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Vad menar vi på GK med NOLL?
På GK har vi har en mängd olika nyckeltal,
varav de flesta är mätbara och prestationsbaserade och handlar om försäljning,
produktion, rörelseresultat, soliditet osv. Det
gamla vanliga och lite tråkigt om man säger
så. Men vi har ett nyckeltal som ligger oss
extra varmt om hjärtat och det är NOLL!
Så hur kan NOLL, det vill säga ingenting,
vara så viktigt att det kommer längst upp
på listan över våra nyckeltal? Det är en
intressant fråga. Vi talar ju alltid en massa
om vad vi måste göra, vad vi inte klarade av
och vad vi absolut inte får glömma bort!
Men NOLLAN handlar om vad vi INTE
ska göra. Vi ska:
• inte överlämna anläggningar eller
utförda arbetsuppgifter som innehåller
fel. Målet är med andra ord NOLL FEL
på våra leveranser.
• inte bryta mot lagar och bestämmelser,
med andra ord NOLL brott mot lagar
och bestämmelser.
• inte skada oss själva eller våra medarbetare, vilket betyder NOLL arbets-
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olyckor och personskador.
• inte mobba, trakassera eller frysa ut
medarbetare, varken på grund av etnisk
tillhörighet, kön, religion, sexuell läggning eller någon annan anledning.
Alltså NOLL dumheter på arbetsplatsen.
På GK menar vi att dessa nollvisionens
fyra delmål är våra viktigaste mål. Uppnår
vi dem får vi en bra lönsamhet i projekten,
nöjda kunder som en följd av hög kvalitet,
och nöjda medarbetare som en följd av en
bra och trygg arbetsmiljö där alla grupper
är lika mycket värda.
Men tillåt mig att rätta mig själv, det är
nämligen inte på det viset att vi kan uppnå
nollvisionen utan att göra något! Det är
massor som behöver göras för att vi ska nå
nollan. Det är kanske det svåraste av allt,
men ansvaret faller på oss alla; vi kan alla
jobba för att uppnå NOLLAN och på så sätt
skapa drivkraft och energi.
Här är några av de saker vi behöver göra:
• Vi måste leverera kvalitet, i tid och med
noll fel, vilket är en krävande uppgift.
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• Vi måste veta vilka lagar och bestämmelser
som gäller och inte falla för frestelsen
att ta genvägar.
• Vi måste göra jobbanalyser, vidta alla
säkerhetsåtgärder som definieras där
och följa riktlinjerna till 100 %.
• Vi måste respektera alla som jobbar i
organisationen och skapa en arbetsmiljö
präglad av trygghet, omsorg och individuell utveckling.
Det här är grunden för en bra kultur inom
GK, och även för våra övriga nyckeltal, de
rent prestationsbaserade. Och de löser sig
om vi löser NOLLAN.

ny direktör för ventilation hos GK
Chefsforskaren Mads Mysen
(51) hos SINTEF Byggforsk blir
ny direktör för Ventilation hos
GK Inneklima.
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M

ads Mysen är utbildad civilingenjör inom VVS hos NTNU,
har doktorerat i ventilationens
betydelse för inomhusmiljön
och energiförbrukningen i skolor och är
professor II inom ventilationsteknik vid
OsloMet. Han har stor erfarenhet som forskare, rådgivare och chef, och har under
de senaste åren lett flera större nationella
och internationella forskningsprojekt. Han
kommer närmast från en befattning som

chefsforskare hos SINTEF Byggforsk.
– Vi är mycket glada över att kunna
välkomna Mads till teamet när vi nu ska
utveckla nya och innovativa ventilationslösningar, energikoncept och projekt. Han
kommer att bidra till att vi kan lyfta oss
som företag, säger Kim Robert Lisø, vd
hos GK Inneklima.
– Vi ska vara landets ledande och mest
innovativa tekniska entreprenör och
servicepartner inom energieffektiva
inneklimatlösningar, fortsätter han.
GK Inneklima AS är Norges ledande
tekniska entreprenör och servicepartner
med expertis inom ventilation, fastighetsautomation, energi och kyla. Företaget
har under de senaste åren haft en snabb

tillväxt och har idag över 1 150 anställda
fördelade på sex distrikt och 32 avdelningskontor. Företaget har en årlig omsättning
på ca tre miljarder kronor och är den
största enheten i GK-koncernen, som
även omfattar företagen GK Elektro och
GK Rör samt dotterbolag i Danmark och
Sverige.
– Jag ser fram emot att få vara med och
påverka utvecklingen av GK Inneklima i
en tid när vi med teknikens hjälp har stora
möjligheter att skapa bättre lösningar för
användarna och samhället, säger Mads
Mysen.
Mysen tillträder sin nya befattning hos GK
den 1 juni.

www.gk.dk
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3D-revolutionen
har nått byggplatsen

För ett år sedan beskrev vi hur GK arbetar med BIM (byggnadsinformationsmodellering, dvs. virtuella 3D-modeller) under projektering
och installationsarbetet på byggplatsen. Här följer en uppdatering.

V

i som levererar tekniska lösningar
inom bygg och anläggning
använder en rad olika projekteringslösningar, både i 2D och 3D,
berättar Kjetil Johansen, teknisk chef inom
digitalisering och BIM hos GK.
– BIM är ett viktigt verktyg i projekteringsarbetet och håller nu på att bli en självklar
del av arbetet även ute på byggplatsen.
Därför vidareutbildas alla medarbetare på
GK löpande så att vi kan dra mesta möjliga
nytta av denna avancerade teknik.
Papperslöst. Idag har surfplattan ersatt
pappersritningarna i byggbranschen och
allt fler uppdragsgivare förutsätter att de

leverantörer som deltar i projekten sköter
projekteringen och administrationen i
samband med installationen av tekniska
lösningar digitalt. Papperstillverkarna,
som därmed förlorat en del av marknaden,
är förmodligen mindre glada.
– Att undvika att använda papper är inte
huvudsaken för oss, säger Johansen.
Poängen är att de digitala verktygen är
mycket mer praktiska. Ute på byggplatserna använder montörerna i allt
högre utsträckning surfplattor med alla
ritningar i 3D. På så sätt kan de se alla
komponenter och konstruktioner från
alla vinklar. De kan även se ritningarna i
2D om det behövs. Varje teknikområde u
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Kjetil Johansen, teknisk chef inom digitalisering och
BIM hos GK, berättar att 3D-modellering är ett viktigt
satsningsområde för GK.

GK fick i höstas upp-draget att leverera tekniken till Oslos nya signalbyggnad, Munch-museet, som ligger vägg i vägg med operahuset. Uppdraget omfattar projektering och
leverans av el, rör, kyl och ventilation i fastigheten. (Illustration: estudio Herreros)
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har sin egen uppsättning ritningar, men
alla medarbetare kan med ett klick ta en
titt på de installationer som levereras av
andra avdelningar, till exempel el, rör eller
ventilation.
Många möjligheter. Målet med BIM är att
utveckla konceptet så att det kan fungera
som en databas för all information som
rör bygget. Vi kommer efterhand få in alla
relevanta produktdata från alla teknikområden, inklusive monteringsanvisningar.
Internationellt pågår ett standardiseringsarbete så att även denna information ska
kunna integreras i BIM-systemet. Om det
skulle uppstå ändringar av produkterna
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eller monteringsanvisningarna är det
också viktigt att dessa korrigeras löpande i
BIM-presentationen. BIM är ett dynamiskt
verktyg som ska innehålla uppdaterad och
korrekt information under byggnadens
hela livslängd. När alla uppgifter som rör
projektet finns dokumenterade i BIMsystemet har både byggherren och entreprenören full kontroll på vad som faktiskt
har gjorts och levererats.
Stort värde internt. – En annan aktuell
fråga är vilken betydelse BIM-konceptet
har för GK internt, säger Johansen. Om vi
gör våra modeller på rätt sätt, lägger in
korrekta produktdata och har all informa-

tion samlad på ett ställe så kan vi använda
det i samband med beställningar, logistik
och koppla upp det mot GK:s driftcentral.
Med all information samlad i en kvalitetssäkrad informationsbank kan vi känna oss
säkra på att vi jobbar med korrekta data.
Olika projekt – olika krav. Hos GK är det
vanligtvis projekteringsavdelningen på respektive GK-företag som hanterar projekteringen av de tekniska leveranserna, och
inte minst tidsplanen. Idag använder man
BIM-modeller i det arbetet.
– Om en uppdragsgivare som exempelvis
Statsbygg skulle kräva att anbudet innehåller en full översikt över produktin- u

Här studerar GK:s projektchef Øystein Skjærholt
arbetsritningar för installationerna i det nya Munchmuseet tillsammans med rörläggaren och arbetsledaren
Antonio Riqueleme.
p
De två är överens om att det här är en betydligt bättre
lösning än tvådimensionella pappersritningar.
u
GK ansvarar för alla tekniska installationer i det nya
Munchmuseet. Arbetet pågår för fullt och beräknas vara
klart i slutet av 2019.
t
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kvalitetssäkringen och visualiseringsverktyget som gör att montörerna kan se alla
konstruktioner i 3D. Genom att de har
projektet ”i fickan” och kan se hur
konstruktionerna ska se ut blir det
betydligt lättare att förbereda alla arbetsmoment. De får en bättre uppfattning av
helheten och det som ska göras, vilket
ökar motivationen och produktiviteten.
Det gör det helt enkelt lättare att göra rätt
direkt. GK:s mål för projektet är att leverera en felfri slutprodukt av hög kvalitet
och det kommer vi att klara av, bland
annat tack vare BIM.

