenor är den personliga
kontakten viktig.
– Idag är vi tre personer som sitter tillsammans och löser de problem som dyker upp.
Det är mycket smidigare att genomföra
projektet på det sättet, säger Eivind Thorsen.
Haakaas tycker att centralstyrningen
fungerar bra även för GK.
– Projektledarna har erfarenhet av många
liknande projekt i många olika delar av
landet. Fördelarna med att att ha erfarenhet
från flera liknande projekt är större än de
geografiska nackdelarna, menar han.
Arbetssättet innebär också att projektledarna
genomför projekt i andra GK-regioners
områden.
– När jag gav mig av för att göra det första
projektet i Haugesund var jag lite orolig för
hur mina kollegor på lokalkontoret bara tio
minuter därifrån skulle reagera. Men det
gick jättebra, berättar projektledaren Bernt
Godiksen. Det lokala GK-kontoret har
också levererat tjänster för projektet.
– De har gjort ett fantastiskt bra jobb,
berömmer Godiksen.

– Värmen från datorutrustning kan motsvara upp emot 1200 W
per kvadratmeter, berättar Torgeir Moe, regiondirektör GK.

Varje kapad ledning är ett fast telefonabonnemang som har sagts
upp. Den nya tekniken sparar mycket utrymme för Telenor.

Byta ut anläggningar i full drift

växlar utelyften mot frikyla samt en kylkrets
med två kylmaskiner för att säkra redundansen.
– På det viset kan vi sätta in kylmaskinerna
gradvis, poängterar Bernt. För att undvika
kondens har kylmaskinerna en isvattentemperatur på 12-17 grader, i stället för 7-12
grader som är det vanliga.

– Den största utmaningen med att byta
ut kylanläggningar är att fastigheterna
behöver kyla även under byggtiden, säger
Bernt Godiksen, projektledare på GK.
På Stabekk i Bærum ligger en av de största
anläggningar som GK har uppgraderat. Här
står idag en ny anläggning med en kapacitet på
380 kW plus en mindre anläggning på ca 250
kW för lokaler med särskilda behov. Den gamla
kylmaskinen var i full drift medan den nya
anläggningen byggdes i samma tekniska rum.
– När vi bytte torrkylare lyckades vi tillföra 120
kW kyla i form av luft. Det motsvarar ca 280 000
kubikmeter, berättar Bernt Godiksen.
– Värmen från datorutrustning kan motsvara upp
emot 1200 W per kvadratmeter. Om kylningen
inte fungerar som den ska kan temperaturen i
rummet stiga till kritiska nivåer efter bara två-tre
minuter, berättar Torgeir Moe, regiondirektör GK.
Mycket frikyla. För att få en energieffektiv
drift är anläggningen byggd för minimal
användning av kylmaskinerna.
– Höst, vinter och vår använder vi bara uteluft
som växlas mot kylkretsen, förklarar Erik
Haakaas, projektchef. Om det är kallare än 7
grader utomhus behöver inte kylmaskinerna
användas överhuvudtaget. Lösningen har två
kylkretsar: dels en torrkylare på taket som

Lokal anpassning. De flesta av de anläggningar
som GK levererar till Telenor är volymreglerade.
– Det är effektivare, ger större flexibilitet och
sparar energi, poängterar Haakaas. All projektering utförs av samma avdelning på GK.
– Behovet och läget avgör vilken lösning vi
väljer. I den här fastigheten är till exempel
ljudnivån viktig, eftersom det ligger bostäder
tätt intill, berättar Erik Haakaas. GK har också
ett ansvar gentemot sina underleverantörer, inte
minst när det gäller HMS.
Redovisning av växthusgaser. Under projektet
kommer Telenor att sanera sina anläggningar
från betydliga mängder R22. All R22 som
avtappas destrueras eller mellanlagras under en
period hos GK.
– Vi ska ta hand om resten innan förbudet
träder i kraft den 1 januari 2015, understryker
Erik Haakaas. GK använder bara kylmontörer
med F-gas-certifikat för avtappningen av R22.
– Dessutom redovisar vi all avtappning. Vi jämför
volymerna med vad Telenor anser bör finnas på
anläggningarna, säger Bernt Godiksen.

Höga läckagenivåer på 1990-talet.
Köldmediet R22 blir inte förbjudet som
sådant. Om anläggningen inte läcker
kan det fortfarande användas. Men det
är ett teoretiskt resonemang.
– De här anläggningarna läcker alltid
köldmedium, säger Stig. 2003 började
läckagenivån minska, till ca 5 procent.
Innan dess lade man ingen större vikt
vid läckagen.
– På 1990-talet var läckagenivån 20-25
procent, så anläggningarna från den
tiden har ett underhållsbehov, resonerar
Stig Rath.
Förbjudet att lagra extra R22.
Att vara framsynt och hamstra några
extra flaskor R22 är inte heller någon
lösning.
– Det är olagligt, för det är förbjudet
att förvara mer än ett kilo farligt avfall,
säger Stig Rath. Däremot är det möjligt
att använda Drop-In kylmedier och fylla
på med andra kylmedier.
– Det här är den sämsta lösningen,
även om den är billigast. Det är
riskabelt eftersom det kan hända att
föroreningar i anläggningen lossnar,
förklarar Stig. VKE rekommenderar
därför att man väljer ett kylmedium och
byter olja minst ett par gånger.
– Oljor är ett problem eftersom de
påverkar materialet i packningarna,
poängterar Stig.
Samarbete med kunden.
Självklart kan man bygga om anläggningarna helt och välja ett kylmedium
som kan användas i all framtid, såsom
CO2, propan eller ammoniak. Oavsett
vilken väg man väljer att gå rekommenderar VKE sina medlemmar att
tillsammans med kunderna ta fram en
plan för utfasning av R22.
– Annars kan det uppstå akuta problem
efter januari 2015, understryker Rath.
Föreningen vill också se mer och
bättre information från myndigheterna
angående kravet på utfasning.
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TEXT: HILDE KARI NYLUND

FAKTA: HETGASVÄRMEVÄXLARE

Hög kvalitet i alla led
De VVS-tekniska installationerna i ett passivhus måste hålla
lika hög kvalitet som den avancerade byggnadskroppen,
understryker Jørn Stene, värmepumpspecialist på COWI.

F

örst ett klargörande: Den påstådda passivhusskeptikern
Stene betonar att han inte är motståndare till passivhus
och säger att han tidigare felciterats i facktidningen VVSAktuelt.
– Men jag tror branschen behöver lite mer tid på sig än till
2015. Först bör vi få kontrollrutiner som säkrar att dagens
TEK10-byggnader faktiskt håller TEK10-nivå. Det är nog
många byggnader som inte gör det, säger Stene. Samtidigt
bidrar passivhusstandarden till att byggbranschen rör sig i rätt
riktning.
– Kraven på termografering och täthetskontroller är jättebra.
Det gör att branschen faktiskt måste bygga både tätt och korrekt, säger Stene.
Överförenklat och underdimensionerat. Det återstår däremot
en del att göra på tekniksidan.
– Utmaningen för VVS-branschen är att skapa system som
är anpassade för de avancerade byggnadskropparna. En del
passivhus är byggda med alldeles för enkla värmesystem, menar
Stene. Som exempel nämner han miljöbyn Granås. Där håller
bostäderna en hög hantverksmässig kvalitet, men villorna har
bara en radiator per våning.
– Det gör bostäderna väldigt oflexibla ur användningssynpunkt,
poängterar Stene. Han tror också att värmesystemet är underdimensionerat i vissa passivhus.
– I debatten om passivhus har det varit mycket fokus på hur mycket
det årliga värmebehovet kan minskas. Många tror att den totala
energiförbrukningen minskar i motsvarande grad, men så är inte
fallet, påpekar Stene (se faktaruta).
Elektronisk strypventil och effektiv värmeväxlare.
Tillsammans med kollegan Ole Smedegård på COWI har Stene
projekterat värmeanläggningen för en passivhus-förskola, där de
bland annat använder en jordvärmepump.
– Vår käpphäst är att värmesystemet och värmepumpen bör hålla
lika hög kvalitet som byggnaden i övrigt. Det betyder bland annat att
man ska välja en så effektiv värmepump som möjligt, med varvtalsreglerad kompressor och elektronisk strypventil, förklarar Stene.
Det är också viktigt att ha en kvalitetslösning för uppvärmningen av
varmvatten, där man förvärmer från värmekretsen och tar vara på
överskottsvärmen med värmeväxlare (upphettning i två steg).
– Naturligtvis ska man bara använda de senaste pumparna med
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permanentmagnet-motor och varvtalsreglering, tillägger Stene.
Även högeffektiva fläktar och en hög grad av värmeåtervinning är
obligatoriska i passivhus.
Kontrollera frostskyddsvätskan. Värmeflödesmätare och
energiuppföljningssystem är självklarheter för att man ska
kunna säkra att en teknisk anläggning fungerar som planerat.
– En annan sak vi har med i specifikationen är TA-ventiler
på frostvätskekretsen så att vi kan kontrollera att vi har rätt
mängd. Ett bra flöde säkrar att värmeupptagningen blir
optimal. Med dessa billiga ventiler kan vi mäta att systemet
fungerar som det ska, poängterar Stene. Eftersom ett passivhus
har ett lågt energibehov i grunden är det ännu viktigare att
minimera alla energiförluster i systemen.
Förnybar fri kylning. Kylning är standard i alla kommersiella
fastigheter av passivhusstandard, men används så gott som
aldrig i bostäder. Stene menar att det är förnuftigt att utnyttja
möjligheterna till fri kylning.
– Värmepumpsystem med berg eller jord som värmekälla kan
även användas för kylning. Det här är billiga lösningar som ger
en mycket större flexibilitet vad gäller värmekomforten
inomhus. Och fri kylning är förnybar kylning, poängterar
Stene. Att använda kylning i ett bergvärmesystem ökar
dessutom effektiviteten genom att borrhålen laddas med
överskottsvärmen från byggnaden.
Små temperaturskillnader. I kontorsfastigheter tror Stene att det
går att minska kostnaderna betydligt, men samtidigt kan kraven
på en flexibel användning innebära en begränsning.
– Det är bra att vi har företag som går i spetsen och utnyttjar
dagens lösningar, såsom GK har gjort med Miljöhuset. Branschen
måste anpassa sig, men en lösning passar sällan för alla byggnader. Min poäng är att branschen måste anpassa sig till passivhusstandarden och utveckla lämpliga lösningar, understryker
Stene. Han tror bland annat på anläggningar med små temperaturskillnader mellan distributionssystemet och de rum som ska
värmas eller kylas.
– En högtemperaturs kylanläggning som levererar 15 – 18 °C
kylning och en lågtemperaturs värmeanläggning som levererar
30 °C värme ger supereffektiva värmepumpar. Det är framtiden,
menar Stene.

