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NYHETER

Värdet av en välfungerande ventilationsanläggning, 
för byggherren och hyresgästerna
GK har alltid fokuserat på att leverera 
tekniska installationer i kombination 
med optimerade drift- och underhålls-
tjänster. En välskött ventilations-
anläggning ger en välfungerande 
fastighet som behåller – och kanske 
till och med ökar – sitt värde. 

Det är allmänt känt att de tekniska instal-
lationerna i en fastighet behöver skötas om 
och underhållas för att de ska fungera bra, 
förbruka rätt mängd energi och för att dess 
komponenter inte ska haverera. Det är också 
allmänt känt att en bra och välfungerande 
teknisk anläggning ökar fastighetens värde. 
Vidare är det allmänt känt att en väl-
fungerande teknisk anläggning ger nöjda 
hyresgäster och ökar möjligheten att ta ut 
högre hyror och teckna långa hyresavtal, 
vilket är värdeskapande för fastighetsägaren.
Men varför en bra och välfungerande 
teknisk ventilationsanläggning ger nöjda 
hyresgäster, det vill säga varför de upplever 

det som ett mervärde, är en fråga som ofta 
överlämnas till ”förståsigpåarna”.   Detta är 
olyckligt och onödigt eftersom det under 
lång tid har funnits vetenskapliga belägg 
för att en välfungerande inomhusmiljö 
förbättrar de kognitiva funktionerna hos 
fastighetens användare, vilket kan härledas 
till ett ökat luftflöde, lägre koldioxidnivåer, 
rätt temperatur och inte minst sträng 
kontroll och minskning av föroreningar 
inomhus, bland annat så kallade VOC 
(volatile organic compounds). 
Studier i ämnet har genomförts vid flera 
universitet, bland annat Danmarks Tekniske 
Universitet och Harvard, där man i en rad 
forskningsprojekt kunnat bekräfta de omedel-
bara positiva effekterna av välfungerande 
tekniska installationer. Det är också väl 
dokumenterat att en bristfällig och smutsig 
inomhusmiljö kan få allvarliga konsekvenser 
för hälsan på lång sikt (även i fastigheter där 
luftfilter inte ger någon omedelbar presta-
tionshöjande effekt).
Jag inledde med att nämna att skötseln av de 

tekniska installationerna påverkar lönsam-
heten för fastighetsägaren. Men jag vill 
också påminna om de enorma ekonomiska 
fördelar som en välfungerande fastighet har 
för hyresgästerna. Enligt bl.a. Harvard 
Medical School kan en bra inomhusmiljö 
öka prestationsförmågan med så mycket 
som 50–150 procent.
Det finns med andra ord pengar att hämta 
för både fastighetsägare och hyresgäster.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Gruppen AS

GK förvärvar Entek i Harstad
GK Inneklima stärker sats-
ningen i Nordnorge och köper 
ventilationsentreprenören 
Entek Harstad AS.

E
ntek Harstad AS har varit en ledande 
VVS-leverantör i Nordnorge sedan 
1985. Nu övertar GK Inneklima 
det solida företaget och stärker sin 

strategiska satsning i ett av Nordnorges 
folktätaste områden: Narvik-Ofoten-
Harstad-Vesterålen-Lofoten. 
– Vi ska vara landsdelens ledande 
leverantör av energieffektiva inneklimat-
lösningar, och med Entek får vi en erfaren 
partner som kommer att stärka vår 
position i regionen, säger Børge Lund, 
regiondirektör hos GK Inneklima.  
GK Inneklima AS är specialiserat på 
ventilation, fastighetsautomation, energi 
och kyla och är Norges ledande tekniska 
entreprenör och servicepartner. Företaget 
har under de senaste åren haft en snabb 
tillväxt och har idag över 1 150 anställda 
fördelade på fem distrikt och 32 avdel-
ningskontor. 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.  
– Vi har ett gott renommé på marknaden 
vilket i hög grad kan tillskrivas vår 
leveransförmåga, erfarenhet och bredd, 
säger Marvin Christensen, VD hos Entek 
Harstad AS. 
Enligt Christensen innebär sammanslagnin-
gen med GK Inneklima att företaget kom-
mer att kunna erbjuda ett bredare utbud av 
tjänster till både befintliga och nya kunder.   
– Jag är övertygad om att vi kommer att 
kunna stärka vår position ytterligare när 
vi nu blir en del av GK, och att vi tillsam-
mans med GK Rör och GK Elektro kom-
mer att bli ett naturligt förstahandsval för 
alla kunder som behöver en totalteknisk 
leverantör, säger Christensen. 
Entek Harstad AS har idag nio anställda 
och alla utom en kommer att stanna kvar 
i företaget. Företaget behåller sitt namn, 
åtmintone tills vidare, och kunderna 
kommer att ha kvar sina kontaktpersoner. 
GK Inneklima har sedan tidigare en 
mindre avdelning i Harstad som enligt 
planerna ska flytta in i Enteks lokaler på 
Seljestad. 