Illustration: estudio Herreros

formationen i vår BIM-modell måste vi
kunna erbjuda detta, säger Johansen. Men
arbetet med BIM har samtidigt en mängd
olika fördelar. Det underlättar logistik,
beställning och inte minst service och
underhåll – FDV – eftersom vi vet att de
komponenter som vi lagt in i BIM-modellen de facto är de komponenter som har
monterats i den aktuella byggnaden. På
så sätt kan vi enkelt kontrollera saker och
ting som garantitid, egenskaper etc.
BIM på byggplatsen. GK fick i höstas uppdraget att leverera tekniken till Oslos nya
signalbyggnad, Munch-museet, som ligger
vägg i vägg med operahuset. Uppdraget
omfattar projektering och leverans av el,
rör och ventilation i fastigheten. Arbetet
pågår för fullt och beräknas vara klart i
slutet av 2019. Här är samtliga GK-medarbetare utrustade med surfplatta. All information finns tillgänglig i form av tydliga
och praktiska 3D-modeller. Det fungerar
utmärkt, berättar Øystein Skjærholt,
projektchef på GK:
– Vi är 70–80 medarbetare som kommer
8

att jobba här i ca två år och hittills har det
BIM-baserade installationsarbetet fungerat
som förväntat. GK fick kontraktet på de
tekniska installationerna i hård konkurrens med andra aktörer och samarbetar
med entreprenören HENT.
För kvalitetskontroller använder vi ett
verktyg från Unizite. Dessutom använder
vi programmet StreamBIM från Rendra
för att lokalisera kritiska punkter och
eventuella kollisioner mellan våra och
andra leverantörers installationer.
Allt finns i paddan. – Våra medarbetare
på Munch-museet behöver inte hålla reda
på ett enda papper, säger Skjærholt. Det
är bara surfplattan som gäller. I den har vi
alla planritningar, modeller och checklistor. Det ger oss betydligt bättre koll på
kvalitetssäkringen, vad som har gjorts och
inte gjorts, hur vi ligger till och eventuella
brister. Kvaliteten dokumenteras med
hjälp av digitala checklistor i kvalitetsledningssystemet Unizite. StreamBIM från
Rendra använder vi för visualisering av
kabelstegar, ledningstunnlar, ventilations-

kanaler och eventuella byggnadstekniska
konflikter. Alla komponenter finns i
modellen och vi kan enkelt växla mellan
de olika teknikområdena och kontrollera
placering, dimensioner m.m.
Rapportering. BIM-databanken innehåller
aktuell information om hur installationerna i den tekniskt avancerade museibyggnaden ska utföras och när. Varje vecka
skickar GK en skriftlig rapport om vad
som gjorts till huvudentreprenören.
– Det är tillräckligt för HENT, förklarar
Skjærholt. Vi skriver ut rapporter från
kvalitetssäkringen och sparar dem i projektdatabasen. Huvudentreprenören har
inte direkt tillgång till vår databas eftersom
rapporteringen är så omfattande, men det
är inte omöjligt att det kommer att bli så
framöver.
Fördelar. – På en stressig byggplats är det
lätt hänt att pappersritningar kommer
bort, förstörs eller blir nerspillda med
kaffe, säger Skjærholt. Men de största
fördelarna med vår digitala lösning är

GK använder BIM 3D-modeller i all projektering av tekniska installationer.
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Höga ambitioner
i Göteborg
Vi har tidigare rapporterat om de
stora förändringar av stadsbilden
som är på gång i Göteborg.
Gunnar Karlsen Sverige AB deltar nu i projekteringen av ett 130
meter högt kontorshus som ska
byggas ett stenkast från stadens
centrum i den gamla industrioch arbetsstadsdelen Gårda.

250 hotellrum, träningslokaler och spa.
Dessutom byggs här 400 parkeringsplatser
fördelat på fem våningsplan.
Många utmaningar. – För oss som jobbar
på GK Göteborg innebär projektet en
spännande utmaning, säger Andersson.
Dels med tanke på byggnadens storlek
och dels för att den innehåller så många
olika verksamheter. Det blir en utman-

ing att hitta vägar genom byggnaden för
kanalsystemen. Dessutom byggs Kineum
intill E6:an som är tungt trafikerad, vilket
påverkar placeringen av friskluftsintagen
– vi måste undvika att leda in förorenad
luft i byggnaden. Det kommer att finnas
tre olika ventilationssystem i huset. För
konferenslokalerna, där belastningen varierar, projekterar vi behovsstyrd ventilation
(VAV). Kontoren utrustas dessutom med u

D

et pågår en enorm aktivitet inom
bygg och anläggning i Göteborg,
inte minst i stadsdelen Gårda. Här
planeras en rad spännande byggprojekt, bland annat Kineum, ett 27
våningar högt kontorshus med en iögonfallande arkitektur. Området har moderniserats under senare tid och med Kineum
och dess verksamheter som centralt inslag
växer här en spännande stadsmiljö fram.
Ventilation av 30 000 kvadratmeter.
– Vi har fått uppdraget att projektera
samtliga tekniska installationer för
ventilation i den höga byggnaden, berättar
Ulrik Andersson, projektchef hos Gunnar
Karlsen Sverige AB.
– Huvudentreprenör är NCC, ett företag
som vi har samarbetat med flera gånger
tidigare. Kineum Gårda är ett spännande
uppdrag, inte minst med tanke på alla
olika verksamheter som kommer att
samsas här. Utöver 1 300 arbetsplatser
kommer Kineum att inrymma konferens- och eventytor, restauranger, caféer,
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Reflex Arkitekter står bakom Kineum Gårda i Göteborg. En iögonfallande byggnad som kommer att bli en central del
av lokalmiljön och en sevärdhet för hela Göteborg.
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ett externt konsultföretag som hjälper
oss att utveckla CAD-skisserna samt en
person som håller ordning på kalkylerna, berättar Andersson. Vårt mål är
att vara färdiga med anläggningsritningarna i början av sommaren i år,
och att det kommer att resultera i ett
FAS2-kontrakt, det vill säga att uppdragsgivaren godkänner kostnaderna
för den fortsatta projekteringen och
genomförandet. Projekteringen av själva
installationsarbetet kommer förmodligen att pågå från sensommaren i år fram
till våren 2019.
Arbetet med grunden kommer att
påbörjas redan i juni i år, medan vi
eventuellt kommer att sätta igång med
våra installationsarbeten i början av
2020. De första hyresgästerna beräknas
flytta in i mars 2021, så det här är ett
omfattande projekt med lång byggtid.
Ulrik Andersson är projektchef för GK:s projektering
av ventilationen i 27-våningshuset Kineum Gårda i
Göteborg, där NCC är huvudentreprenör.

temperaturreglering och kylbafflar. Hotellrummen kommer att ha avancerad aircondition som delvis kan styras från receptionen.
Ny teknik. Förutom de utmaningar som
byggnadens storlek, höjd och komplexitet medför är det en förutsättning att vi,
förutom traditionell 3D-teknik, kommer
att använda Microsoft HoloLens i samband med projektering och montering,
fortsätter Andersson. Det här en teknik
som är ny för oss. Enkelt uttryckt handlar det om en liten dator, eller glasögon,
som du sätter på dig. Datorn innehåller
sensorer som läser av omgivningen så
att man ser omgivningen och ritningen
över det aktuella området samtidigt.
Det här är ett hjälpmedel som sannolikt
kommer att användas mer och mer inom
bygg och anläggning, så vi tycker att det
är en stor fördel att vi får börja använda
tekniken redan i det här projektet.
Ett omfattande uppdrag. – I den projekteringsfas vi befinner oss just nu har vi
12

Många medarbetare. För ett företag som
GK Göteborg är det här ett viktigt uppdrag, med många inblandade under lång
tid. Under installationsarbetet kommer
vi att behöva vara många medarbetare
på plats, säger Andersson:
– Som mest räknar vi med att använda
12–14 montörer, en projektledare, en
arbetsledare och två ledande montörer,
förutom att jag som projektchef håller
en viss uppsikt över projektet. Det här
är ett stort och utmanande projekt och
det är alltid intressant för oss att få
medverka i utvecklingen av en så iögonfallande signalbyggnad i en storstad som
Göteborg.

Framför Kineum byggs ett torg, med uteserveringar,
rekreationsområden och mötesplatser. Namnet Kineum
kommer från grekiskans ”kineo” – att sätta i rörelse –
vilket speglar byggherrens ambition att skapa en plats
och ett forum för nytänkande, kreativitet och möten. u
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Inomhusklimat
– vad är vår uppgift?
Med vår kompetens och våra lösningar ska vi bidra till bästa möjliga
inomhusklimat – med lägsta möjliga energiförbrukning – för våra
kunders bästa. Detta är vår uppgift, konstaterar Kim Robert Lisø,
vd hos GK Inneklima.