En hetgasväxlare ansluts mellan kompressorn och kondensatorn
(se bild). Arbetsmediet (het gas) kyls i värmeväxlaren. Värmen
kan både användas till att värma upp vattnet som passerat genom
kondensatorn och till att värma upp varmvatten till hög temperatur.
Den värmeeffekt som uppnås genom avkylningen av gasen kan
utgöra 10-40 procent av värmepumpens totala värmeeffekt. Hur stor
effekten blir varierar beroende på arbetsmedium, temperaturförhållanden, kompressorns verkningsgrad och aktuell systemlösning.
Fördelar:
• Vattnet kan värmas till en sluttemperatur som är högre än
kondenseringstemperaturen (tk)
• Minskar exponeringstiden vid hög temperatur för arbetsmediet/
oljan; ger ökad driftsäkerhet
Nackdelar:
• Extra kostnad för hetgasvärmeväxlare med rörkopplingar och
eventuella ventiler
• Ger större tryckfall i värmepumpkretsen

Principskiss, hetgasväxlare för eftervärmning av tappvarmvatten.
Vattnet förvärms med värme från kondensorn och värms således i två steg. Fördelen
är att tappvattnet kan värmas till en relativt hög temperatur (60 °C) samtidigt som
kondensorn arbetar med en relativt låg vattentemperatur (35-40 °C). Detta ger en
hög effektfaktor (COP) även vid beredning av tappvarmvatten.

Grundläggande process för enstegs värmepump med hetgasvärmeväxlare som
värmer vattnet till en temperatur högre än kondenseringstemperaturen. Detta kan
Källa: Jørn Stene
till exempel användas för varmvattenberedning.

50-40 °C ÄR OPTIMALT
Värmepumpar fungerar mer effektivt vid lägre framledningstemperaturer.
– Vi jobbar på att förenkla anläggningarna så mycket det går och försöker bland annat
undvika för höga temperaturkrav, säger Stene. I Norge är det vanligt att använda 60-40 °C
för lågtemperaturadiatorer. Stene och Smedegård menar att 50-40 °C-system lämpar sig
bättre för passivhus.
– Med en temperaturskillnad på 10 grader under de kallaste dagarna fungerar radiatorventilerna mycket bättre på grund av ett större vattenflöde. En optimal reglering gör också
att man undviker onödiga energiförluster i systemet.
– Vi behöver enkla och robusta lösningar som är korrekt inställda, som inte ger övertemperaturer och som säkrar en bra reglering av värmesystemet, sammanfattar Stene.

Forskning på Miljöhuset
Ett rum på Miljöhuset GK har nu blivit ett forskningslaboratorium
som ska ge svar på hur bra lösningarna fungerar.
Inom ramen för projektet, som
kallas “Förenklad behovsstyrd
klimatstyrning av kontorsfastigheter med mycket lågt
uppvärmningsbehov”, kommer
både fältmätningar och enkäter
om inneklimat att genomföras.
Oberoende forskare är i full gång
med de fysiska testerna.
– Det viktigaste är att testa
luftkvaliteten. Den vill vi veta mer
Den svarta cylindern är en dummy som
om, det är nyckeln om man vill
avger ungefär samma mängd värme
kunna använda överskottsvärme
som en person under arbete.
till att värma upp kontorslokaler,
säger Mads Mysen, senior forskare vid Sintef Byggforsk.
Ventilationseffektivitet. Utmaningen med att använda ventilation för att värma upp kontorslokaler är att varm luft stiger och
stannar kvar under taket.
– När man tillför varm luft kan man få problem med dålig luftkvalitet i vistelsezonen, poängterar Mads.
I testrummet tillsätts spårgas till tilluften.
– Därefter mäter vi spårgasen i andningshöjd för att se om
ventilationseffektiviteten är tillräckligt bra. Det ska vara minst
lika bra luftkvalitet i andningshöjd som vid undertemperatur
eller isotemperatur, förklarar Mads. Dessutom mäter forskarna
lufthastigheten samt temperaturen på flera höjdnivåer.
Uppvärmningsmetoder. Värmebehovet i en lokal kan tillgodoses
genom tillförsel av en stor luftmängd med liten övertemperatur,
eller en liten luftmängd med stor övertemperatur.
– Vi börjar med att testa dessa två uppvärmningsmetoder och gör
sedan en bedömning av vad som är optimalt och om metoden
fungerar, förklarar Mads. Dessutom görs mätningarna både med
och utan värmetillförsel från GK:s egenutvecklade eluttagsstolpar.
– De mest intressanta testerna är när vi inte tillför värme från
stolparna. Ibland kommer vi därför bara att använda oss av
övertemperatur, säger Mads.
Stationära miljöer värst. Testrummet är utrustat med en så
kallad dummy som avger lika mycket värme som en person
som jobbar stillasittande.
– Den största utmaningen med övertemperaturmetoden är de stationära, fasta arbetsplatserna. I dessa fall är det svårt att få ner den
friska luften i vistelsezonen. Genom att göra testerna i stationära
miljöer testar vi de värsta tänkbara förhållandena, säger Mads. Han
berättar att projektet kommer att fortgå till och med slutet av 2015.
– Den viktigaste testperioden blir vinterhalvåret.
13
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D

et 21 våningar höga bostadshus
som nu tar form i Köpenhamns
nya stadsdel Örestad kommer att
ha 97 lägenheter, butikslokaler
och garage i källarvåningen. Precis som i
Norge råder det hård konkurrens inom den
danska ventilationsbranschen. Logistiken
i Öresundsskrapan är krävande, men ett
bygge av den här storleken innebär också
intressanta möjligheter.
– I bostadsprojekt som till exempel radhus
med decentraliserade aggregat är det
betydligt svårare att få vettiga marginaler.
Men de större projekten är för komplicerade för vanliga VVS-firmor, särskilt om
man måste projektera med övertrycksventilation, säger Jacob Christensen, som
ansvarar för GK:s avdelning i Slagelse.
Av brandsäkerhetsskäl har trapphusen i
Öresundsskrapan övertrycksventilation.
Luftmängden för övertrycksventilationen i
trapphusen är hela 36 000 m3.
Tilluft från golvet. Tekniskt sett är
ventilationsentreprenaden förhållandevis
traditionell.
– Lägenheterna ventileras med tilluft som
tillförs via galler under radiatorerna i de
olika rummen och utluft från badrummen, säger Jacob. Tilluften går genom 75
mm plaströr i kanaler mellan trägolven
och betongen. I varje lägenhet finns en
fördelarbox och rören dras vidare till
varje tilluftsventil.
– Vi har använt 6,2 kilometer plaströr
i projektet, fortsätter han. Det är första
gången GK installerar lösningen, men
Nilan har använt den tidigare, bland
annat i enfamiljshus. Öresundstornet har
sex centrala ventilationsaggregat på taket
och spjällstyrningen sörjer för att ventilationen blir balanserad.
– All ventilation i huset uppfyller
naturligtvis byggreglerna, tillägger Jacob.
En enda hiss. Öresundstornet är det
första projektet av den här storleken som
14
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avdelningen i Slagelse tar sig an.
– Den största utmaningen är logistiken,
säger Jacob. Att hålla ordning på material,
verktyg och människor på 21 våningar
är ingen lek – och en utmaning även för
lönsamheten.
– I huset finns till exempel bara en hiss
och den används ofta av andra
hantverkare. Vi kan inte gå i trapporna
upp till 21:a våningen flera gånger om
dagen, det tar för lång tid, säger Jacob.
Totalentreprenören har sparat pengar
genom att inte installera någon utvändig
hiss, vilket gör att underentreprenörer
som GK måste anpassa sig och planera
arbetet noggrant. Det gäller allt från att
komma ihåg verktyg och utrustning till
matraster och toalettbesök.
– En bra montör tänker igenom vad
som ska göras så att arbetsdagen och
ackorden fungerar. För att det här ska
bli lönsamt måste både projektledare
och montörer dra sitt strå till stacken,
betonar avdelningschefen.
Spännande område. Den nya skyskrapan
ligger i den nya stadsdelen Örestad, där
en mängd olika byggnadsprojekt pågår
för närvarande.
– Det är hård konkurrens om entreprenaderna. Tekniskt sett är projekten inte
alltid så krävande, men det är spännande att vara med och bygga något som
engagerar många – både danskar och
människor från andra länder, säger Jacob.
Han tror att fler skyskrapor kommer att
byggas i Danmark trots att myndigheterna
skärper brandsäkerhetskraven nästan
varje år.
– Det gör att kostnaderna för att bygga
på höjden ständigt stiger, men jag tror
ändå inte att kostnaderna avskräcker.
Både hänsynen till arkitekturen och
de höga tomtpriserna bidrar till att
många fortsätter att bygga höghus,
säger Jacob.

PROJEKT - GK DANMARK

Toppen att bygga
på höjden
När vi visar framfötterna inom
bostadsventilation gör vi det genom
stora projekt som Øresundstårnet,
säger Jacob Christensen,
avdelningschef på GK Danmark.

FAKTA: ØRESUNDSTÅRNET
Byggherre:
Totalentreprenör:
Arkitekt:
GK-kontrakt:
Byggperiod:

Danica Pension
Arkitektgruppen
Årstiderne Arkitekter
Ventilation
2013
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Amagers Manhattan: Öresundsskrapans arkitektur
är inspirerad av New Yorks skyline.

Danmarks bästa utsikt
Öresundsskrapan kommer att bjuda på Danmarks bästa utsikt, i varje fall om man
ska tro hyresvärden, som inte lär ha några problem med att hitta hyresgäster till de 97
lägenheterna. Samtliga lägenheter har havsutsikt och från vissa har man en imponerande 360-graders panoramavy: www.oeresundstaarnet.dk/beliggenhed

Köpenhamns nya stadsdel
Den så kallade Örestadslagen trädde i kraft 1992 och blev startskottet för utvecklingen av den nya stadsdelen. Örestadssällskapet (numera By & Havn) utlyste
en internationell arkitekttävling som vanns av den finska arkitektbyrån ARKKI.
Utvecklingen av stadsdelen sker inom ramen för ARKKIs förslag till stadsplanering
för hela området och håller hög internationell standard. Ett överordnat krav har varit
att Örestad ska ha en modern framtoning som står i kontrast till Köpenhamns gamla
centrum. Stadsdelen ska också präglas av en hög kvalitet vad gäller arkitekturen och
hänsynen till miljön.
•
•
•
•

Örestad sträcker sig över fem kilometer, från stadskärnans ytterkant och ända ut
intill Köpenhamns flygplats. Stadsdelen är avlång med en bredd på cirka 600 meter.
Bruttoarean (den totala ytan för byggbara våningsplan) är 310 hektar, eller
3,1 miljoner kvadratmeter
Det ligger sex tunnelbanestationer i stadsdelen
Fastigheternas fördelning i Örestad kommer att se ut ungefär på följande sätt:
företagslokaler och kontor (60 %), bostäder (20 %), byggnader för övriga
ändamål såsom kultur, service, handel och institutioner (20 %)

Fyra områden
• Örestad Nord med universitet och Danmarks radios huvudkontor
• Amager Fälad – byggs sist
• Örestad City med köpcentret Field´s, kontor och bostäder
• Örestad Syd med bostäder och Copenhagen Arena
Människor
Målet för år 2020 är
• 60 000 – 80 000 arbetsplatser
• 20 000 invånare
Status sommaren 2013:
• 12-13 000 arbetsplatser
• 8 500 invånare
• Närmare 20 000 personer studerar i Örestad
Källor: www.orestad.dk, www.business.dk

Luften blåses in genom galler vid
radiatorerna.
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6,2 km plaströr för tilluft har installerats i
skyskrapan.