Anvendia Elektro AS och El-installas-
jon Lillehammer AS har båda slagits 
samman med GK Elektro AS.

Den 1 november tog de 38 medarbetarna 
hos El-installasjon Lillehammer på sig 
GK:s arbetskläder. Därmed har nu GK 
Elektro i Lillehammer närmare 150 
anställda. 

Den 21 november blev Anvendia Elektro 
en del av GK Elektros Oslo-avdelning. 
Anvendia Elektros nio medarbetare kom-
mer att förstärka GK Elektros produktiva 
serviceavdelning. 
Efter dessa två företagsköp har GK Elektro 
över 500 anställda i Norge.

Två av GK Elektros 
senaste förvärv 
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SMARTA BODØ – SMART CITYTEXT & FOTO: HARALD SOLA BERENTSEN  ILLUSTRATIONER: BODØ KOMMUNSMARTA BODØ – SMART CITY

Att vi har målet att bli ”världens 
smartaste stad” kan kanske låta lite 
överdrivet, men det är ett uttryck för 
att vi satsar framåt och är ambitiösa. 

“
Marianne Bahr Simonsen, projektledare för  Smart Bodø
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Bodø centrum ser ut som en 
stor byggarbetsplats. Äldre 
hus rivs och nya byggs. Den 
gamla mejeritomten är ett hål 
i marken där nya bostäder och 
affärslokaler ska växa fram och 
stadens gamla bryggeri byggs 
om till lägenheter. Och inte nog 
med det; Bodø flygplats ska flyt-
tas en kilometer söderut för att 
ge plats åt en helt ny stadsdel.

2
012 beslutade Norges riksdag att det 
mesta av luftförsvarets omfattande 
verksamhet i Bodø skulle flyttas till 
Ørlands kommun i Trøndelagen. 

Många av stadens invånare riskerade 
därmed att förlora sitt arbete. Idag, fem år 
senare, är Bodø en av landets snabbast väx-
ande städer och ett samhälle i förändring.

Smarta Bodø. Bodø kommun har hanterat 
utvecklingen på ett beundransvärt sätt, 
berättar Marianne Bahr Simonsen som 
nyligen tillträdde som projektledare för 
kommunens överordnade utvecklings-
projekt ”Smarta Bodø”. 
– Projektet ”Smarta Bodø” är stommen 
för kommunens forsknings- och innova-
tionsprojekt kopplade till utvecklingen av 
den moderna staden. Vi förbereder oss för 
ta till vara på de möjligheter som uppstår 
i samband med att en ny stadsdel ska 
byggas. Satsningen omfattar tre huvudom-
råden, där nyckelorden är ”människan i 
fokus”, ”det gröna skiftet” och ”medverkan”. 
För oss är det mycket viktigt att ha en 
fortlöpande, nära dialog med stadens in-
vånare och att de får vara med och påverka 
vad som händer.

Många ben att stå på. – Att luftförsvaret 
försvinner kommer att få konsekvenser 

för kommunen, men vi har ett omfattande 
näringsliv som har utvecklats sida vid 
sida med försvaret och dess betydelse för 
lokalsamhället. Flygplatsen har varit viktig 
och nu får vi en ny och ännu finare, vi har 
samtidigt Hurtigruta och en rad andra vik-
tiga båtförbindelser, vi har en blomstrande 
turistnäring, vi är en knutpunkt för olika 
typer av varutransporter och vi har indus-
trier. Sammantaget har vi många ben att 
stå på, understryker Bahr Simonsen. 
– Vi är regionens huvudstad och vill leda 
utvecklingen och inspirera kommunerna 
i närheten genom att använda innovativa 
lösningar, bland annat inom teknik och 
digitala lösningar.