V

i som jobbar hos GK ska bidra
med både huvud och händer i
byggnäringen. Utvecklingen går i
rasande fart och om vi inte hänger
med i teknikracet så står snart vi där med
”enbart” händer. GK besitter stor kompetens och har både spets och bredd. Vi är
ett företag med 54 års erfarenhet inom
ventilation, kyla och fastighetsautomation,
och på senare år har säkerhet, rör och el
tillkommit. Vi är med andra ord en komplett totalteknisk entreprenör och servicepartner, och vi ska även fortsättningsvis
vara landets ledande och mest innovativa
leverantör av energieffektiva inneklimatlösningar.
Kraven ökar. De första människorna sökte
skydd mot naturens krafter i grottor och
andra naturliga ställen för att överleva.
Med tiden blev vi mer kreativa och byggde
hyddor och hus, med tak och väggar som
skyddade mot nederbörd och vind. Det
gav oss möjlighet att skapa ett ”mikroklimat” inomhus där vi i viss mån kunde
14

styra basala förhållanden som temperatur och luftkvalitet. Uppvärmning med
öppen eld gjorde det nödvändigt att göra
hål i taket för röken. Dåtidens husbyggare
upptäckte också att tätning och isolering av
väggarna hade stor betydelse för inomhusklimatet. Efterhand har kraven på
inomhusklimatet ökat, liksom åtgärderna,
i första hand för bekvämlighetens och
hälsans skull. u

Kim Robert Lisø, verkställande direktör
GK Inneklima AS

Foto: iStockphoto
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Kontroll över inomhusklimatet. På
mormors och morfars tid reglerade vi
inomhusklimatet genom att öppna och
stänga fönstren, även om det kunde finns
någon enstaka ventil här och där. Idag är
kraven betydligt högre, och möjligheterna
många fler:
– Idag finns det en mängd olika bestämmelser och regler som vi måste följa,
berättar Kim Robert Lisø, vd hos GK
Inneklima. Grunden för vår verksamhet är
Världshälsoorganisationens riktlinjer
för ett tillfredsställande inneklimat (se sid
17), som är förankrade i FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter och som säger
att alla har rätt till en levnadsstandard som
är tillräcklig för den egna och familjens
hälsa och välbefinnande, inklusive mat,
kläder och bostad etc. Här anger WHO
vissa kriterier som ska säkerställa att den
tid på dygnet vi tillbringar inomhus inte
är skadlig för hälsan, inom ramen för vad
som är energieffektivt.

INNEKLIMA

balanserad mekanisk ventilationsanläggning som forslar bort använd/förorenad
luft, reglerar temperaturen och minskar
hälsoriskerna. Ett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning filtrerar
bort föroreningar utifrån och minskar
samtidigt uppvärmningskostnaderna.

behov enligt vad vi vet idag. Dagens fokus
på isolering, lufttäthet och effektiv ventilation är enligt vår bedömning bra och
viktig, men ger inte nödvändigtvis ett bra
inomhusklimat. Inomhusmiljön är i hög
grad beroende av på vilket sätt fastigheten
sköts och underhålls, betonar Kim Lisø.

Vikten av bra drift. – I moderna kontorshus och skolbyggnader reglerar vi värme,
ventilation, kyla och belysning på ett
sådant sätt att tekniken är i gång och
därmed förbrukar energi bara när den
behövs. Ständigt mer avancerade sensorer känner av temperaturen, mängden
dagsljus och om det finns människor i
byggnaden. Ventilationssystemen ser till
att luftmängd, belysning och temperatur
i möjligaste mån tillgodoser våra faktiska

Teknik. – De tekniska installationerna
utgör en allt större andel av dagens byggprojekt, berättar Lisø.
– Projektutveckling handlar idag i hög
grad om att utnyttja kompetensen tvärs
över alla teknikgränser. Det är en utveckling som kommer att fortsätta, i takt med
att behovet av mer energisnåla hus med
allt smartare ventilationslösningar ökar.
Ventilationens funktion styr hur våra
kunder upplever inomhusmiljön och

Många utmaningar. – Det sägs ofta att
man blir sjuk av att vistas inomhus för
mycket, fortsätter Lisø. Och så är det,
vilket kanske inte är så underligt eftersom
vi tillbringar mer än 90 procent av vårt
liv inomhus – hemma, i skolan, på jobbet
eller i ett eller annat transportmedel. Trots
detta vet vi fortfarande inte tillräckligt
mycket om vilket klimat vi borde eftersträva inomhus. Det behövs definitivt
mer forskning om hur inomhusmiljön
påverkar vår hälsa. Vi vet att fuktskador
påverkar luftkvaliteten, vilket kan vara en
hälsorisk, men vi vet inte tillräckligt
mycket om hur mikrobiell påväxt, kemiska
reaktioner och lättflyktiga organiska
föreningar påverkar vår hälsa. Vi vet också
att uppvärmning med ved, kol och olja
orsakar partikelföroreningar, vilket i
sin tur är en av de största orsakerna till
världens hälsoproblem.
Vad behöver göras? Ventilation är nyckeln
till en bra inomhusmiljö. Om luftväxlingen
är för låg minskar syrenivån samtidigt
som föroreningarna ökar. En bra ventilation minskar sannolikt risken för astma
och andra luftvägssjukdomar. I dagens
moderna bostäder löser vi detta med en
16

GK Danmark ansvarar för hela den tekniska installationen: VVS, sprinklers, ventilation, CTS och övertrycksventilation
for Amager Bakke, Köpenhamns nya landmärke. Förbrännningsanläggningen är gigantisk – här en vy från översta
våningen. (Foto: Georg Mathisen)

påverkar i hög grad även byggnadens livslängd. Att bygga funktionella och hållbara
hus, med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan, kräver hög
kompetens och innovativa lösningar.
Utveckling. – Det pågår idag kontinuerlig forskning och utveckling i syfte att

öka kunskapen och få fram mer exakta
rekommendationer om luftmängder och
ventilationsstrategier för behovsstyrda
ventilationsanläggningar i såväl bostäder
som skolor och kontorshus. Denna forskning kommer att bidra till utvecklingen av
tekniska lösningar som på sikt kommer
att resultera i nya produkter och tjänster.

GK deltar aktivt i denna forskning och är
pådrivande i arbetet med att utveckla nya
och framtidsinriktade ventilationskoncept
som kan minska energikostnaderna och
bidra till en sund och bra inomhusmiljö.
Det är trots allt inomhus vi tillbringar den
största delen av vår tid, säger Lisø.

Inomhusmiljöns ”sju systrar”
Världshälsoorganisationen WHO definierar begreppet inomhusmiljö med hjälp av fem kriterier.
Tillsammans med estetiska och psykosociala krav skulle man kunna kalla dessa kriterier för ”inomhusmiljöns sju systrar”. Kriterierna bör betraktas enligt den boendes personliga preferenser. u

Termisk miljö

Atmosfärisk miljö

Strålningsmiljö

Det vi kallar termisk miljö innefattar
förhållanden som temperatur, luftfuktighet,
ventilation, drag och värmestrålning. Den
rekommenderade temperaturen i bostäder
är 20–24 °C och något lägre på arbetsplatser
där man utför fysisk aktivitet. Luftfuktigheten
inomhus mäts vanligtvis som relativ fuktighet
(RF), dvs. hur mycket fukt luften innehåller
i relation till hur mycket fukt som luften kan
bära maximalt, utan att kondensera. Luftfuktigheten är betydligt högre på sommaren än
på vintern. (Foto: iStockphoto)

Den atmosfäriska miljön omfattar luftens
kemiska och fysiska sammansättning,
med bland annat syre, kväve, koldioxid,
kolmonoxid, kväveoxid, svaveldioxid,
organiska gaser, damm och partiklar.
(Foto: Georg Mathisen)

Strålningsmiljön omfattar elektromagnetisk
strålning som synligt ljus, mikrovågor,
radiovågor och elektromagnetiska fält
kring elektronisk utrustning. Radon och
radioaktiv strålning hör också hit, samt
röntgenstrålning på arbetsplatser där
sådana apparater används.
(Foto: iStockphoto)
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TEXT: HARALD SOLA BERENTSEN

“
Akustisk miljö

Mekanisk miljö

Den akustiska miljön är den ljudmiljö
vi befinner oss i, dvs. de ljud vi hör.
Oönskade ljud kallar vi ofta buller.
(Foto: Georg Mathisen)

Den mekaniska miljön omfattar de föremål, möbler och apparater vi använder i
bostaden.
(Foto: Hilde Kari Nylund)

Utöver ovanstående kriterier ingår även
den estetiska och den psykologiska miljön
i WHO:s definitioner av inomhusmiljön.

Idag finns det en mängd
olika bestämmelser och
regler som vi måste följa.
Grunden för vår verksamhet är Världshälsoorganisationens riktlinjer
för ett tillfredsställande
inneklimat, som är
förankrade i FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter.

Kim Robert Lisø, verkställande direktör
GK Inneklima AS

Inomhusklimatet är viktigt

Foto: SINTEF

Att brister i inomhusklimatet och luftkvaliteten har en negativ
effekt på vår hälsa, komfort, inlärningsförmåga och produktivitet
är väl känt. I ett globalt sammanhang kan kvaliteten på inomhusklimatet ha ännu större betydelse.
Hur våra byggnader bör vara utformade är en central fråga för
seniorforskaren Sverre B. Holøs vid SINTEF Byggforsk.

A

llvarliga konsekvenser.
– På många platser runtom i världen
är inomhusluften så farlig att
inandas att den kommer högt upp
på listan över dödsorsaker, säger Holøs. Men
det går att åtgärda. Här i Norge förekommer i princip ingen oventilerad förbränning
inomhus, med undantag av att vi använder
stearinljus och en och annan gasspis.
Dessutom är utomhusluften acceptabel på
de flesta platser. Att andas in luften i våra
inomhusmiljöer är därför inte förenat med
några större risker.
Risker vi lätt glömmer bort. – Men även
om inomhusklimatet inte utgör någon akut

fara, råder det ingen tvekan om att förekomsten av fuktskador, radon och ämnen
som avges från material, inventarier och allt
annat vi fyller våra hus med kan gå ut över
hälsan och livskvaliteten även hos oss, säger
Holøs. Det finns massor kvar att göra för att
se till att människor inte blir sjuka av brister
i inomhusmiljön. Vi måste få bort källorna
till föroreningarna och späda ut de föroreningar vi inte kan göra oss av med genom att
tillföra tillräckligt med luft av hög kvalitet.
Det finns forskning som tydligt visar att
detta ger goda hälsoeffekter och är bra för
lönsamheten, men effekterna är naturligtvis
lättare att se när man går från något som är
riktigt dåligt till något som är bra.