Det finns en fördelarbox i var och en
av de 97 lägenheterna.
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GK RENOVERINGSPROJEKT

Ett framgångsrecept

TRYCKTESTAT TILL 0,7

Bundebygg och GK använder framgångsreceptet från
Miljöhuset i ett ambitiöst renoveringsprojekt.

G

rensevingen 7 i Oslo är en
kontorsfastighet från åttiotalet
som kommer att uppgraderas
till energimärkningen A och
klara miljöstandarden Breeam Excellent.
Erfarenheterna från samarbetet kring
Miljöhuset var en viktig orsak till att
BundeBygg rekommenderade GK i förhandlingarna med byggherren Oslo Areal.
– Det är lite ovanligt att man presenterar en leverantör så tidigt i ett projekt.
Det handlar om förtroende. Vi vet att
lösningarna i Miljöhuset fungerar och det
gör att vi känner oss väldigt trygga, säger
Iver-Erik Kylling, chef för projekteringsavdelningen på BundeBygg.
Förtroende och skingrade tvivel.
Erfarenheterna har varit viktiga i säljarbetet
gentemot byggherren och hyresgästerna.
– Att vi har kunnat ta med dem till
Miljöhuset och visa hur lösningarna
fungerar i praktiken har ingett förtroende. Jag tror att det var avgörande för
byggherrens beslut att så tidigt bestämma
sig för GK, säger Kylling. Det innebär
också en trygghet för hyresgästerna nu
när lösningarna ser lite annorlunda ut
än vad de är vana vid. Erfarenheterna
från Miljöhuset gör också att samarbetet
fungerar bra redan från början.
– Samarbetet måste fungera innan man
sätter igång. När det finns gott om tid för
projektering är det alltid bra att ta hänsyn till
samarbetsfrågorna tidigt i arbetet. På GK är
man bra på att samarbeta, säger Kylling.
Renoveringsprojekt begränsar.
Byggnadstekniskt är det naturligtvis
stor skillnad på att renovera ett hus från
1980-talet och bygga nytt.
– Vi måste ta hänsyn till begränsningar i
den befintliga huskroppen, såsom köldbryggor och låga etagehöjder. Det påverkar

GK RENOVERINGSPROJEKT

TEXT & FOTO: HILDE KARI NYLUND

energiberäkningarna och hur kanalerna
för el och ventilation kan dras i huset,
säger Kylling. I fastigheten Grensesvingen
7 behålls det mesta: fasader, pelare, balkar,
betongbeläggningar och huvudtrappor. För
GK:s del blir skillnaderna mindre.
– För vår del är det ingen större skillnad
jämfört med en nybyggd fastighet. Vi kommer in när allt är “strippat”. Men det finns en
del begränsningar vad gäller höjder och vissa
större avvikelser från dagens byggnormer.
Alla våningar har skannats, så vi har nu en bra
bild av betongen och var pelarna står, säger
Asbjørn Mortensen, projektledare på GK.
Han tillägger att det är lite mer jobb att hitta
plats för större komponenter som torrkylare,
värmepumpar, luftintag och utlopp.
Krävande värden. Grensesvingen 7 får en
liknande lösning som Miljöhuset, med
tilluftsventiler från Lindinvent. I projekteringen utgår man från den låga takhöjden
och de befintliga kanalerna. Enligt arkitekten
Haukur Morthens på Kima Arkitektur var
den ursprungliga betongkonstruktionen
optimerad och innehöll inte ett gram
betong mer än nödvändigt. Därför är konstruktionen inte särskilt flexibel vad gäller
bärförmåga och upptag av nya hål.
– Vi har bara tagit upp hål för rör. De
befintliga hålen används för ventilation,
upplyser projekteringsledaren
Lars Jørgen Thoresen.
Decentraliserade aggregat. För ventilationen kommer två aggregat installeras
på varje våning.
– Det är bra eftersom tryckfallet blir lågt.
Annars hade det nog blivit svårt att få
till ett tillräckligt lågt SFP-värde, fortsätter Thoresen. Han poängterar också att
Lindinvent-ventilerna kan begränsa höga
tryckfall utan att bullra för mycket.
Ventilationsanläggningen tillgodoser

Tegelfasaden och så mycket som möjligt
av stommen har behållits och huset har
tilläggsisolerats invändigt med en ny
fristående och isolerad 100 mm vägg som
byggts med 50 mm spalt till befintliga
reglar.
– På så sätt har vi både kunnat tilläggsisolera och fixa till skevheter i den
befintliga stommen och fått raka och
fina väggar invändigt, förklarar Henrik
Herdlevær, projektledare på BundeBygg.
Den nya fuktspärren kunde sättas direkt
mot gipsskivornas insida eftersom inga
ledningar går i ytterväggarna. Täthetskravet var 1,0 eftersom fastigheten ska ha
energimärkningen A. Testet genomfördes
på den mest utmanande platsen i huset
och resultatet blev 0,7.
– Vi lade ner mycket arbete på fuktspärren och använde massor av tejp, säger
Herdlevær. Han tillägger att snickarna från
LP Bygg har gjort ett föredömligt arbete.

– Elkanalerna ligger dikt mot ventilationskanalerna och på
så sätt sparar vi ett par cm. Men det har gått bra, säger
projektledaren Asbjørn Mortensen.

både värme- och kylbehovet. Därför
behövs varken fläktkonvektorer eller
kylbafflar.
– Vi har extra kapacitet i aggregaten så att vi
kan öka luftmängderna på ventilerna lokalt.
Det gör att vi klarar kylbehovet och toppbelastningar, förklarar Thoresen. Solelpaneler
på taket täcker behovet av värme om
ventilationsanläggningen inte skulle räcka till.

FAKTA: GRENSESVINGEN 7
•   Yta: 16 422 m2 (uppvärmd BRA),
700 arbetsplatser.
•   Energianvändning
Netto: 81 kWh/m2 år. Levererad
energi: 66 kWh/m2 år.
(Beräkning enligt NS3700/3701).
•   Energikällor: Värmepump luft-vatten
(grundlast värme/kyla, ventilation och
varmvatten), fjärr-/närvärmeanläggning (toppbelastning värme/kyla,
ventilation och varmvatten)
•   Miljöstandard: BREEAM Excellent.
Ett referensprojekt inom FutureBuilt
innebär att fastigheten uppfyller
kraven på minst 50 procent minskning av växthusgasutsläppen från
transporter, energianvändning och
materialförbrukning jämfört med
dagens praxis.

Projektera färdigt. Thorsen vill också
betona den goda kommunikationen mellan
projektgruppen och de som ska genomföra
uppdraget.
– Alla har varit med och bidragit under
projekteringen, understryker han. Dessutom
var projekteringen i stort sett klar innan
monteringsarbetet påbörjades.
– Vinsterna av att projektera färdigt innan
man börjar bygga är undervärderade,
säger Jan Bergstrøm, distriktschef. GK har
ansvarat för projekteringen av hela VVSanläggningen och prissatt projektet i en
öppen process med byggherren.
– Det är så vi vill jobba framöver. Det ligger
mer i tiden än att båda parter går ner i skyttegravarna. Precis som Kylling menar han att
det är erfarenheterna från Miljöhuset som
gjort detta möjligt.
– Då fick vi till ett samarbete som var
betydligt mer jämställt. BundeBygg lärde
känna oss och fick förtroende för oss. Att
jobba tillsammans i ett projekt är en helt
annan sak än att sälja till så lågt pris som
möjligt och leverera så lite som möjligt,
understryker Bergstrøm.

Hyresgäster: Miljødirektoratet och Undervisningsbygg

NYCKELTAL
U-värde tak: 		
U-värde golv: 		
U-värde yttervägg: 		
U-värde fönster/dörrar:
Täthetsprovning (uppmätt):
SFP-värde ventilation
kW/(m3/s)
Värmeåtervinning ventilation

0,09
0,18
0,15
0,83
0,7
1,23
84 %

U-värden är genomsnittsvärden.
Källa: FutureBuilt

Mattis Rustad har precis så mycket plats han behöver för kanaler med mera.
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GK HER KOMMER DET TEKST

ENERGISNÅLA KONTORS-BYGGNADER

TEXT & FOTO: HILDE KARI NYLUND

Aktiv styrning är viktigt
FACIT: Siffrorna är beräknade värden utan säkerhetspåslag. Uppmätta värden bygger på
inköpt och normalårskorrigerad energi.

Det går att bygga energisnåla
kontor med kända produkter
och känd teknik, säger Henrik
Jönsson på Bengt Dahlgren AB.
Det har teknikkonsultföretaget
bevisat med en av Sveriges
mest energisnåla kontorsbyggnader.