När byggs den nya stadsdelen? Vad 
kommunikationer anbelangar erbjuder 
utvecklingen av en ny stadsdel spännande 
möjligheter. Kommunen föreställer sig 
möjligheten att samla flyg, järnväg och 
sjötrafik i en punkt i närheten av en fram-
tida företagspark. Det här är en lösning 
som kommer att skapa förutsättningar 
för en ny och annorlunda utveckling för 
staden. Bodø kommun, Universitetet i 
Nordland, Forskningsrådet och Statens 
vegvesen har under ledning av NHO 
(näringslivets huvudorganisation i Nord-
land) bildat en tankesmedja med målet att 

etablera forskningsprojekt i Bodø, inom 
ramarna för EU:s forskningsprogram. 
Bakgrunden till Bodø kommuns planer på 
att bli en ”smart stad” är tankesmedjans 
idéer i kombination med konceptet ”Ny 
stad – Ny flygplats”.
Byggandet av den nya stadsdelen kommer 

som tidigast att kunna påbörjas år 2025. 
Därför kommer utvecklingsarbetet kring 
”Smarta Bodø” till att börja med fokusera 
på den befintliga staden, vilka lösningar 
man kan införa i dagens Bodø och förbere-
delser inför byggandet av den framtida 
staden.

Världens smartaste stad. – Målet är inte 
att implementera så mycket teknik som 
möjligt, utan snarare att göra Bodø mer 
framtidsinriktad, levande och bra att bo 
i för stadens invånare och besökare. 
Utgångspunkten för oss och de olika 
kommunala myndigheterna är att 

–  Satsningen omfattar tre huvudområden, där nyckelorden är ”människan i fokus”, ”det gröna skiftet” och ”medverkan”, 
understryker Marianne Bahr Simonsen.

Marianne Bahr Simonsen tillträdde som projektledare 
för Smarta Bodø den 1 september. Hon har tidigare 
arbetat med innovationsfrågor hos NHO. På Bodøs flygplats som byggdes redan 1940 kommer en ny stadsdel att växa fram. Planerad byggstart: 2025.  

Bodø centrum ser ut som en stor byggarbetsplats. Äldre hus rivs och nya byggs. Den gamla mejeritomten är ett hål i marken där nya bostäder och affärslokaler ska växa fram och 
stadens gamla bryggeri byggs om till lägenheter.

u
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Om några år försvinner det mesta av norska luftförsvarets verksamhet från Bodø.

stadens centrum ska vara dynamiskt, väl 
fungerande och till glädje för alla, under-
stryker Bahr Simonsen. 
– Att vi har målet att bli ”världens smart-
aste stad” kan kanske låta lite överdrivet, 
men det är ett uttryck för att vi satsar 
framåt och är ambitiösa. Vi vill utveckla 
staden i nära samarbete med de som bor 
här. Nyligen anordnade vi ett stormöte i 
kulturhuset Stormen på temat ”Vad innebär 
en levande stad för dig?” Den nya stadsdel 
som håller på att planeras innebär en 
mycket bra möjlighet att testa konceptet 
med medborgarmedverkan och gemen-
samt skapande i praktiken. Vi planerar att 
lansera ett fysiskt ”labb”, ett gemensamt 
kontor bestående av olika kommunavdel-

ningar, studenter, forskare och inte minst 
representanter från näringslivet. 

Människorna och tekniken. – Det är 
viktigt att den tekniska utveckling vi ser 
framför oss i konceptet ”Smarta Bodø” går 
hand i hand med sociologiska övervägan-
den, påpekar Bahr Simonsen. 
– Vi vill i största möjliga mån involvera 
stadens invånare. Vårt stora digitaliser-
ingsprojekt är redan i gång i den befintliga 
staden. De stora ombyggnationer som nu 
sker i centrum ger oss en möjlighet att 
implementera framtidsinriktade tekniska 
lösningar och det är vårt huvudfokus för 
Smarta Bodø-projeket just nu. Samtidigt 
knyter vi an dagens utveckling mot etable-

randet av den nya stadsdelen som ska 
byggas på flygplatsen. Vi räknar med att 
utöka stadens centrum med 3 000–4 000 
tunnland för byggande av bostäder och 
företagslokaler. Vi vill bygga en hållbar 
stadsdel enligt ZEN-principen – Zero 
Emission Neighbourhood och vi har även 
futuristiska visioner som ”självkörande” 
bilar och liknande, avslutar Bahr Simonsen 
entusiastiskt.

Ny giv för GK i Bodø
Regiondirektör Børge Lund hos GK Inneklima AS Region Nord är 
nöjd med konsekvenserna av att norska luftförsvaret nu lämnar 
staden. Han menar att stadens utveckling har hämmats av att 
man i alltför hög utsträckning har varit beroende av denna stora 
statliga verksamhet.

– En del konservativa krafter i lokalsam-
hället trodde nog att det här beslutet skulle 
få negativa konsekvenser för oss alla, säger 
Lund. Men faktum är att det ur denna 
prekära situation uppstått en unik möj-
lighet för staden att nästan fördubbla, och inte 
minst förnya, ungefär hälften av stadskärnan.