Osäkerhet råder. – Att påvisa de positiva
effekterna av ett bra inomhusklimat är inte
lika lätt, men det är ett mycket spännande
forskningsområde. Hur ska vi kunna gå
från ”inte farligt” till ”stimulerande och
hälsofrämjande”? Det här tror jag kommer
bli en spännande resa framöver, både för
forskare och branschens aktörer, men det
säger sig självt att det är komplicerat att
påvisa effekter som till exempel att människor fattar bättre beslut i en bra inomhusmiljö. Det finns forskare som påstår
sig kunna påvisa sådana effekter, men det
kan vara problematiskt att upprepa dessa
studier och få samma resultat, avslutar
Holøs.

Foto: iStockphoto

Estetisk miljö

Psykosocial miljö

Allt som påverkar vår känsla av att ha det
fint och trevligt omkring oss.
(Foto: iStockphoto)

Den psykosociala miljön handlar om relationen mellan oss människor och hur vi
upplever de övriga sex punkterna ovan, dvs. den totala upplevelsen av inomhusmiljön.
Dessa punkter kan användas för att bedöma hur vi trivs och fungerar inomhus – hemma
i bostaden eller på jobbet.
(Foto: iStockphoto)
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“

En investering i bättre ventilation
på mindre än 250 kronor per person
och år kan öka produktiviteten med
motsvarande 50 000 kronor per år och
kontorsanställd.

KOGNITIV FORSKNING

TEXT: GEORG MATHISEN

Bättre
luft
förbättrar resultaten
Både skolelever och kontorsanställda
presterar sämre ju sämre luften är i
lokalerna. Luftmängd, temperatur och
föroreningar har stor betydelse för både
inlärnings- och prestationsförmågan.

Harvard-forskaren Joseph G. Allen

D

e utsattes för mindre lättflyktiga
organiska föreningar – VOC:er – och
fick bättre luft. Resultatet: dubbelt
så bra resultat på kognitiva tester.
Miljöhälsoforskaren Joseph G. Allen och
hans kolleger på Harvard har testat hur inneklimatet påverkar vår kognitiva förmåga.
Testade på jobbet. De hus vi bygger idag
är energisnålare än någonsin, men de är
samtidigt tätare. Hur påverkar det inneklimatet och prestationsförmågan hos dem
som jobbar i huset? En hel del, menar de
amerikanska forskarna.
De lät en grupp arkitekter, formgivare,
programmerare, ingenjörer, marknadsförare och chefer arbeta i en kontrollerad
miljö. Efter arbetsdagens slut fick de göra
ett test, där de skulle fatta svåra beslut i
faktiska jobbsituationer.

(Illustrastionsfoto: Shutterstock)
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Dubbelt så bra. – Resultaten är tydliga. När
testpersonerna arbetade i en bra, grön kontorsmiljö presterade de dubbelt så bra som
när de jobbade i en traditionell kontorsbyggnad, berättar Joseph G. Allen i en radiointervju i programmet Living On Earth.
– Resultaten förvånade oss verkligen. De
är tydliga, och det mest intressanta är att
testerna inte innehöll något ovanligt. Luften innehöll ingenting som människor inte
möter till vardags och de ventilationslös-

ningar vi använde är inte svåra att installera. Det här handlar om föroreningar som
vi utsätts för dagligen och tilluftsmängder
som vi kan uppnå i de flesta byggnader,
säger han.
Här är siffrorna. I de vanliga kontorslokalerna innehöll luften ca 625 mikrogram
heptan, aceton och 2-propanol samt ca
945 ppm CO₂ per kubikmeter. I de ”gröna”
kontorslokalerna var det betydligt minde
VOC-gaser i luften, och i ”grönplus”lokalerna tillfördes dubbelt så mycket frisk
luft utifrån. Det vill säga knappt 19 liter i
sekunden per person och ca 550 ppm CO₂.
Resultaten på de kognitiva testerna var i
genomsnitt 61 procent bättre i de gröna
kontoren och hela 101 procent bättre i
de kontor som tillfördes mer frisk luft.
Forskarna undersökte även vad som
händer när koldioxidmängden ökas till 1
400 ppm. Resultatet blev att testresultaten
försämrades.
Joseph G. Allen menar att en investering i
bättre ventilation på mindre än 250 kronor
per person och år kan öka produktiviteten
med motsvarande 50 000 kronor per år
och kontorsanställd.
Lär sig 16 procent mer. Konsulten Peter
Barrett, tidigare professor vid Salford-universitetet i Manchester, har uppnått upp- u
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En av de fem färgpaletter som Dunn-Edwards menar
underlättar barns inlärning. Omvandlat till NCS-koder
handlar det om S 1510-G, S 4030-R90B, S 1502-Y50R
och S 2060-R10B.
t
En liter mer luft i sekunden förbättrar amerikanska
skolelevers provresultat med en halv procent. Det gör
även en grad lägre temperatur.
(Illustrationsfoto: Shutterstock)
q

seendeväckande resultat i brittiska skolor.
Han har undersökt förhållandet mellan
klassrummens kvalitet och elevernas studieresultat och kommit fram till att elever i de
bästa klassrummen lär sig 16 procent mer
än elever i de sämsta klassrumsmiljöerna. I
resultaten har han tagit hänsyn till allt från
familjebakgrund och språkkunskaper till
behov av specialundervisning.
Den viktigaste faktorn i ett klassrum är
belysningen.
– En överraskning var att skolbyggnadens
utformning inte är så viktig. Skolans
storlek, hur man rör sig genom byggnaderna, kvaliteten på lekplatsen – det spelar
mindre roll. Det innebär att du måste se
till att vartenda klassrum byggs på rätt
sätt. Det handlar inte om bra och dåliga
skolor, utan om mer eller mindre effektiva
klassrum, säger han.
Bra inneklimat i Norge. Barrett har även
undersökt kvaliteteten på klassrummen
i Norge. Han är imponerad över den
balanserade ventilationen och tycker att
inneklimatet är fantastiskt. Men han är
kritisk mot alla tråkiga, ostimulerande
klassrum där det är förbjudet att sätta upp
något på väggen.
– Det är mycket som är bättre i de norska
skolorna, men inte allt, tillägger Siv Stavem,
planerare hos Norconsult som deltog i
undersökningen av de norska skolorna.
– En skillnad mellan norska och brittiska
skolor är att vi inte har heltäckningsmattor. Sådana golv löser många akustikproblem, men vi vill inte ha dem på grund av
de hälsoproblem de kan medföra. Vi måste
lösa de akustiska utmaningarna på andra
sätt, konstaterar Stavem.
Peter Barretts forskning har fått stor uppmärksamhet i Norge.
– Det som är mest spännande är hans rön
om färgernas betydelse. Vi vet att luftkvaliteten är jätteviktig för att vi ska må
bra, men även färger påverkar inlärningen,
säger Siv Stavem.

med mörkare, säger Sara McLean, designbloggare, medlem av Color Marketing
Group och färgexpert hos Dunn-Edwards.
– För att minska känslan av monotoni och
öka den mentala skärpan i ett klassrum
bör rummet vara målat i flera olika färger.
Varma färger gör att ett stort rum känns
mer intimt, medan kalla färger får ett litet
rum att kännas större. Genom att jobba
med balansen mellan varmt och kallt kan
ett klassrum kännas engagerande utan att
överstimulera barnen, säger McLean.
Bättre och bättre för varje liter. Tillbaka
till ventilation och temperatur: Det finskamerikanska forskarparet Ulla HaverinenShaughnessy och Richard J. Shaughnessy
har undersökt inomhusklimatet i 140
klassrum i USA och jämfört det med
resultaten från elevernas matteprov.
De fann att resultaten blev en halv procent
bättre för varje liter extra luft i sekunden
som tillfördes klassrummet per person,
upp till 7,1 liter. En halv procent bättre
resultat blev det också för varje grad som
temperaturen sänktes, ner till 20 grader.
– Effekten i läsprov och NO är inte lika
stor, men där är de individuella variationerna större, berättar forskarna.

– Det vi gjorde som ingen har gjort tidigare var att ta
med absolut allt i beräkningen. Alla fysiska faktorer,
varje barn och varje klassrum, förklarar Peter Barrett.
(Foto: University of Salford)

De fann att mer luft och mindre föroreningar förbättrar
produktiviteten och den kognitiva förmågan. Från
vänster: Joseph G. Allen (Harvard), Suresh Santanam
(Syracuse University), Usha Satish (New York Upstate
Medical University) och Piers MacNaughton (Harvard).
(Foto: United Technologies)
q

Rätt färger. Det har även den amerikanska
färgtillverkaren Dunn-Edwards funnit ut.
– Om man vill skapa en stimulerande miljö
ska man använda en färgpalett med ett
urval färger där ljusare toner kompletteras
22
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Luftburna partiklar

– dåligt för både inlärningen och hälsan
Se till att inomhusluften innehåller mindre luftburna partiklar,
uppmanar Kolbjørn Mohn Jenssen, vd för Mycoteam. Det blir lite
dyrare, men det är det värt eftersom människor orkar mer och
sjukfrånvaron minskar.