D

en totala energianvändningen för
Bengt Dahlgrens huvudkontor i
Göteborg har hittills varit mellan
76 och 79 kWh/m2 per år. I siffrorna
ingår både fastighetsenergi och verksamhetsenergi. Trots det överträffar byggnaden
Boverkets krav vad gäller fastighetsenergi.
– Att vi lyckats så bra med projektet beror
på vårt arbete med behovsstyrd energi och
vår aktiva och kompetenta driftpersonal,
säger Henrik. Han presenterade mätningar
från byggnaden under Passivhus Nordenkonferensen i oktober 2013.
Kyld tilluft är bra. Med hänsyn till arkitekturen i Krokslätts gamla fabriksområde i
Mölndal valde man att bygga en fasad med
mycket glas. Det gör att bra solavskärmning krävs för att hålla kylningsbehovet
nere under sommarhalvåret. Byggnaden
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har en utvändig motoriserad solavskärmning mot öst, söder och väst, och kyld tilluft
via luftbehandlingssystemet.
– Vi har aktiva tilluftsventiler som regleras
i tre steg. Lösningen kommer från Swegon
och bygger på samma systemkoncept som
Lindinvent. Det fungerar jättebra, säger
Henrik Jönsson. Inneklimatet följs upp
genom klimatenkäter bland användarna.
– Ingen har klagat på komforten under
sommaren. Det är inga problem med
vare sig drag eller buller och man märker
egentligen inte systemet, säger Henrik.
Återkopplingen under vintern har också
varit övervägande positiv.
Övervärderade dödzoner.
– Kylningen är koordinerad med värmen
så att vi inte värmer och kyler samtidigt,
förklarar Henrik. Lösningen möjliggör
dödzoner, där värme varken tillförs eller
förs bort. Ju större dödzon, desto mer
energi sparar man. Men möjligheten att
utnyttja detta fenomen övervärderades i
energiberäkningarna.
– I planeringen tog vi utgångspunkt i
större dödzoner än vad vi senare kom
fram till att vi behövde för att tillgodose
kraven på termisk komfort, berättar
Henrik. För de flesta utrymmen i huset är
temperaturen i dödzonerna under dagtid
inställd på 21-24 °C. Efter arbetstid och i

utrymmen som inte används är temperaturen normalt 20-25 °C. Det har resulterat i en något högre värmekostnad än
beräknat. Å andra sidan är inneklimatet
bra och hamnar i kategori B enligt standarden ISO 7730.
Många standardlösningar. Extrakostnaden för de valda lösningarna har inte
varit något stort problem under projektet.
– Vi har valt ganska många standardlösningar, poängterar Henrik och
tillägger att Swegons Wise-system är
känd och beprövad teknik. Fasadlösningen valdes med hänsyn till
arkitekturen.
– Och solavskärmning hade vi behövt
oavsett, påpekar Henrik. Det ursprungliga målet för total köpt energi
(75 kWh/m2 och år) har ännu inte
uppnåtts, men resultatet har förbättrats
över tid.
– Trenden visar att vi blir bättre och
bättre på att reglera byggnaden.
Prognosen för 2013 är ca 75 kWh/m2,
berättar Henrik. Goda resultat kräver
hårt arbete och hög kompetens i
flera led.
– Kompetensen hos driftpersonalen är
viktig, och de bör vara med redan under
projekteringen. När vi är ute och jobbar
med andra hus ser vi hur viktiga de är.

Fasaden på Bengt Dahlgrens kontorshus
utformades för att passa in bland
de gamla industrihusen på
Krokslätts fabriksområde.

De dokumenterade resultaten för Bengt Dahlgren-huset (BDAB) visar att de ligger bra till i
förhållande till andra byggnader – även kontorsbyggnader med miljöprofil. Green Buildingkravet är 25 procent lägre inköpt fastighetsenergi.

FAKTA: BRA KLIMATSKAL
Husets fasad består till 58 % av glas på grund av kraven från
hyresvärden och stadsantikvarien.
Ufönster < 0,85 W/m2, K
Umedel =0,41 W/m2K (dåvarande BBR-krav 0,7 W/m2K)
Lufttäthet: 0,4 l/sm2 ved ± 50 Pa
FAKTA: RESULTAT, FASTIGHETSEL
Beräknat* [kWh/m2 och år]

FAKTA: BENGT DAHLGREN-HUSET
Ägare: Husvärden AB
Byggstart 25 juni 2009, inflyttning december 2010.
4113 m2 fördelat på sex våningar
160 arbetsplatser, plats för ca 220
• Behovsstyrning av belysning, el till datorer, ventilation och
värme plus kylning
• Värme: Fjärrvärme, värmeåtervinning från kylmaskin och
uteluftvärmepumpar placerade vid luftutlopp
• Värmedistribution med radiatorer
• Kylning: Uteluftvärmepumpar för värme/kylning till
ventilationsaggregat
Vätskekylmaskin för serverrum
Luftburen kyldistribution via aktiva tilluftsventiler
• Fönster med U-värde på 0,85 W/m2 °K
• Utvändig motoriserad solavskärmning mot öst, syd och väst
• Elproduktion med 50 m2 solceller
• 26 elmätare för en energioptimal drift

Resultat**[kWh/m2 och år]

Värme
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Varmvatten

3

30,7
3,4

Återvunnen från servrar

-9

-9,6

Fastighetsel

19

11,8

Elförbrukning för komfortkyla

11

4,5

Solceller

-1

-1,2

46

39,6

Total användning,
fastighetsenergi

FAKTA: RESULTAT FÖR VERKSAMHETSENERGI
		

Beräknat* [kWh/m2 och år]

Resultat**[kWh/m2 och år]

Belysning, datorer m.m.

18

18,1

Kylning av server

4

4,1

Elförbrukning server

12

7,8

Kök

3

1,9

Inbrottsskydd, passerkontroll,
brandlarm

3

1,6

Utebelysning och skylt

3

Ingår i raden ovan

43

33,5

Total användning,
verksamhetsenergi

* Inklusive 20 % säkerhetsmarginal ** Uppmätt samt prognos för 2013
Vissa avvikelser i användningen av verksamhetsenergi beror förmodligen på
att fel schablonvärden har använts i beräkningarna.
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TEMA BYPASSLÖSNING

TEXT: HILDE KARI NYLUND

Bypasslösning testas i miljöbutik

Ny tjänst riktad mot
renoveringssektorn

Systemair testar sin bypasslösning i Rema 1000-kedjans nya flaggskepp i norska Kroppanmarka.

N

orges mest miljövänliga
livsmedelsbutik. Så beskriver
Remagruppen den 980 m2 stora
butik som slog upp sina portar
i Kroppanmarka hösten 2013. Butikens
ventilationsaggregat kommer från
Systemair och är utrustat med företagets
egenutvecklade bypassteknik.
– Återvinningsaggregatet står i bypassläge
när systemet inte är igång. Detsamma gäller
värme- och kylbatterierna, förklarar
Sturla Ingebrigtsen, marknadschef på
Systemair. Hur stora energivinster detta ger
kommer att följas upp noga av Sintef. Det
sker i regi av forskningsprojektet Creativ
(Competence project for Reduced Energy use
through Advanced Technology InnoVations),
där Systemair ingår som industripartner.

Bättre underlag. Sintef ska bland annat
mäta hur mycket av överskottsvärmen
från kyldiskarna som kan återanvändas
i ventilationsanläggningen, och hur
mycket energi som behövs för de olika
delsystemen.
– När vi får siffror på vad som påverkar
vad får vi ett mycket bättre underlag.
Efterhand kan vi kanske ändra kravspecifikationen, särskilt när det gäller
den här typen av anläggningar, säger
Sturla. Bypasslösningen som installerats
i butiken visades för första gången på
VVS-dagarna 2012.
– Nu har vi tagit in produkten i vårt
sortiment och den finns även dokumenterad i vårt produktprogram, säger
Sturla Ingebrigtsen.

Luftfuktighet. Även luftfuktigheten
kommer att mätas inom ramen för
forskningsprojektet. Butiken har många
kyl- och frysdiskar som det kommer in
varm och fuktig luft i när de öppnas och
stängs sommartid.
– Det medför att en del av kyleffekten
går till kondensering i stället för till
temperatursänkning, vilket försämrar
kyleffekten. Det kan betyda at vi behöver
avfuktare i ventilationsanläggningen,
säger Sturla. Det har kostat ungefär dubbelt så mycket att bygga den nya butiken
jämfört med vanliga livsmedelsbutiker,
och forskningsprojektet ska bidra till att
klargöra om extrainvesteringen betalar
sig på sikt.

FAKTA: REMA 1000 KROPPANMARKA
Lösningarna i den nya butiken i
Kroppanmarka kommer att ge energibesparingar på 30 procent jämfört med
vanliga norska livsmedelsbutiker, menar
Sintef Energi.
Energivinsterna är huvudsakligen ett
resultat av två strategier:
• Automatisk belysningsreglering
kombinerat med ett effektivt
utnyttjande av dagsljuset, och
• ett helintegrerat system för ventilation,
kylning och uppvärmning.
Fasaden har stora ytor med polykarbonatskivor fyllda med aerogel. Det ger en bra
isolerande effekt, sprider effektivt dagsljuset i butiken och gör att man slipper
investera i dyra lösningar för solavskärmning. Överskottsvärmen från kylmaskinerna lagras i vattentankar och går sedan
tillbaka till butiken via golvvärme- och
ventilationssystemet. Anläggningen har
också fyra 170 meter djupa energibrunnar.
Projektet har fått en miljon norska kronor i
stöd från Enova.
Källa: Sintef Energi, Enova.

Den nya Rema 1000-butiken har designats av arkitektkontoret Snøhetta och byggts av totalentreprenören Hent, med Sintef
som energirådgivare. Byggherre är Rema Eiendom Nord. Foto: Creative Commons
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TEMA BYPASSLÖSNING

Systemairs bypasslösning i Rema 1000-butiken i Kroppanmarka följs upp noga som en
del av ett forskningsprojekt.

Aggregat med integrerad
teknik från Honeywell

Systemair har förstärkt sitt fokus på renoveringssektorn med en
nyinförd tjänst. Trond Hjelmtveit kommer att arbeta med tekniska
lösningar och produkter som riktar sig till renoveringsmarknaden.
Han kommer dessutom att fungera som något av ett rådgivande
bollplank i projektens olika faser.
– Han kan kopplas in både i tidiga faser och i senare delar av
projekten, säger marknadschef Sturla Ingebrigtsen. Trond ska bland
annat bidra med argument som kan vara avgörande ute på byggarbetsplatserna när man står inför ett byte av ventilationssystem.
Till följd av Økodesigndirektivet kommer vissa fläktar att utgå
från Systemairs sortiment, och då är det viktigt att veta vilka nya
produkter som bäst kan ersätta de gamla modellerna.

Eagle-regulatorn från Honeywell kan nu levereras
integrerad i ventilationsaggregaten från Systemair.

Större aggregat från
fabriken i Dal

Den integrerade lösningen har redan levererats i 17 aggregat
som installerats i Lerkendal Hotell i Trondheim.
– Vi väntade länge på Eagle-regulatorn från Honeywell. Den
passar i våra skåp och med vår typologi. Sedan den kom i
september har vi använt den i flera pilotprojekt. Det gör att vi
nu kan leverera kvalitetssäkrade aggregat med färdigt kablage
och vars regulatorer GK Byggautomasjon äger och ansvarar för,
säger Sturla Ingebrigtsen, marknadschef på Systemair.

Från årsskiftet kan Systemairs fabrik i Dal erbjuda aggregat
med en kapacitet på över 40 000 kubikmeter i timmen.
– Tidigare har de större aggregaten tillverkats i Danmark, men
nu är vi rustade att leverera projekt med stora aggregat på egen
hand, säger Sturla Ingebrigtsen, marknadschef på Systemair.
Systemair står dessutom i begrepp att lansera PrioAir, en ny
serie fläktar:
– PrioAir har dubbelt så stor kapacitet med samma SFP-värde
som tidigare produkter, avslutar Sturla.