Ä

ven små mängder damm i luften
kan påverka inlärningsförmågan.
– Det råder ingen tvekan om att
frisk luft är viktigt för inlärningsoch prestationsförmågan, säger Kolbjørn
Mohn Jenssen, vd för det norska konsultföretaget Mycoteam.
– Med en tillräckligt hög luftväxling
undviker man dessutom problem såsom
kattallergener, parfym och andra luftburna
partiklar, säger han.
Luftburna bekymmer. Han påpekar vikten
av att temperaturen i kontorslokaler ligger
på rätt nivå, dvs. mellan 19 och 22 grader.
Att veta vilken kvalitet ventilationen håller
är dock inte lika enkelt:
– Vi har sett att mängden luftburna partiklar ökar i många kontorsmiljöer. Det
beror på ventilationen. Du blåser in frisk
luft i kontorscellerna, sedan passerar luften
över och under skrivbordet, över bordet
och ut i de allmänna utrymmena i långa
kanaler, beskriver Jenssen.
– Så här gör man för att det är kostnadseffektivt. Installationen är enkel och
användarna får frisk luft på kontoret, men
det blir samtidigt mycket damm i lokalerna.
När lufthastigheten är hög virvlar det upp
damm i de långa kanalerna, förklarar han.
24

Dammet som virvlar upp är samma damm
som tidigare lade sig som dammråttor i
hörnen. De små partiklarna sugs ut av
ventilationen. De stora faller ner på golvet.
Det är de medelstora partiklarna, de som
är 3–5 mikrometer stora, som stannar kvar
i luften och som vi sedan andas in.
Bostäder. Mycoteam har fått in rapporter
om liknande problem med damm i nya
bostäder.
– Det värsta är när ventilationsluften ska
passera ovanför tröskeln. Ett sovrum för
två personer behöver 52 kubikmeter tilluft i timmen. Där finns det damm, mjäll
och parfym. Sedan ska luften ut genom
glipan under dörren. Ventilationen suger
ut luften, men partiklarna följer inte med
ut, utan stannar kvar i luften, konstaterar
Kolbjørn Mohn Jenssen.
Om huset har en värmepump uppstår
liknande problem: Ju kallare det är utomhus, desto mer luftrörelser blir det – och
desto mer damm. Den norska vinterluften är torr, vilket gör att partiklarna inte
klumpar ihop sig. Resultatet blir torr hud
och uttorkade slemhinnor.
Projektera rätt! Kolbjørn Mohn Jenssen
har en vädjan till alla som arbetar med

ventilation:
– Tänk på den faktorn när du projekterar. Ja, det blir lite dyrare. Men övertyga
kunden om att kvaliteten blir bättre – då
slipper du användare som klagar på ett
dåligt inneklimat och du slipper sjukanmälningar. Installationen blir lite dyrare,
men eftersom du slipper torra slemhinnor,
förkylningar och sjukfrånvaro så lönar det
sig ändå i slutändan.
Han önskar att det fanns en kontorsbyggnad där man skulle kunna genomföra
experiment av det här slaget. Det man
testat hittills är att strypa ventilationshastigheten.
– Vi ser att användarna blir mer nöjda när
mängden luftburna partiklar minskar, trots
att andra problem med inomhusluften
kanske ökar något, säger han.
Mycoteam-chefen ställer sig inte helt
främmande till att återuppta den gamla
lösningen med befuktning. Det fanns goda
skäl till att den försvann, med dess risker för
kondens, mögel och legionella. Men eventuellt borde man utvärdera detta på nytt.
– Ventilationskraven är desamma som
tidigare, men idag uppfyller man faktiskt
kraven. Resultatet är att luften i moderna
hus blir torr och dammig, säger Kolbjørn
Mohn Jenssen.

Mycoteams vd Kolbjørn Mohn Jenssen har mattfibrer och hudflagor under mikroskopet. Medelstora dammpartiklar i kontorsluften gör att människor presterar sämre och oftare blir sjuka, förklarar han.
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Brandskydd:
Varför gör du som du gör?

TROX AURANOR – ROADSHOW

TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN

– Sätt dig in i kraven som
gäller för det vi gör. Då blir
det lättare att se vad som
kan göras enklare, uppmanar
Sturla Ingebrigtsen.

S

edan brandexperten Sturla Ingebrigtsen slutade på GK har han varit
nordisk säljchef hos Trox Auranor.
Nu förbereder han en roadshow där
han kommer att besöka de flesta av GK:s
kontor i Norge, Sverige och Danmark.
Olika svar. – Det råder fortfarande stor
osäkerhet kring hur brandsäkerheten ska
lösas. Olika brandrådgivare ger olika svar,
vilket orsakar en hel del förvirring. Samtidigt är det stora prisskillnader mellan de
olika lösningarna, något som gör att man
lätt kan gå miste om ett kontrakt om man
ger offert på en lösning som anses vara för
dyr, säger Ingebrigtsen.
VKE, Foreningen for Ventilasjon, Kulde og
Energi, har haft ett möte med Direktoratet
for byggkvalitet i hopp om att kunna införa
vägledande anvisningar till reglerna. Men
direktoratet vill inte göra några ändringar.
– När det gäller GK är mitt råd att de sätter
sig in i kraven. Varför gör vi som vi gör? Då
blir det lättare att veta vilka förenklingar som
kan göras för att få ner priset. På så sätt ökar
man möjligheten att vinna projektet utan att
förlora lönsamheten, konstaterar han.

– Det har inte skett några större förändringar
vad gäller kanalerna, men det har kommit
en ny generation lösningar på styrningssidan
som gör det lättare att kabla, ansluta och
programmera. Möjligheterna att övervaka
brandskyddet från driftcentralen har också
blivit mycket bättre. Tekniken utvecklas på
alla områden. En annan fråga är om du ska
separera tekniken eller använda den inom
flera områden. GK har undersökt möjligheten
att använda öppna lösningar och utnyttja
samma sensor på flera områden, säger han.
Övervakningssystem. Trox Auranor har ett
nytt övervakningssystem för brandspjäll

på gång – Aurasafe. Samtidigt investerar
företaget 35 miljoner i Hadeland-fabriken.
Investeringarna avser allt från programvaror till robotar.
– Lyckligtvis ligger Norge långt fram på
tekniksidan. Vi var det första landet i världen
som använde bussteknik för styrning av VAVspjäll. Det gjorde vi för att vi har råd att testa
ny teknik. Vi är nyfikna på ny teknik och vi
har en bransch och byggherrar som driver på
teknikutvecklingen. Vi har en större investeringsvilja än många andra länder i världen.
Tack vare detta ligger vi långt fram och det
vinner vi på. Trox Auranor exporterar till och
med till Litauen, berättar Sturla Ingebrigtsen.

Pengar att spara. – Brandskyddet på
ventilationssidan är logiskt. Förstår du
logiken, så vet du vad man kan spara in
på. Den som inte sätter sig in i logiken gör
bara det som konsulten säger. Om du har
en brandrådgivare som inte samarbetar
med dig när det gäller ventilation så blir
lösningen dyr. Förstår du logiken så kan
du diskutera och argumentera och få ner
kostnaden, säger Sturla Ingebrigtsen.
Om ett hus till exempel har många våningsplan så blir evakueringstiden lång. Då behövs
det kanske andra brandskyddsåtgärder än i ett
tvåvåningshus med kort evakueringstid.

– Vårt nya övervakningssystem Aurasafe kan styra flera byggnader eller flera zoner, förklarar Sturla Ingebrigtsen. Du behöver bara ett styrsystem för brandspjäll och det kan
anslutas till flera ventilationssystem.
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Fråga! – Det här är en sak som projektledaren måste förstå vikten av. Fråga, var nyfiken
och försök att sätta dig in i saker och ting.
Brandrådgivare gillar att diskutera – vem
är inte intresserad av att diskutera sitt eget
ämne? Om du har satt dig in i ämnet, eller
är nyfiken och ställer några frågor kommer
brandrådgivaren vara mer öppen för att
diskutera lösningar som kan ge en bättre
ekonomi hos projektet, säger Ingebrigtsen.
27

TEMA BRANDGAS

TEMA BRANDGAS

TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN

Brandsläckning
med luft

Systemet minskar syrehalten i rummet och släcker
branden innan den hinner sprida sig. ”Eldslukarna” i
Hillerød säljer för närvarande släckningsluften på flaska,
men försök med munstycken i ventilationen pågår.

E

ldslukare? Ja, företaget heter faktiskt
Fire Eater.
– Vi släcker bränder genom att
minska syrehalten, säger Tor Eystein
Hovda, direktör för affärsutveckling på
den norske dotterföretagen. Han inledde
karriären med att förhindra bränder på
Nordsjön. Nu har han gått vidare till
industri, kontor och bostäder.
Från gas till luft. – Tidigare kallade vi det
för gassläckning. Att använda ordet ”gas”
gick bra när vi levererade till industriföretag som till exempel Tine, säger Tor
Eystein Hovda. Det stora norska mejeriföretaget är nämligen en av de kunder som
använder produkten, bland annat i den 18
meter höga hallen där osten lagras.
– När vi nu ska ge oss in på konsumentmarknaden kan ordet ”gas” upplevas lite
skrämmande för vanliga människor, så vi
kallar det för luftsläckning, för det är luft
vi talar om. Vi släcker branden genom att
minska syrehalten i rummet, berättar han.