Perfekt för större projekt. Regulatorn har inte alla de funktioner
som behövs för att driva aggregatet, så GK Byggautomasjon måste
färdigställa funktionaliteten.
– Därför passar den här lösningen bra för större projekt som
kräver en kombination av byggautomation och ventilation, säger
Sturla Ingebrigtsen. Arbetet med att utveckla lösningen har pågått
i drygt ett år.
– Det har skett genom ett unikt samarbete mellan GK Byggautomasjon och Systemair. Intresset för detta är stort både internt
inom GK och hos oss, säger Sturla.

Honeywells Eagle-regulator passar mycket bra i Systemairs aggregat.

Standardlösning. Lösningen har även testats i flera pilotprojekt
i Sydnorge och en standardlösning håller på att tas fram.
– Vi kommer att använda en särskild variant av Honeywells
Eagle-regulator som är anpassad för att hantera sådant som ett
aggregat normalt ska klara, utan överflödiga funktioner,
berättar Sturla.
– Det här blir en standardlösning som kommer att ingå i vårt
fasta sortiment och som tas fram i ett samarbete mellan
Systemair och GK Byggautomasjon, poängterar han.
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TEMA - BEHOVSSTYRD VENTILATION

TEXT: HILDE KARI NYLUND FOTO: ISTOCKPHOTO

Skolornas inneklimat
påverkar elevernas studieprestation
I en ny dansk studie påvisas ett samband mellan inneklimatet och elevernas provresultat. – Det finns ett stort
behov av bättre och effektivare ventilation på skolorna, säger Jørn Toftum vid Danmarks Tekniske Universitet.

D

anmark har en större andel
naturlig ventilation än
Sverige och Norge
(se faktaruta), och därmed
även förhöjda CO2-nivåer inomhus jämfört med sina grannländer.
Att byta ut ventilationssystemen är
dock ofta förenat med avsevärda
kostnader. Mot bakgrund av detta
har danska forskare undersökt
effekten av att optimera 10-12 år
gamla anläggningar med några
enklare åtgärder.
– Vi tittade bland annat på hur vi
kan öka luftmängden genom att
byta fläktmotorer och förbättra
luftkvaliteten genom att byta luftfilter, säger Jørn Toftum, lektor vid
avdelningen Center for Indeklima
og Energi på Danmarks Tekniske
Universitet. Han presenterade
arbetet under ett seminarium som
anordnades av VKE och Sintef.

Temperaturen påverkar.
– I studien deltog omkring

300 elever i årskurs 4–6 och
fyra språkprov respektive fyra
matematikprov användes för att
mäta deras prestationsnivå, berättar
Jørn. Testerna utformades på så
sätt att barnen först fick vara i ett
klassrum med skolans vanliga ventilation i en vecka, varpå de fick
göra prov på fredagen den veckan.
Därefter fick de vistas i klassrum
med förbättrad ventilation i en
vecka, med motsvarande prov på
fredagen den veckan. Även lufttemperaturen ändrades.
– Redan vid 23,5 °C läser de långsammare än vid 20 °C, konstaterar
Jørn. (Med 1,3 enheter i minuten
istället för 1,6). Han tillägger att det
hade varit vanskligt att göra detta
utan att eleverna märkte något,
så interventionen gjordes utan att
dölja det för eleverna. Skolbarnens

24

prestationsnivå höjdes även under
kallare perioder.

Bättre med mer luft.

– Att se på effekten av ökad luftmängd var ännu mer intressant,
fortsätter Jørn. Luftgenomströmningen i de befintliga ventilationssystemen på skolorna var 5 liter
per sekund, vilket ligger mycket
nära minimikravet. Den högsta effekt forskarna kunde uppnå
utan störande brus var 9,5 liter i
sekunden.
– Om vi slår samman och normaliserar resultaten av alla genomförda
prov kan vi se hur elevernas
prestationer förändras i de olika
skolämnena. Höjningen av
prestationsnivå står i proportion till

ökningen av ventilationshastigheten, konstaterar Jørn. I procent är
inte ökningen så stor, men den är
ändå signifikant (se figur). Testerna
genomfördes under en kort period,
men Jørn menar att de ändå är relevanta för att svara på den viktiga
frågan om vad inneklimatet har för
betydelse för inlärningen.

Skillnad i nationella prov.

I en pilotstudie har resultaten
från de obligatoriska nationella
proven kopplats samman med
infor-mation om skolornas
venti¬lationslösningar och CO2nivå. Resultatet från 1700 klassrum och mer än 400 skolor har
kopplats samman och justerats
avseende socioekonomiska

faktorer och andra relevanta
aspekter.
– Ventilationen är en faktor
som ger statistiskt signifikanta
skillnader i inlärningen, konstaterar Jørn. Elever vid skolor med
balanserade ventilationssystem
presterar påtagligt bättre än de
som går på skolor med naturlig
ventilation. När det gäller CO2nivån fann dock forskarna inga
statistiskt signifikanta skillnader.
Vi behöver dokumentera inneklimatets effekter bättre. Om vi
kan påvisa att inlärningen
påverkas av detta kan vi fokusera
helt och fullt på detta viktiga
område, betonar Jørn.

FAKTA: VENTILATIONSLÖSNINGAR VID NORDISKA SKOLOR
En undersökning från 2009 avslöjade stora skillnader mellan de ventilationslösningar som finns på skolorna i de
nordiska länderna. Eleverna deltog själva i undersökningen, som kartlade ventilationstyp och tillhörande CO2-nivå.

Mekanisk frånluftsventilation
Balanserad mekanisk ventilation
Naturlig ventilation

ELEVERNAS PRESTATION ÖVER ÄMNESGRÄNSERNA VID
ÖKAD MÄNGD VENTILATIONSLUFT.
Norge

Danmark

Sverige

Samband mellan provresultat (längst ner) och ventilationstyp.
De vertikala röda strecken anger standardavvikelsen för resultaten.
Källa: Jørn Toftum.

Språktest: Lyssna/läsa, läsförståelse, bedömning av kommentarer,
korrekturläsning. Matematikprov: subtraktion, multiplikation, numerisk
jämförelse, addition.
Källa: Jørn Toftum.
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TEMA - BEHOVSSTYRD VENTILATION

INTERVJU

TEXT: HILDE KARI NYLUND FOTO: HILDE KARI NYLUND OCH HEIDI ØVERGAARD

Fem vanliga fel
Fem nyckelfaktorer förklarar hur det kan komma sig att energibesparingspotentialen i behovsstyrda ventilationsanläggningar inte utnyttjas till fullo.

I

ett forskningsprojekt som heter
reDuCeVentilation har en mängd
behovsstyrda anläggningar utvärderats och resultatet är tydligt:
– Den potential som finns för att minska energianvändningen utnyttjas inte,
säger Mads Mysen, seniorforskare på
Sintef Byggforsk. Vid projektets avslutningsseminarium sammanfattade han
de viktigaste orsakerna:
1.
2.
3.
4.
5.

Otydliga regler
Otydliga ansvarsförhållanden
Onödig strypning
Oprecis behovsstyrning
Olämpliga komponenter

Praktiska utmaningar.
– Behovsstyrning är inte ett teoretiskt
problem. Utmaningen är att se till att
åtgärderna blir genomförda i praktiken,
understryker Mysen. Otydliga regler är
en av orsakerna.
– Som beställare kan du få lite av varje
om du skriver ”behovsstyrd ventilation”. Troligtvis får du då en konstanttrycksreglerad behovsstyrning, säger
Mysen. Otydliga ansvarsförhållanden
handlar om vem som ska leverera vad
och att få samordnade leveranser att
fungera som de ska. Den tredje utmaningen är att många anläggningar har
onödig strypning.
– De är konstruerade och inställda
för att fungera energisnålt vid en viss
maxkapacitet, men luftmängderna är
ofta reducerade genom onödig strypning, förklarar Mysen. Han betonar
att den som önskar en energioptimerad, behovsstyrd ventilation
bör ange det särskilt vid beställningen.
Designad för maxkapacitet. Oprecis
behovsstyrning handlar om fel val av
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trycksensor, eller fel placering.
– Det gör att vi inte kan anpassa
aggregatet till behoven när förhållandena i lokalerna ändras, säger
Mysen. På många anläggningar är
trycksensorn placerad väldigt nära
aggregatet upptill, och styr anläggningen mot mycket höga tryck.
– Då stryps alla spjäll under i stort sett
hela driftperioden och du bygger upp
ett mycket högre tryck än vad som
behövs. Det ger dålig precision och
drar onödigt mycket el, säger Mysen.
Den femte orsaken, olämpliga komponenter, kan till exempel vara trycksensorer som inte är tillräckligt känsliga,
VAV-spjäll som är felaktigt placerade eller
smutsiga så att luftmängden mäts fel.
Viktiga kontrollpunkter. Forskningsgruppen har därför tagit fram en guide
som hjälper byggherren att köpa in en
välfungerande behovsstyrd anläggning
genom att ställa kontrollerbara krav
och även genomföra kontroller. Figuren
visar de viktigaste kontrollpunkterna.
– Vi vill ha en anläggning som fungerar
enligt den blå kurvan, säger Mysen.
Vanligtvis kontrolleras en anläggning vid
maxbelastning, men där är alla anläggningar lika. Vid reducerad last skiljer de sig åt.
Om du gör testet vid både maximal
och reducerad belastning vet du om
anläggningen reglerar energioptimalt
eller inte, säger Mysen.
Sex värdefulla rekommendationer.
Dessutom innehåller guiden
rekommendationer angående:
1. SFP-värdet vid maximal och
reducerad last
2. Sambandet mellan förändringar
i rumsluften och den totala
luftmängden.

När utrustning ska bytas ut är det viktigt att analysera resultatet för att undvika att gamla fel kvarstår.

De viktigaste kontrollpunkterna i en behovsstyrd ventilationsanläggning.
Källa: Mads Mysen och Peter Schild, 2013.

3. Dokumentation av funktionerna och
automatiken
4. Reglering och luftmängdkontroll i form av
ifyllt VAV-kontrollschema
5. Mätningens noggrannhet, behovet av
rekalibrering och livslängden på sensorer
och DCV-spjäll
6. Mätning av fläkteffekt och frekvensomformare med lämplig 3-fas energi
analysator eller avläst fläkteffekt från aggregat.
Guiden “Behovsstyrt ventilasjon, DCV-krav og
overlevering” kan hämtas gratis på:
http://www.sintef.no/
Projectweb/reDuCeVentilation/

FAKTA: REDUCEVENTILATION
Forskningsprojekt 2009–2014 vid Sintef Byggforsk
som finansieras av Norges forskningsråd och flera
andra samarbetspartner. Förkortningen står för
Reduced Energy Use in Educational buildings with
robust Demand Controlled Ventilation.