Tor Eystein Hovda visar upp flaskor med luft som släcker bränder – och det behövs inte fler än att innehållet fyller det största av de rum som ska brandsäkras.
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Kväver branden. Produkten heter Inergen
och levereras i flaskor – hur många som
behövs beror på rummets storlek. Om

det börjar brinna och larmet går, släpps
innehållet ut i det aktuella rummet via en
rörledning. Släckningsgasen består av
52 procent kväve, 40 procent argon och
8 procent CO₂.
– Vi sänker syrehalten till en nivå där
ingenting längre kan brinna, förklarar han.
Samtidigt måste det vara säkert för människor och djur att uppehålla sig i rummet,
trots att syrehalten nästan halveras. Det ser
innehållet av koldioxid till: när koldioxidhalten är så pass hög tar hjärnan upp mer
syre än den gör i vanlig luft.
Mindre syre. Vanlig luft innehåller ungefär
21 procent syre. Björkved slocknar om
nivån understiger 20,5 procent. Mineralolja behöver 16 procent syre för att brinna.
Alkohol är svårast att släcka: Metanol
brinner även om syrehalten är så låg som
11 procent.
– Vi släpper in släckningsluften gradvis, så
att luftströmmen inte orsakar några skador, men elden slocknar så fort syrehalten
minskar, säger Tor Eystein Hovda.
Vi träffar honom dagen efter en brand
inne på en av Telenors fjällanläggningar.
Det är en av många bränder som aldrig u
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hamnar i tidningarna. Branden som uppstod i ett kretskort släcktes nämligen redan
innan det började ryka.
– Allt går automatiskt, säger han.
Sprinklerkamp. Fire Eater genomför
installationerna själva och ser sprinklerbranschen som en konkurrent.
– Det pågår en kamp. De gör vad de kan
för att stoppa oss, säger Hovda.
Trots konkurrenssituationen med
När syrehalten i luften understiger 16 procent i Fire
Eaters testcenter har allt som kan brinna redan slocknat.
u
Kunderna är så nöjda med Inergen att de gör reklam
för släckningsmetoden – här på färjan mellan Fana och
Austevoll. q
Logistikchefen Arne Jæger Olsen försöker få fart på en
tändare, men det är för lite syre i luften för att det ska
vara möjligt. q
q

sprinklerleverantörerna kan det hända att
samarbetet med ventilationsbranschen
kommer att öka:
– Vi har ett projekt vid St. Olavs Hospital i
Trondheim där vi undersöker möjligheten
att placera Inergen-munstycken inne i ventilationsanläggningen. I Tønsberg pågår
ett test med popup-munstycken som bara
poppar upp när de behövs, berättar han.
Hovda förutspår att en och samma anläggning kommer att kunna brandsäkra flera

byggnader.
– Jag föreställer mig ca tio enfamiljshus
med en Inergen-central i mitten. I Gamle
Stavanger till exempel skulle man till en
låg kostnad kunna skydda många kulturminnesmärkta hus. På så sätt skulle vi
kunna förhindra både bränder och följdskador. Hur många miljarder kostar inte
alla vattenskador som orsakats av bränder
varje år? frågar Tor Eystein retoriskt.

Ny teknik
på gång

Verktyg som för bara ett år
sedan var något alldeles extra
används idag av alla. Ny teknik
sprider sig snabbt.

H

uvudentreprenörerna efterfrågar
inte bara leverantörer som är villiga att samarbeta på nya sätt – de
förväntar sig också att de hänger
med på tekniksidan. Men det kommer
nog inte att vara något större problem.
Alla vill. – De flesta tycker att det är effektivt att jobba digitalt. För den yngre
generationen känns till och med allt
annat onaturligt. I vilken utsträckning vi
använder de tekniska hjälpmedlen varierar
dock en del mellan våra projekt, säger Anders Bentzrød, kvalitetschef hos Veidekke.
Han nämner att elektroniska checklistor
och avvikelserapporter som är direkt
anslutna till bim-modellen används på
många byggplatser idag:
– Dalux Project är ett verktyg som används mycket i våra projekt just nu. Det
ger oss betydligt bättre möjligheter att
dokumentera vad vid gör på byggplatsen.
Vi tar bilder som vi lägger in och sparar
och verktyget är en god hjälp vid arbetsuppgifter som återkommer ofta. Om vi till
exempel gör ett hål för en genomföring
och hålet sedan ska tätas, så sker kommunikationen om detta i allt högre grad
digitalt, förklarar Bentzrød.
Leverantörerna hänger med. Han förväntar sig att leverantörerna kan använda en
sådan lösning. Detsamma gäller de verktyg som är integrerade i planeringen.
– De flesta leverantörer ligger långt
framme när det gäller att använda verktyg
och jobba digitalt. Men det går fort. Verktyg och arbetssätt som väldigt få hade för
ett år sedan, används av många idag och
har nästan blivit standard.
Veidekkes råd till den som vill arbeta
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Anders Bentzrød nämner att Dalux Project är ett populärt verktyg just nu. (Foto: Dalux)

Tekniken kan inte ensam föra byggbranschen framåt – det gäller att se verktygen och processen som en helhet, är
Veidekkes budskap. (Illustrationsfoto: Veidekke)

för en huvudentreprenör är att inte bara
fokusera på verktyg, utan snarare att se
verktygen och processen som en helhet.
– Samarbetet med huvudentreprenören

måste tidigt in på rätt spår. Du måste vara
öppen för nya arbetssätt och våga satsa
på processer som skapar värden, säger
Anders Bentzrød.
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Ny samarbetsform

ska förbättra

lönsamheten för alla
Det är inte tekniken som förändras mest – det är samarbetet. Ska
du vara med på tåget måste du vara villig att ändra dig och påverka
din egen framtid. Det är budskapet från den norska byggkoncernen
AF som utvecklar en helt ny modell för projektstyrning.

B

yggbranschen är intresserad av
utveckling, men att säga ”det går
bättre om vi bara kommer in tidigt
i projekten” är inte tillräckligt. Det
är bara den som är villig att ändra sig och
påverka sin egen framtid som kommer att
ha en chans att få delta i de större projekten.
40-procentig värdeökning. Marius Winger
och Roger Mølner har höga mål.
– Vi ska utveckla en ny projektstyrningsmodell som kraftigt ökar konkurrenskraften,
både för oss själva och för våra kunder
och leverantörer, säger Marius Winger,
inköpschef hos AF Gruppen. Idag sitter
han i Bispevika i Oslo, i lokaler som mer
påminner om en reklambyrå än om en
arbetsbarack.
– Det här är ingen skrivbordsprodukt. Vi
ska öka värdeskapandet med 40 procent,
men det kommer inte att ske på någons
bekostnad, säger han.
Att uppnå ett sådant ambitiöst mål kräver
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lagarbete. Kostnaderna för varenda arbetsuppgift ska reduceras. Samtidigt måste
projektet vara lönsamt för alla parter.
– Det finns inget företag som gör sig besväret att samarbeta med oss i sju år om de
inte tjänar pengar. Vi ska skapa framtidens
projektstyrningsmodell, säger Marius
Winger.
– Tidigare har det varit den som lyckas samla
ihop flest underbetalda underleverantörer
som vunnit kontraktet. Jag vill påstå att det
finns roligare sätt att sköta ett företag.
Nya möjligheter. Projektledaren Roger
Mølner berättar hur viktigt det är att
förklara hur den nya modellen kommer att
fungera.
– Vi måste skapa trygghet och få underentreprenörerna att inte se detta som en
risk, säger han.
Projektets omfattning innebär nya möjligheter att minska kostnaderna och öka
intäkterna på sikt. u

“

Det finns ingen som gör
sig besväret att samarbeta
med oss i sju år om de inte
tjänar pengar.
Marius Winger, inköpschef hos AF Gruppen.

Så här kommer det att se ut i Bispevika i Oslo. (Illustration: Oslo S Utvikling)

Bispevika
• Bispevika är ett nytt bostadsområde i
Gamlebyen i Oslo – öster om Bjørvika.
• Här byggs 1 500 lägenheter till en
kostnad av fem miljarder kronor.
• Oslo S Utvikling äger området. Bakom

OSU står ägarna Entra, Linstow och
Bane Nor Eiendom.
• AF Gruppen bygger fält B2 –
Dronninglunden – och de nio husen
i fält B6a – Vannkunsten. Enligt
planeringen ska lägenheterna vara inflyttningsklara våren 2020.
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Winger använder en 350 millimeter tjock
vägg som exempel:
– I vår roll som entreprenör är vi intresserade av lönsamhet, akustikkrav, u-värde
och utseende. Men låt oss säga att vi skulle
klara av att bygga en vägg som är 250 millimeter tjock i stället. I dessa tio hus skulle
det innebära ytterligare 250 kvm säljbar
yta. Kvadratmeterpriset i Bjørvika kommer
att ligga på 200 000 kronor, vilket betyder
att vi kan göra en vinst på 50 miljoner. För
att lyckas med detta behöver vi investera
25 miljoner i ett forskningsprojekt för utveckling av nya produkter, men om denna
investering görs tillsammans med kunden
och leverantören kan avkastningen bli
betydande, säger han.
Pengarna styr. Det är fortfarande pengarna
som är moroten i förhandlingarna med
leverantörerna, men AF:s koncept skiljer
sig avsevärt från det traditionella anbudsförfarandet, där priset betyder allt. Här får
alla samarbetspartners bättre betalt om
projektet blir framgångsrikt – inte bara AF.
– AF har det största ansvaret för lönsam-
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heten, men även våra samarbetspartners
har ett tydligt ansvar och måste dra sitt
strå till stacken, säger Marius Winger.
– Norconsult är duktiga på att leverera och
köpa in rådgivningstjänster, men rådgivare
är vanligtvis mest intresserade av sina
egna fakturerbara timmar. Om vi gör ett
upplägg där de får täckning för 70 procent
av sina timmar om vi inte når projektets
lönsamhetsmål, men dubbelt upp om vi
når det – då blir det något annat. På så
sätt får vi en engagerad rådgivare som är
intresserad av att optimera arbetet.
Summa summarum: Om inte Con-Form
skapar lönsamhet, så får inte Norconsult
sina pengar. AF kallar det för ett samhällskontrakt där alla har ett ömsesidigt
ansvar.
Nya avtalsformer. Cramo hanterar beställningar och avrop åt AF. De är specialister
på att se till att projektet inte slösar pengar
på ”död utrustning” eller dålig logistik.
Uppgiften är att vara effektivast, inte nödvändigtvis billigast.
Det bästa exemplet, enligt Winger, är

Norsk Gjenvinning. Avfalls- och återvinningsföretaget ställer upp med städgrupper,
utbildning, kunskapsbank och integration
hos leverantörerna för att få upp avfallssorteringen till 99 procent.
– Det är ett extremt högt mål som vi älskar.
Och det är bara genom att sätta rejält
höga mål vi kan hitta nya vägar för hur vi
samarbetar, planerar och genomför våra
uppdrag.
– Vi vill behandla alla parter i projektet
som om vi skulle ägt dem eller som om
de skulle ägt oss. Många av de avtal vi gör
här har aldrig gjorts tidigare. Vi måste
utvärdera vilka avtalsformer som fungerar
bäst för ändamålet, säger Winger.
Doktorsavhandling. Idag finns det två olika
typer av underentreprenörer i byggbranschen: leverantörer och samarbetspartners. Och självklart kallar sig alla för det
sistnämnda.
– Vi har ett utvecklingsprogram för alla
leverantörer och samarbetspartners.
Syftet är att skapa nya affärsmöjligheter
i det aktuella projektet, men även för

leverantörernas övriga projekt, säger AF:s
inköpschef.
– Vi är inte protektionistiska såtillvida att
det vi gör är hemligt. Tvärtom! Vi vill dela
med oss av våra kunskaper till alla som
deltar. Vi har medarbetare i projektet som
enbart jobbar med att utveckla affärstänket,
relationerna, samordningen och resultatmätningen. Allt vi gör mäts på ett eller
annat sätt, berättar han.
– Vi har anställt en professor som fokuserar
på innovationer och processutveckling. Vi
har anställt medarbetare som uteslutande
arbetar med att hitta digitala verktyg och
lösningar och med att implementera och
testa den senaste robottekniken. Just nu
skrivs det fem masteruppsatser och en
doktorsavhandling om projektet, och vi
har ett större externt forskningsprojekt
som studerar den metodik vi använder.
Utmanar den tekniska branschen. – Så
det håller inte att säga att ”om jag bara
får komma med tidigt och använda mina
produkter, så kommer det att fungera
jättebra”. När vi skulle anlita tekniska

“

entreprenörer för två år sedan mötte vi en
bransch som ofta sa just det, men som inte
hade några ambitioner. Det var samma
visa varje gång, säger Marius Winger.
– Jag tror inte att det beror på att teknikbranschen släpar efter – tvärtom. Men ingen
har på allvar utmanat teknikföretagen
angående vad de kan och bör bidra med
rent konkret. Vad ett optimalt samarbete
innebär.
– Vi vill veta vad ni kan erbjuda som vi
inte kan få av andra. Vilka ambitioner
har ni? Vilka innovationer finns det? Vi
förväntar oss inte att ni sitter med facit
– det ska vi skapa tillsammans. Det vi
förväntar oss är en inneboende, engagerad
önskan om förändring, både för egen del
och för en bättre framtid för branschen,
säger Marius Winger.
– De som säger att de redan sitter med
facit får inte jobb hos oss. Vi vet att dagens
lösningar är passé om några år.
Winger och Mølner betonar att dessa
tankegångar även gäller internt på AF.
Koncernen använder sig av tre självständiga
AF-företag. Här arbetar de tillsammans,

men samtidigt är det många av AF:s egna
bolag som inte fått vara med, av det enkla
skälet att de inte tillför det som behövs.
– Samtidigt, om vi ser att någon del av
branschen inte fungerar så effektivt som vi
önskar, så köper eller startar vi ett företag
och gör det själva.
Teknik. Ny teknik är en del av det som
sker, men tekniken är bara en konsekvens
av något annat. I Bispevika-projektet kan
du gå runt med smarta glasögon –
Hololens. Bim-kiosker i byggropen,
VR-utrustning, beställningar som skickas
direkt från modellen och en byggplats utan
ritningar.
– Men egentligen är tekniken bara ett
verktyg som hjälper oss att göra ett bättre
jobb, och det är både vi och våra leverantörer medvetna om. Vi vet att det pågår
mycket spännande saker runtom i världen.
Vår uppgift är att skaffa oss den kunskap
vi behöver för att kunna bestämma oss
för vilken riktning vi ska ta, säger Marius
Winger.

Det håller inte att säga
att ”om jag bara får
komma med tidigt och
använda mina produkter,
så kommer det att
fungera jättebra”.
Marius Winger, inköpschef hos AF Gruppen.

Marius Winger (till vänster) och Roger Mølner arbetar med
en helt ny projektstyrningsmodell för Bispevika i Oslo.
t
Sjællands Universitetshospital i Køge, Danmark, är ett
exempel på ett projekt där nya samarbetsformer kommer
att användas. De första kontrakten tilldelas i april i år.
Byggyta: 185 000 kvm. u
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Kampong Ayer är världens största vattenstad
och är byggd på pålar, i ett Brunei som har stora
smart city-planer.
Det är en rejäl utmaning att förse hus som är
byggda på pålar ute i vattnet med vatten och el.

är självförsörjande på energi och andra
resurser som vatten, och framför allt har
noll koldioxidutsläpp, säger energi- och
industriminister Mohammad Yasmin Bin
Haji Umar till tidningen Borneo Bulletin.
Idag får de 10 500 invånarna i Temburong
sin el från dieselaggregat.
Miljöpark. Brunei styrs av världens rikaste
statsöverhuvud: sultanen och statsministern
Hassanal Bolkiah. I oktober 2017 firade
han 50 år på tronen med att öppna en
egen miljöpark, Golden Jubilee Crown

Park. Parken ska ge nytt liv åt huvudstaden
Bandar Seri Begawan och förbättra miljön
längs floden Kedayan.
På så sätt ska den nya smarta staden kopplas ihop med landets historia. Kampong
Ayer, som ligger mitt ute i Bruneifloden,
var under många hundra år Bruneis
huvudstad. Det är världens största stad
som är byggd på pålar. Husen är förbundna
med gångbroar och har både el och vatten,
men detta fantastiska turistmål saknar
fortfarande ett fungerande system för
sophantering och avlopp.

Länderna i Sydostasien vill koppla ihop de smarta städerna. Här är en bild från Makassar i Indonesien.

De smarta städerna kan inte vara
isolerade från varandra. Ska vi
lyckas föra världen framåt måste
de kopplas ihop.

F

örslaget att koppla ihop de smarta
städerna kommer från Asean, en
organisation bestående av tio länder
i Sydostasien. Infrastruktur, styrning
och sakernas internet bör kopplas ihop
från stad till stad, konstaterar telekomoch IT-ministrarna i ASEAN-länderna.
En smart stad för alla. Ministrarna träffades i Brunei – ett litet land som har stora
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smart city-ambitioner, bland annat för
huvudstaden Bandar Seri Begawan.
Här vill stadens myndigheter genomföra
något som man är ensam om i Asien,
nämligen att koppla upp vartenda hushåll
mot det smarta stadsnätet. I regeringens
vitbok för informations- och kommunikationsteknologi kan man läsa att merparten
av invånarna måste vara teknikkunniga
och dra sitt strå till stacken om det ska
vara möjligt att utveckla en smart stad.
Solenergi. – Energibehovet i ASEANländerna har mer än fördubblats sedan
1990 och förväntas bli tre gånger så
stort 2035. Det som behövs för att vi ska
kunna minska energiförbrukningen och

utsläppen av klimatgaser är ett koncept
för energismarta städer, säger professor
Hidetoshi Nishimura. Han leder Eria, ett
ekonomiskt forskningsinstitut för ASEAN
och Östasien.
Nishimura arbetar med utvecklingen av
Temburongdistriktet i östra Brunei där
den lilla staden Bangar ska bli smart.
Till att börja med ska energianvändningen
i stadens byggnader minska, vägtransporterna effektiviseras och smarta nät
byggas. Därefter ska solcellsanläggningar
förse området med miljövänlig energi.
Temburongdistriktet är känt för sin orörda
regnskog och naturturism.
– Vi undersöker hur vi kan göra
Temburongdistriktet till en smart stad som

OECD-experten Hidetoshi Nishimura anser att smarta
eko-städer är lösningen på Bruneis energi- och
miljöproblem. (Foto: Hervé Cortinat, OECD)

I Brunei byggs smarta städer. Det rika oljelandet satsar både på att spara energi och förbättra miljön.
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Radisson
får full koll
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F
GK Inneklima hjälper Radisson
Blu Gardermoen att ta tekniken
in i IoT-åldern.

ör att uppfylla kraven på kvalitet
och driftsstabilitet i sina kylar och
frysar har Norges näst största hotell,
Radisson Blu Gardermoen, tagit
hjälp av GK. Hotellet har rum för upp
till 2 000 gäster och arrangerar ofta stora
konferenser. Att de elva kyl- och frysrummen fungerar optimalt och problemfritt är
därför ett måste.
GK har installerat små, trådlösa sensorer
från Monnit som övervakar temperaturen
i kylarna och driften övervakas av erfarna
tekniker vid GK:s driftcentral. Om temperaturen stiger över de fastställda värdena
skickas ett larm, både till driftcentralen
och till driftpersonalen på hotellet.
– Att larmet går behöver inte innebära att
det är något fel på anläggningen. Det kan
vara en så enkel sak som att en dörr står på
glänt och att vi behöver be en vaktmästare
gå dit och stänga den, säger Roger
Grafsrønningen, KAM hos GK Inneklima.
Stränga krav. GK har monterat två sensorer i varje kyl- och frysrum. Den ena
registrerar om dörren är stängd och den
andra registrerar temperaturen.
– Det ställs strikta krav på temperaturen
i frys- och kylrum i storkök. Mattilsynet

kräver att temperaturen loggas och ligger
inom fastställda gränsvärden. Förutom att
matvarorna blir förstörda om det är för
varmt i kylarna och frysarna kan Radisson
Blus rykte skadas om gäster skulle bli
sjuka på grund av felhanterad mat, säger
Grafsrønningen.
Förebyggande service. Ständig övervakning av den tekniska anläggningen är den
bästa metoden att upptäcka och förebygga
fel.
– Genom att vi loggar driftsdata kan vi
upptäcka om det förekommer störningar
i driften även om värdena ligger innanför
gränsvärdena, säger Steinar Holm, direktör
för befintliga byggnader hos GK och
ansvarig för Monnit och driftcentralen.
Användningen av den här typen av teknik
innebär att GK kan arbeta med förebyggande underhåll i stället för periodiskt och
”haveribaserat” underhåll.
– Den här tekniken ger oss en möjlighet
att planera service- och underhållsarbetet
och därigenom bevara produkternas
livslängd utan att utföra mer service än
nödvändigt, vilket minskar kostnaderna
för kunden, förklarar Holm.