FAKTA: BEHOVSSTYRD VENTILATION
DCV står för Demand Controlled Ventilation och
omfattar ventilationssystem där den tillförda
luftmängden regleras automatiskt efter behovet i
lokalerna. DCV kräver rumsensorer som känner av
rumsluftens kvalitet. Sensorerna styr luftmängden
direkt, i förhållande till önskat kvalitetsmål. Alla
VAV-lösningar är inte DCV, men alla
DCV-lösningar är VAV. (Variable Air Volume).
Källa: Mads Mysen/reDuCeVentilation

Det gäller
att analysera resultatet

B

land annat handlar det om att inte
okritiskt kopiera andras lösningar,
till exempel när det dags att byta ut
en äldre kylanläggning.
– Man ska inte frestas att installera samma
lösning igen, även om det ofta är möjligt.
Vi måste tänka oss för. Det kan ha kommit
ut nya produkter på marknaden och ibland
används byggnaden annorlunda än tidigare.
Om den som installerade kylningen för 20
år sedan gjorde en felbedömning kommer
anläggningen att driftas felaktigt i 40 år
om vi gör om samma misstag, poängterar
Aronsen. När man jämför effektiviteten hos
olika energibesparande åtgärder inser man
hur viktigt det är att inte ha för bråttom när
man väljer lösning.
– Om du läser eller räknar dig fram till att
energiförbrukningen kan minskas med
70 %, till exempel från 250 till 75 kWh/m2
per år, är det något som inte stämmer. För
i så fall skulle du hamna på en nivå som
nästan är lägre än i Miljöhuset GK, säger
Aronsen. Resultatet måste med andra ord
jämföras mot empiriska data eller tumregler.

Vi kan inte mäta allt. Det är viktigt inom
energimärkning.
– Vi kan inte mäta allt på ett bygge, vi kan
till exempel inte provtrycka. Men vi kan ta
en titt på fönster, väggar och ritningar och
vara hyfsat säkra på U-värdena, förklarar
Aronsen. Om beräkningsmodellen inte
överensstämmer med historiska data får
man ta möjliga felkällor i beaktande, t.ex.

tätheten eller att andra tekniska anläggningar än de ursprungliga används.
– När vår modell stämmer någorlunda
med historiska data, är beräkningen tillräckligt bra, säger Aronsen. Om du räknar
på en fastighet som förbrukar en miljon
kWh om året är det ingen poäng med att
leta efter de sista 1200 kilowatten i skillnad
mellan modellen och historiska data.
– När du väl har anpassat modellen är det
mer troligt att de beräknade besparingarna stämmer med vad du kan åstadkomma i praktiken, poängterar Aronsen.

När bör man räkna mer? Ibland duger
ungefärliga siffror bra.
– Det finns alltid något att vinna på att
räkna sig fram till noggranna decimaltal
– men du måste veta när du ska göra det
och när det är bättre att avstå, betonar
Aronsen. Det handlar särskilt om att kunna
bedöma konsekvenserna av en felräkning.
Ibland kan det vara förnuftigt att överdimensionera lite, t.ex. genom att att välja en
lite större fläkt än vad som krävs och som
kanske förbrukar 3 procent mer energi.
– En större fläkt kostar kanske 500 kronor
mer. Men det bör jämföras med att en mer
exakt beräkning kan innebära 10 timmars
merarbete och merkostnad, säger Aronsen. Han
tror ändå att entreprenörer i vissa fall inte lägger
ner tillräckligt med tid på beräkningarna.
– Det händer att vi håller på en timme och sedan
inser att det vi analyserar är så viktigt att vi måste
sätta någon på att räkna ordentligt, förklarar han.

Espen Aronsen er avdelningschef energi på GK

Oavsett om du ska byta ut
ett kylaggregat, räkna på
energibesparande åtgärder
eller energimärka en
fastighet hänger allt på att
analysera resultatet, säger
Espen Aronsen, avdelningschef energi på GK.
Låt byggherren avgöra. Mer noggranna
beräkningar kan också göra att man får en
tydligare bild av riskerna och att det blir lättare att fatta beslut – även för byggherren.
– Om vi räknar i detalj kan vi beräkna
risken för olika parametrar i stället för att
göra en allmän riskbedömning, förklarar
Aronsen. På en kylanläggning är det kanske
fem parametrar som avgör vilken
storlek som är den optimala. Några av
dessa värden kommer inte att förändras,
t.ex. areal och U-värde, medan tätheten och
behovet av datakraft är mer osäkra.
De variablerna är byggherren mer insatt i
än vad vi är.
– Eftersom vi har ansvaret sätter vi ofta
150 000 i stället för 100 000 kr för en kylanläggning. Men ibland måste man våga utmana byggherren och diskutera förutsättningarna, säger Aronsen. Istället för att direkt
installera ett kylaggregat med kapacitet för
alla tänkbara behov hos hyresgästerna kan
det vara förnuftigt att utforma anläggningen
så att den kan byggas ut vid behov.
– Och så hamnar vi på 115 000 i stället för
150 000. Då får vi en anläggning som är
bättre anpassad till behoven och byggherren får en lösning som han kan acceptera,
poängterar Aronsen.
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PROJEKT - GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

TEXT: HILDE KARI NYLUND

FAKTA: VALAD

t Det här Malmö-kvarteret ingår i Valads portfölj,
som totalt omfattar 150 000 m2.

Inte vi och de, men vi

– Även om vi köper in tjänster från GK jobbar vi mot samma mål. Det är oerhört viktigt för
hyresgästerna, säger Peter Nilsson, asset manager på Valad Europe.

F

astighetsförvaltaren Valad köper in teknisk förvaltning och drifttjänster från Gunnar Karlsen Sverige, medan fastighetskonsultföretaget Newsec har den dagliga kontakten med personalen på
Gunnar Karlsen Sverige.
– För våra hyresgäster spelar det ingen roll om det är Gunnar Karlsen
Sverige, Valad eller Newsec de möter. De har hyresavtal med Valad och
förväntar sig att saker och ting ska fungera, säger Peter. Därför anser
han att det är viktigt att ha en gemensam inställning till kunden.
– Det ska inte vara vi och de, utan vi. Även om Gunnar Karlsen Sverige
är leverantör så har vi ett unikt samarbete. Gunnar Karlsen Sverige är
vårt ansikte mot kunden i det dagliga arbetet. Om Gunnar Karlsen
Sverige gör ett bra jobb får Valad kredd för det, understryker Peter.
En leverantör för många fastigheter. Med tanke på att Valad
administrerar en fastighetsfond var det ett självklart val att köpa in
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de nödvändiga drifttjänsterna för fastigheterna.
– Vi är en mycket liten organisation med ansvar för 150 000
kvadratmeter, så vi köper in alla tjänster. Det är viktigt att ha en
leverantör som kan ta hand om de olika typer av fastigheter som
vi har i vår portfölj, säger Peter. Valads avtal med
Gunnar Karlsen Sverige omfattar ca 80 000 kvadratmeter och är
funktionsbaserat. Det innebär att Valad inte kan påverka vem av
Gunnar Karlsen Sverige:s medarbetare som ska jobba med en
viss fastighet.
– Detta är kanske en liten nackdel med avtalet, för jag vill ju gärna
ha en och samma person som jobbar med våra fastigheter över en
längre tid, säger Peter Nilsson. Samtidigt slipper han de risker det
innebär att anställa egen personal.
– Det som utgör grunden för vår bedömning är om vi är nöjda
med Gunnar Karlsen Sverige:s arbete, sammanfattar han.

Rätt kompetens. Dessutom ger avtalet
med Gunnar Karlsen Sverige mycket
större flexibilitet. Valad säljer fastigheter
då och då, och köper även in någon ibland.
– Vi lever i en föränderlig värld och då
är det en fördel att snabbt kunna anpassa
avtalet för drifttjänster. Vi kan köpa in
mer från Gunnar Karlsen Sverige, eller
anpassa avtalet om vi säljer en fastighet,
poängterar Peter. Tack vare TTS-avtalet
kan Valad dessutom vara säkra på att de
alltid har tillgång till den kompetens de
behöver.
– Vi behöver inte bekymra oss om att vi
måste utbilda personalen bara för att vi
har en ny ventilationsanläggning eller för
att kraven ändrats. När vi köper tjänster
kan vi räkna med att Gunnar Karlsen
Sverige har den kompetensen, fortsätter
Peter. Dessutom besitter Gunnar Karlsen
Sverige kompetens som går långt utanför
vad som krävs enligt avtalet och det kan

Valad förvaltar fastighetsinvesteringar
och är specialiserade på kommersiella
fastighter inom kontor, lager, logistik
och handel. I Norden har Valad kontor i
Sverige, Danmark och Finland.
Företagets 50 medarbetare förvaltar 200
fastigheter som totalt omfattar ca 1,5
miljon kvadratmeter.

– Vi lever i en föränderlig värld och då är det en fördel att
snabbt kunna anpassa avtalet för drifttjänster, säger Peter
Nilsson på Valad Europe. q

Tack vare TTS-avtalet kan Valad dessutom vara säkra på att de
alltid har tillgång till den kompetens de behöver. Fastighetsteknikern
Joakim Dagsberg ansvarar för TTS-leveranserna ute i fastigheterna.q

Valad utnyttja efter behov.
– Om en drifttekniker märker att en ventilationsanläggning måste repareras eller
bytas ut kan Gunnar Karlsen Sverige göra
den bedömningen, till exempel i förhållande till driftsäkerheten. Det är en stor
fördel för oss, understryker han.

första året med Gunnar Karlsen Sverige
som driftsansvarig kunde vi se tydliga
framsteg.
– Vi fick mycket bra respons från
kunderna och låg bra till jämfört med
andra distrikt i Sverige, betonar han.
Inom kort ska en ny kundmätning
genomföras och Peter Nilsson tror att
framgångarna kommer att hålla i sig.
– Man får ju en viss idé om hur det
kommer att gå, bland annat när jag med
jämna mellanrum själv är ute och kontrollerar fastigheterna, säger han. Och
även om felanmälningar rörande driften
ska lämnas direkt till Gunnar Karlsen
Sverige händer det ofta att hyresgästerna
ringer direkt till Valad.
– Kunderna ringer till oss om de inte är
nöjda. Mätt i antal inkommande samtal
ser det betydligt bättre ut i dag än för två
år sedan, säger Peter.

Nöjdare kunder.
Gunnar Karlsen Sverige tog över
ansvaret för driften av Valads fastigheter
i januari 2012. Valad valde att säga upp
avtalet med den tidigare leverantören
eftersom driften fungerade dåligt; många
klagomål strömmade in och resultaten
i de kundundersökningar man genomförde var inte tillfredsställande.
– Vi håller koll på hur många klagomål
vi får och vad kunderna tycker om oss
genom ett kundnöjdhetsindex. På så sätt
kan vi mäta om Gunnar Karlsen Sverige
gör ett bra jobb, förklarar Peter. Efter det
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PROJEKT - GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

Tar hand
om hela rasket

“

Beställaren måste veta
vad han vill ha och vi
måste lyssna så att vi kan
leverera en produkt som
– Ett totaltekniskt serviceavtal innebär att vi tar ett helhetsansvar
ger hyresvärden nöjda
för fastigheten ifråga. Vår kund, fastighetsägaren, får en enda
kontaktperson/leverantör, vilket blir billigare. Dessutom får fastighets- hyresgäster.
ägarens kunder, det vill säga hyresgästerna, bättre service, säger
Jaime Cascalheira (JC), regionchef på Gunnar Karlsen Sverige Syd.

D

en här typen av avtal innebär att
Gunnar Karlsen Sverige fungerar
som teknisk förvaltare, dvs. att
Gunnar Karlsen Sverige:s personal
tar hand om driften och underhållet av all
teknik i fastigheten.
– I detta ingår skötsel av alla tekniska installationer, allt från uppvärmning, kylning
och el till brandsäkerhet och ventilation.
Vi har också ansvar för den yttre miljön
genom underleverantörer, förklarar Jaime.
Han har jobbat med den här typen av avtal
i många år, hos Gunnar Karlsen Sverige
sedan 2002. I dagsläget har regionkontoret
i Malmö ansvar för omkring 80 fastigheter
genom denna typ av avtal, däribland
Valad (se sidorna 20-21). En del av dessa
fastigheter tillhör en och samma kund.
– Vi tar ansvar för fastighetsskötseln och
köper in nödvändiga tjänster, till exempel
gräsklippning. Vi fokuserar på tekniken
och projektledningen, säger Jaime. Gunnar
Karlsen Sverige får därför ofta en roll som
fastighetsägarens ”högra hand”.
Leveransgaranti. I gengäld garanterar
Gunnar Karlsen Sverige att avtalade tjänster
levereras.
– Vissa hyresgäster kräver till exempel drift
året runt, utan avbrott. Avbrott innebär ofta
mycket höga kostnader, så vi måste veta
exakt vad vi ska göra. Detta ställer höga
kompetenskrav på vår personal, och det
krävs väl inarbetade rutiner och digitala
system, säger Jaime. Ett annat exempel är en
stor kontorsbyggnad där Gunnar Karlsen
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BRANSCHNYHETER

TEXT: HILDE KARI NYLUND

Sverige garanterar att hyresgästerna kan
komma in när som helst, dygnet runt.
– Vi håller vakt dygnet runt. Dagtid har vi
folk ute på plats och det finns alltid någon
som har jouren, upplyser Jaime Cascalheira.
Kundnöjdhetsindex.
Gunnar Karlsen Sverige:s insatser mäts
bland annat genom kundundersökningar
bland hyresgästerna.
– Våra prestationer mäts både i ”hårda”
och ”mjuka” värden. De vanligaste
parametrarna är energibesparing och
kundnöjdhet, säger Jaime. Vi ser ett allt
större intresse för tjänster inom miljöarbete och energibesparing.
– Genom att mäta energiförbrukningen
och avfallshanteringen kan vi avgöra hur
man kan minska en fastighets påverkan på
miljön, fortsätter han. En väl fungerande
kundservice är kritiskt för att lyckas med
denna typ av kontrakt.
– I våra områden finns det fler fastigheter
än hyresgäster, så det är av största vikt att
behålla hyresgästerna. Vi lägger mycket
fokus på att hålla hyresgästerna nöjda. De
kan kontakta oss via telefon, mejl eller gå
in på vår kundportal på nätet för att till
exempel anmäla fel, säger Jaime.
Gunnar Karlsen Sverige:s förmåga att
tillhandahålla bra service mäts också det i
våra kundundersökningar.
En tillitsbaserad relation. Samarbetet
med fastighetsägaren är naturligtvis också
av avgörande betydelse.

Jaime Cascalheira på Gunnar Karlsen Sverige Syd.

– Vi eftersträvar ett så nära samarbete med
kunden som möjligt, så att vi bygger upp
ett långsiktigt förtroende. Vi har alltid fasta
team, så att kunden vet vem som har ansvar
för varje fastighet. Detta är något som de
fastighetsägare som ingår denna typ av avtal
fäster stor vikt vid, säger Jaime, som även
konstaterar att de här avtalen är bra för både
fastighetsägarna och Gunnar Karlsen Sverige
så länge samarbetet fungerar väl.
– Det gäller att hålla tungan rätt i mun.
Beställaren måste veta vad han eller hon
vill ha och vi måste vara lyhörda så att vi
kan leverera en produkt som ger fastighetsägaren nöjda hyresgäster, betonar Jaime.
Han poängterar också att både beställaren
och Gunnar Karlsen Sverige måste vara
organiserade på rätt sätt.
– Och vi måste bygga upp ett positivt
samarbete. Kommunikationen med
kunderna är A och O i vårt dagliga arbete,
avslutar han.

Servicekoordinatorn Catrin Persson sköter
administrationen på Total Teknisk Service (TTS).

Ökad kapacitet på
entreprenadmarknaden
Genom övertagandet
av samtliga tillgångar
i Cero Ventilation
har Gunnar Karlsen
Sverige förstärkt
sin närvaro på
entreprenadmarknaden
i Göteborg.

Nationell strategi
för fastighetsrenovering
Ett infocenter som svarar på
frågor om energieffektivisering
och byggnadsrenovering bör
utgöra en viktig del av Sveriges
satsning på området, visar en
ny rapport.

Göran Krawe, Verkställande direktör i
Gunnar Karlsen Sverige AB. (Foto: David Bicho)

D

et privatägda företaget Cero Ventilation begärdes i
konkurs vid Göteborgs tingsrätt den 10 juli 2013.
Företaget var en av de ledande aktörerna inom områdena
installation och ventilationsplåtslageri i Göteborgsregionen. Gunnar Karlsen Sverige har övertagit samtliga
tillgångar i Cero Ventilation och de allra flesta anställda har
valt att fortsätta arbeta under Gunnar Karlsen Sverige.
Ett berikande tillskott.
– Gunnar Karlsen Sverige har sedan tidigare en omfattande
verksamhet i regionen, med lite mer betoning på service. Genom
övertagandet av Cero Ventilation kompletterar vi vår existerande
verksamhet på ett mycket bra sätt och kan nu erbjuda våra gamla
och nya kunder förstklassig rådgivning och genomförande inom
ventilation, kyla, byggautomation och energi inom nya och
existerande byggnader, säger Göran Krawe, VD på
Gunnar Karlsen Sverige.
Bra intryck. De tidigare Cero-anställda är organiserade i en
egen entreprenadavdelning som består av 23 personer.
– Vi tappade bara fyra personer till våra konkurrenter under
övergången. Jag tror att både Göran och jag har gjort ett bra
intryck på Cero. Dessutom har jag jobbat med många av
grabbarna tidigare, säger Michael Almeida, distriktschef på
Gunnar Karlsen Sverige.
Många nya. Sedan övertagandet har Almeida ansvaret för både
entreprenadavdelningen och den existerande serviceavdelningen, som också har utökats med några nya anställda och nu
består av 37 personer.
– Det är många nya! Nu har jag anställt en kille som kommer
att ansvara för entreprenavdelningen: Peter Hidenbäck börjar
den 1 januari, avslutar Michael.

På uppdrag av regeringen har Boverket och Energimyndigheten tillsammans utarbetat ett förslag till en nationell
strategi för energieffektiv fastighetsrenovering. Bakgrunden till detta är EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv.
Utredningen omfattar renoveringsåtgärder av alla slag och
inte bara omfattande renoveringsprojekt. Utgångspunkten
är att energibesparande åtgärder ska vidtas när fastighetsägaren har behov av att byta ut installationer eller åtgärda
väggar, golv och tak för att de aktuella byggnadsdelarnas
livslängd är slut.
Ett samlat grepp. En rad aktörer har bidragit med
information – genom 25 möten, frågestunder och enkätundersökningar med sammanlagt omkring 3000 personer.
Syftet är att säkerställa en välfungerande marknad.
– Vi identifierade 179 hinder och tog en titt på vilka
av dessa som beror på brister på marknaden samt hur
berörda myndigheter bör agera. De flesta av de åtgärder
som vi föreslår handlar om information och kunskap,
säger Carin Karlsson på Energimyndigheten. Hon presenterade strategin under Passivhus Norden 2013, en kort
tid innan rapporten överlämnades den 1 november. Ett av
de viktigaste förslagen är att inrätta ett informationscenter
för energieffektiv fastighetsrenovering som kan nås både
fysiskt och på nätet. Målet är att ta ett samlat grepp när det
gäller insamling och spridning av information som kan
främja utvecklingen och öka kunskapen på området.
Katalog över åtgärder. Informationen om vinsterna med
effektiviseringsåtgärderna bör även nå ut till banker och
finansiella institut.
– Vi har haft mycket intressanta möten med olika banker. De
efterlyste en katalog över energieffektiviseringsåtgärder vid
fastighetsrenoveringar, och mer specifikt information om
referensprojekt där man mätt vinsterna. Den informationen
ska vi försöka ta fram, säger Carin. Strategin ska vara klar
senast den 30 april 2014 och ska sedan uppdateras vart tredje år.
Läs mer på www.energimyndigheten.se
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Användarvänligt miljöklassningssystem
Miljöklassningen Breeam In Use som tagits fram för redan befintliga byggnader är nu här. – Det här
verktyget är betydligt enklare än Breeam NOR, konstaterar Roy Frivoll, förvaltningsdirektör på Avantor.

H

an har lett arbetet med att utveckla en norsk version av
Breeam In Use.
– Fördelen med systemet är att det även kan användas
internt för att ge översikt och mäta hur det står till med
miljön i redan befintliga hus. Det är ett verktyg som är mycket
enkelt att använda, betonar Frivoll på konferensen Drift 2013.
Han poängterar att man i nybyggnadsprojekt har både tid och
resurser att avsätta för miljöcertifiering, vilket inte är fallet för
fastigheter som redan är i drift.

BRANSCHNYHETER

Energimärkningen går trögt
Arbetet med att energimärka tekniska anläggningar i Norge går långsamt, enligt NVE.

– Vår förhoppning och ambition för verktyget är att man inte
bara certifierar enstaka byggnader, utan använder det som ett
miljöledningssystem för hela portföljen, säger Frivoll. Han
menar att verktyget tillgodoser ett ökande behov.
– Vi får fler och fler frågor från hyresgäster som vill veta hur
byggnaden driftas. Breeam In Use kommer att ge svar på
sådana frågor, fastslår Frivoll.
Läs mer på www.ngbc.no

Tre certifikat. Systemet består av tre certifikat; ett för själva
fastigheten, ett för förvaltningen och ett för användningen.
BREEAM In-Use omfattar 7-9 kategorier och innehåller 75
frågor som ska besvaras för varje certifikat.
– Användarvänlighet och relevans är viktiga faktorer. Man
ska inte behöva vara civilingenjör för att kunna använda ett
sådant här verktyg; driftpersonal ska kunna göra hela jobbet,
understryker Frivoll. Omklassning måste göras varje år.
– En person i organisationen måste gå en kort kurs för att sätta sig
in i systemet och kunna göra klassificeringen, upplyser Frivoll.