Fakta om Monnit
Monnit är en amerikansk sensortillverkare
med över 50 olika sensorer i sortimentet,
för bland annat temperatur, fukt, belysning och vibration.

Egenskaper hos sensorerna:
• Trådlösa, går på batteri  
• Idealiska för montering i äldre fastigheter
• Idealiska för kritiska funktioner
• Kräver inte tillgång till WiFi
• Grafiskt gränssnitt på mobil och PC
• Ger historiska data och möjlighet för
energiövervakning

GK har installerat små, trådlösa sensorer från Monnit som övervakar temperaturen i kylarna och driften övervakas av erfarna tekniker vid GK:s driftcentral.
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Riskstyrning och långsiktighet är nyckelord för
GK Danmarks nya chef.
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Brinner för stabilitet
GK Danmark ska växa inom brandskydd och driftövervakning.
Men först behöver verksamheten stabiliseras.

T

idigare har vi jobbat med mycket
korta tidsperspektiv. Nu ska vi
arbeta på längre sikt.
Jørgen Christensen börjar bli varm
i kläderna. Han har avverkat sina första
månader som vd för GK Danmark och
börjar nu hitta spåret.
– Det betyder att vi undersöker vilka
marknadssegment i Danmark som är under
förändring, dvs. var vi kan ta hem kontrakten
under de kommande tre åren, säger han.

Från Caverion och NCC till GK
GK Danmarks nya vd, Jørgen Christensen,
kommer närmast från en befattning som projektdirektör hos Caverion. Dessförinnan var han
teknisk direktör på NCC, där han slutade dagen
före sitt 25-årsjubileum.
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Riskstyrning. Bostadsmarknaden är ett
exempel på områden där man kan dra
olika slutsatser beroende på om man
tänker på ett eller tre års sikt.
– Vi ser att aktiviteten på bostadsmarknaden
är extremt hög just nu och vi är med och
bygger en del bostadsfastigheter. Men den
marknaden kommer att försvinna om tre år.
Vad ska vi göra då? Vi måste utvärdera om
bostadsmarknaden verkligen är något för
oss. Vi behöver ta en titt på företagets DNA,
säger Christensen.
– Vilken kompetens besitter vi? Det kan
mycket väl hända att vi bestämmer oss för
att bostadsmarknaden är intressant, men om
vi inte har den kompetens som krävs ska vi
inte satsa på den marknaden. Vi måste finna
ut hur vi ska positionera oss, vilket innebär
att vi behöver arbeta med de interna processerna, dvs. riskstyrning. Idag har vi stora
volymer och små marginaler. Det betyder
att riskerna är förhållandevis stora och att vi
hela tiden måste göra lönsamhetskalkyler.
Därför behöver vi sortera bort uppdrag som
inte har den profil vi önskar. Vi ska hela
tiden ha kontroll på var de största riskerna
och möjligheterna finns, säger Jørgen Christensen. I det sammanhanget är det viktigt
att ha medarbetare som undviker risker och
hittar nya möjligheter.

Allt inom brand. Den nya chefen har kommit en god bit på väg. Han konstaterar
att GK Danmark är starka inom ett flertal
områden: inneklimat, ventilation, VVS
och sprinklers. Det är den plattformen
företaget ska byggas vidare på. Christensen
vill vara en totalteknisk samarbetspartner
och utveckla el- och automationssidan.
Ett annat område där GK kan skilja sig
från mängden är brandskydd.
– Idag installerar vi inneklimat- och sprinklersystem. Vi skulle bli starkare om vi tog hand
om hela brandskyddet i fastigheterna. Här
finns det goda affärsmöjligheter. Om vi
skulle installera sprinklersystem i kombination med brandlarm, ventilation och hanteringen av rökutvecklingen i fastigheten ifråga
finns det stora vinster att hämta – det vill
säga om vi kombinerar all kompetens inom
brandskydd istället för att enbart fokusera på
sprinklers och övertrycksventilation.
Fastigheterna ska inte överges.
GK Danmark är duktiga på nybyggnation,
men Jørgen Christensen vill att företaget
även ska bli stora inom övervakning.
– När vi är klara med ett hus, så överger vi
det. Framöver ska vi även ta hem serviceavtalet, det är ett av målen. Investeringen
innebär en mycket större risk om vi lever
på försäljning än om vi lever på service.
Ett serviceföretag riskerar inte att göra lika
stora förluster som ett entreprenadföretag.
Dessutom är det enormt viktigt att ha
kunskap om fastigheten ifråga.
Detta innebär att GK på sikt kommer att
etablera driftcentraler även i Danmark,
dels för driftövervakning av kundernas
fastigheter men även för att kunna
förutsäga fel innan de uppkommer.
Jørgen Christensen ser detta som en omogen marknad där GK har den kompetens

som krävs.
– För den som äger ett tillverkningsföretag
är det verksamheten som är intressant.
Byggnaden är bara en produktionsplats.
Ägaren tänker inte på lokalerna. Det är där
vi kan erbjuda en tjänst, förklarar han.
Rekrytering. Trots att arbetslösheten i
Danmark är låg har GK inga större problem att hitta personal för närvarande.
– Det beror på de projekt vi har haft, men
”Blue collar”-sidan kan bli en flaskhals,
säger Christensen.
– I början av en högkonjunktur sitter
många lugnt i båten och har ingen större
lust att flytta. Idag är man mer öppen för
det. Vi kan utan problem rekrytera bra
projektledare. Det handlar bara om att ha
ett företag som är välkänt.
Stor potential. Christensen berättar att
GK:s enterprise-verksamhet är välkänd i
Danmark, medan serviceverksamheten inte
är lika känd. Sedan starten i Köpenhamn
för ett och ett halvt år sedan har det gett
ringar på vattnet. Idag är han optimistisk:
– Vår marknadsandel är otroligt liten. Den
danska installationsmarknaden uppgår till
48 miljarder kronor. Vi omsätter för 400
miljoner. Det finns 2 000 VVS-installatörer
som vi konkurrerar med dagligen, och
ingen har någon större del av marknaden,
säger han.
GK:s mål är att nå en omsättning på tio
miljarder 2022. Hur stor del Danmark ska
stå för är inte fastställt.
– För närvarande handlar det om att
verksamheten ska bli stabil. Därefter kan vi
börja tala om tillväxt. Självklart kommer vi
också ha ett tillväxtmål fram till 2022, men
det är ännu inte klart hur stort det målet
kommer att vara, säger Jørgen Christensen.
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Stora
förhoppningar
i ny region

2017 slutade bra och 2018 har
börjat utmärkt. Magne Hove,
chef för GK Ålesunds serviceavdelning, tycker att det är
spännande att avdelningen nu
tillhör en ny region.

F

ramtiden ser ljus ut, säger Magne Hove.
Han är avdelningschef för service
hos GK Ålesund. Nu har kontoren
i Ålesund, Molde och Kristiansund
blivit en del av Region Vest.
Samarbete i söder. – Vi samarbetar med
avdelningen i Kristiansund och har kontor
i Molde. Men från och med nu kommer vi
att ha ett tätare samarbete med framför allt
Sogn och Fjordane. Vi ska dela med oss
av våra erfarenheter och eventuellt göra
något tillsammans. Det första steget var
projektledarmötet vi hade i februari. Det
här kommer att bli spännande, säger Hove.
GK i Ålesund har fyra avdelningar: enterprise, service, automation och kyla.
– Det är bra fart på verksamheten just
nu. Serviceavdelningen, som jag ansvarar
för, avslutade förra året bra och 2018 har
börjat utmärkt. Enterprise har också en
bra orderbok, berättar han.
Teknisk bredd. Kremmergaarden i
Ålesund centrum är ett stort aktuellt projekt.
Köpcentret ska byggas ut med kontor i tre
våningsplan.
– Vår del av projektet omfattar kyla,
ventilation och automation. Dessutom
gör vi el- och rörinstallationer i samarbete
med andra leverantörer, säger Hove. Att få
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rör och el till GK Ålesund finns med i vår
handlingsplan, berättar han.
Serviceavtalen omfattar flera teknikområden, allt ifrån ventilation och kyla till
automation.
– Vi har avtal med större fastighetsägare,
kontorshus och ett och annat köpcentrum,
både rena ventilationsserviceavtal och
kombinerade avtal. Vi jobbar med det
mesta, med undantag för privata bostäder,
säger Hove.

GK Ålesund har satt upp sin historia på väggen. Magne Hove är chef för serviceavdelningen.

Servicesegmentet växer. Han tror inte att
bytet av region kommer att göra någon
större skillnad för medarbetarna i deras
dagliga arbete. Och han är optimistisk:
– Serviceavdelningen växer. Förra årets
resultat var mycket bra och målsättningen
är att öka omsättningen ytterligare under
2018. Vi fick många nya renoveringsprojekt i slutet av 2017 och vi har bra
relationer med många kunder som vill
samarbeta med oss framöver.
Förra året anställde vi ytterligare en
servicetekniker, så nu är vi åtta personer
på serviceavdelningen: fem servicetekniker, två projektledare plus mig själv.
Marknaden är förhållandevis stor och jag
tror att vi har goda möjligheter att växa
framöver, säger Magne Hove.
Kremmergaarden i Ålesund centrum är ett av GK:s större projekt i staden för tillfället. De tre översta våningarna av köpcentret är nybyggda.
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