E

nergiklassningen av kyl- och ventilationsanläggningar är i gång, men mycket få värmepannor och
värmeanläggningar är energimärkta. NVE uppskattar
att över 15 000 pannor med en effekt på 100 kW
fortfarande inte är energimärkta, medan motsvarande siffra
för pannor under 20 kW är över 100 000. Fram till 30
september 2013 har endast 267 energimärkningar genomförts. Ägaren av fastigheten eller anläggningen är skyldig

att se till att detta blir gjort.
– Han poängterar att tanken med de nya reglerna är att de
ska uppmuntra till en mer effektiv drift av anläggningarna.
Annars missar man den inneboende förbättring som ligger
i detta, sade seniorrådgivaren Olav K. Isachsen på
konferensen Drift 2013. Han betonar också att de företag
som kan sälja energimärkning som en tjänst inte har utnyttjat
de möjligheter till försäljning som reglerna medför.

Ventilationsanläggningar
ligger överlägset i
topp vad gäller antalet
energimärkningar.

Förvaltningsverktyg. Den norska versionen innehåller inte
specialanpassade frågor, utan följer den internationella
standarden Breeam In Use.
Målet på sikt är att även andra nationella system, såsom
energimärkningen, ska bli erkända.

Möjligheter till merförsäljning Små vinstmarginaler
Tekniska installationer utgör en allt större del av entreprenadbudgeten
och installatörerna borde kunna sälja mer än vad de gör idag, särskilt
om de kommer med redan i planeringsfasen. Det är slutsatsen i en
analys från den oberoende konsulten Henrik Bjørnholt Nielsen som
beställts av de danska installatörernas intresseorganisation, TEKNIQ.
Installatören levererar ett värde i form av: 1. lösningar som är bäst
lämpade för uppdraget, 2. driftvänliga lösningar och 3. lösningar
som är billigast i längden och som ger ett bra inneklimat.
– Men när beställaren ska välja installationslösning tittar han bara på
om lösningen är den mest lämpliga, poängterar Nielsen i rapporten.
Han har kartlagt potentialen för merförsäljning i ett antal referensprojekt och även gjort telefonintervjuer och gått igenom annat
relevant material.
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2012 var den genomsnittliga vinsten i den danska
installationsbranschen relativt låg, endast 3,4 %. Det visar en
rapport från Deloitte som tagits fram i samarbete med
branschorganisationen TEKNIQ. Analysen omfattar både
el- och VVS-installatörer.
– De låga vinsterna visar att många installatörer har en sårbar
ekonomisk situation, konstaterar Bo Neville, utvecklingschef
hos TEKNIQ. Han anser att dessa företag skulle behöva
en mer stabil ekonomi för att kunna klara av sina uppdrag
framöver.
– För vissa av dem betyder detta att de måste bli bättre på att
tacka nej till uppdrag där risken är för stor, säger Neville i ett
pressmeddelande.
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EPC-kontrakt med
fem norska kommuner
GK har ingått energisparavtal med fem kommuner i norska
Nordmøre: Aure, Halsa, Rindal, Smøla och Surnadal.
EPC-entreprenaden (Energy Performance Contract) utlystes
gemensamt av de fem kommunerna, men avtalen tecknas
separat med varje enskild kommun.
– Vi beräknar att kommunerna kommer att kunna spara upp
till 6,1 GWh, vilket motsvarar 30 procent av dagens årliga
förbrukning, som ligger på 20,4 GWh, säger Rune Gjertsen,
energiansvarig vid GK:s avdelning i Trondheim. Detta kommer
att kräva investeringar på sammanlagt 39 miljoner kronor för de
fem kommunerna och avtalet omfattar totalt 59 fastigheter.
– Vi är i full igång med fas 1, som ska vara slutförd runt påsk.
Det är 59 fastigheter som ska åtgärdas, så det är en hel del jobb,
säger Rune.

Befuktare för försöksmöss
Ingenjörsfirman Theodor Qviller AS har fått en order på befuktare
som ska ge ett bra inneklimat för försöksmöss vid Radiumhospitalet, som är en del av Oslos universitetssjukhus (OUS).
– Kontraktet är värt 2,5 miljoner kronor och omfattar 55
befuktare med en kapacitet på 1100 liter vatten per timme, säger
Edvin Egge, produktansvarig. Installationen blev aktuell efter
att OUS i flera år haft problem med de tidigare befuktarna, både
vad gäller driften och underhållet. Dessutom har det varit svårt
att få tag på reservdelar.
– För två år sedan erbjöd vi OUS att ersätta en av de befintliga
befuktarna med en Condair Mk5 Prosess för att utvärdera hur
det fungerade. Den har nu varit i drift i två år utan problem,
berättar Edvin. Vid Radiumhospitalet används möss som
försöksdjur.
– Under försöken måste både
temperaturen och luftfuktigheten
vara stabil för att studien ska
bli godkänd. En del av mössen
har ingen päls och huden
behöver en viss luftfuktighet,
förklarar Edvin. Befuktarna
55 Condair Mk5 Prosess
är nu klara att installeras
på avdelningen.

Sverige bygger fler
bostäder
EPC-kontrakt även i Rissa
GK har även vunnit ett energisparkontrakt med Rissa kommun i
Sør-Trøndelag. Kommunen har omkring 6 500 invånare och
ca 50 000 m2 fastigheter. Avtalet omfattar 14 fastigheter med en
sammanlagd yta på ca 33 200 m2.
– I dagsläget har kommunen en årlig förbrukning på 7,2 GWh.
Efter energirenoveringen ska de kunna spara 2,6 GWh per år, vilket
motsvarar en minskning på 36 procent, säger Rune Gjertsen,
energiansvarig vid GK:s avdelning i Trondheim. Fas 1 ska vara
slutförd den 1 april och besparingen kräver en investering på nio
miljoner kronor.
– Kommunen är beredd att genomföra de åtgärder som krävs för
att spara energi, även om det kräver större och mer långsiktiga
investeringar än de är vana vid. Men på sikt är detta lönsamt både
för uppdragsgivaren och för oss, understryker Rune Gjertsen.
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Under de tre första kvartalen 2013 byggdes 39 procent
fler lägenheter i Sverige än under samma period 2012.
Det visar uppgifter från Statistiska Centralbyrån. I
klartext innebär det att ca 21 200 nya lägenheter har
byggts under perioden.

Högre elräkningar
De danska företagens energikostnader ökade i genomsnitt
med 5,5 % under 2012, jämfört med 2011. År 2012 uppgick
de totala energikostnaderna i danskt näringsliv till
171,5 miljarder danska kronor. Bruttoförbrukningen minskade med 4,4 %, enligt uppgifter från Danmarks Statistik.

– Vi vill fortsätta att påverka.
Vi vill ha tuffare energikrav och
tydligare och högre krav på
inneklimatet, understryker Permats.
(Foto: Svensk Ventilation)

Vi måste säkra återväxten
Bristen på personal är det största hotet
mot vår bransch, säger Britta Permats,
vd på Svensk Ventilation.

D

en svenska marknaden för ventilation
ökar i stadig takt: från en omsättning på
8 miljarder kronor 2007 till 14 miljarder
2012 (med en svacka under finanskrisen).
– Nu ligger vi på 13,5 miljarder och jag tror att
vi kommer att öka ytterligare fram emot 2015.
Men bristen på rätt folk är ett stort problem, säger
Britta. Det har branschen redan börjat känna av.
– Vi har alltför få utbildningsplatser på
yrkeshögskolan, vilket vi försöker påverka på
politisk nivå. Vi behöver platser inom hela
installationsledet – VVS, kylning, ventilation
och drift, understryker hon. Utvecklingen mot
ständigt högre krav på energieffektivisering
som en följd av EU-direktiven kommer att
bidra till att behovet ökar.
Undersöker kursplanerna. Förutom ventilationsingenjörer som har två års utbildning
på yrkeshögskola efter gymnasiet, rekryterar
branschen även ingenjörer och civilingenjörer.
Därför kartlägger nu Svensk Ventilation högskoleutbildningarna.

– Vi har märkt att studenterna lär sig alltför
lite om installationsteknik. Vi kommer att undersöka vilka utbildningar som finns och deras innehåll i ämnet, berättar Britta Permats.
Tidigare kunde man välja ventilationsteknik
som inriktning på KTH, men den möjligheten
finns inte längre.
– Idag är ventilationsteknik bara en mindre
kurs i utbildningarna, säger Britta.
Kompetensen behöver höjas. De ökade
kraven på energieffektivisering gör att anläggningarna blir mer och mer avancerade.
– Det gör att vi måste höja kompetensen
hos de som redan jobbar i branschen. Vi är
delägare i Installatörernas Utbildningscentrum (IUC). Där ingår vi också i en arbetsgrupp som ska säkra att vi har rätt utbildning,
berättar Britta. IUC erbjuder både kortare
kurser och längre utbildningar. Centret ägs av
branschorganisationerna VVS Företagen, Kyl
& Värmepumpföretagen, Svensk Ventilation
och Svenska Värmepumpföreningen samt
Katrineholms kommun.
Mycket att erbjuda.
– Vi kommer att jobba ännu mer med utbildning och rekrytering nästa år, lovar Britta.

Att få ungdomar intresserade av
inomhusklimat är en naturlig del
av arbetet.
– Tanken var att vi skulle börja
med det 2013, men vi har inte
tillräckligt med utbildningsplatser. Vi får se om det blir
fler studieplatser på yrkeshögskolan 2014, säger Britta. Hon
menar också att branschen har
starka argument som borde
vara lockande för många.
– Vi är en framtidsinriktad
bransch med fokus på energi
och miljö, det vi gör påverkar
människors hälsa – och vi
har jobb att erbjuda, bekräftar
Britta Permats. Bland Svensk
Ventilations medlemmar finns
dessutom globala företag och
teknikföretag som är världsledande inom sina områden.
Supervalår.
– Vi arbetar också med att
informera om behovet av ett
bättre inneklimat och långsiktig energibesparing, fortsätter
Britta. Här har branschen under den senaste tiden fått god
hjälp av TV4, som bland annat
har tagit upp problemet med att
luften på många skolor är dålig
på grund av att ventilationsanläggningen inte fungerar.
– 2014 är det supervalår i
Sverige, med val till både
riksdagen och EU-parlamentet. Vi ska försöka lyfta
fram skolfrågan och att det är i
vår bransch jobben finns,
betonar Britta. Samtidigt
jobbar organisationen på
europeisk nivå vad gäller
arbetet med direktiv och
standarder.
– Det är jätteviktigt att vi är på
plats och följer med i debatten,
så att kvaliteten på ventilation och inneklimat blir som i
Norden och inte som i resten
av Europa, säger Permats.
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