Nya möjligheter. – Det går inte att komma 
ifrån att Luftforsvaret stod för över tusen 
arbetstillfällen, direkt och indirekt, fortsätter 
Lund, men det har samtidigt bromsat 
utvecklingen av stadens centrum. Nu 
har vi en möjlighet att bygga en helt ny 
stad, med den teknik och kompetens vi 
besitter på GK. Det finns också en vilja 
bland stadens politiker att följa upp denna 
satsning, bland annat med tanke på det så 
kallade ”gröna skiftet”. Här kan vår bransch 
bidra som en viktig projekteringspartner 
och fungera som rådgivare på områden 
som energi och energibesparing, inom-

husklimat och totaltekniska entreprenader. 
Genom vårt samarbete med SINTEF och 
NTNU följer vi utvecklingen av morgon-
dagens stadsmiljöer och nollutsläppsom-
råden noga.

Bodø kommuns teknikval. Med tanke på 
de stora förändringar som väntar i Bodø 
under de närmaste åren är innovation ett 
nyckelord. GK är ett av få företag som har 
bjudits in att delta i kommunens innova-
tions- och utvecklingsprocess.
– Här diskuterar vi innovation i ordets 
vidaste bemärkelse, berättar Lund, men 
temat ”Ny stad – ny flygplats” är självklart 
en viktig utgångspunkt och därmed 
hamnar tekniken snabbt i fokus. Olika 
former av digitalisering är viktigt, IoT 
öppnar dörrarna för en mängd olika 
möjligheter, bland annat som en inte-
grerad del av våra väl utvecklade koncept 
inom fastighetautomation, så vi är väl 

rustade att delta i det här utvecklings-
projektet. Byggbranschen har varit relativt 
konservativ vad gäller den tekniska 
utvecklingen, men GK vill absolut vara 
den som driver utvecklingen framåt. 
Innovationsivern har inte varit stor och 
precis som alla andra måste vi förnya oss 
och anpassa oss till dagens krav. GK:s nya 
driftcentral är ett bra exempel på de 
innovativa lösningar vi kan erbjuda.

Regiondirektör Børge Lund visar stolt det nya hus som 
växer fram på Burøya, bara några hundra meter från 
Region Nords kontor i Bodø.
– Här förbereder vi oss för en kraftigt utökad verksamhet 
inom en snar framtid, säger Lund. 
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FRÅN FLYGPLATS TILL BOSTADSOMRÅDETEXT: GEORG MATHISENFRÅN FLYGPLATS TILL BOSTADSOMRÅDE

Hur man bygger om en flygplats till 
ett bostadsområde

Fornebu flygplats har byggts om 
till en ny stadsdel med kontor och 
bostäder. – Om det är något som 
Bodø kan lära sig av detta, så är 
det att det är svårt att planera ett 
nytt bostadsområde, säger Arthur 
Wøhni, Bærums kommundirektör.

B
odø ska göra det, Bærum har redan 
hållit på i 20 år. Oslos gamla huvud-
flygplats är en bra plats att studera 
om man vill lära sig hur man byg-

ger om en flygplats till en ny stadsdel.
– Vi har haft besök av representanter från 
Bodø flera gånger. De ska flytta en flygplats 
och bygga ett nytt bostadsområde på den 
gamla flygplatsen. Det har vi erfarenhet av 
och de erfarenheterna delar vi gärna med 
oss av, säger Wøhni.
Han är bättre lämpad än de flesta att tipsa 
Bodø om erfarenheterna från Bærum. 
Idag är han kommunaldirektör i Bærums 
kommun, men fram till 2001 var han stads-
planeringschef just i Bodø.

Stat och kommun. Det mest krävande är 
att navigera genom byråkratin. Wøhni 
formulerar det inte på det sättet, men han 
säger att det tar tid att få beslut på plats 
när både kommunen och staten är så djupt 
involverade.
– Att flygplatsen ägs av staten medan 
detaljplanerna styrs av kommunen gör 
arbetet mer krävande. Man skulle kunna 
tro att det är lätt att komma fram till en 
optimal lösning när två offentliga aktörer 
är inblandade. Men staten har en tendens 
att tänka mer på kortsiktiga vinster än 
kommunen, menar han.

”Mycket gamla synder.” Bodø har en hel 
del utmaningar framför sig, inte minst på 
miljösidan, menar Bærums kommundirektör. 
– Det finns mycket gamla synder på en 
flygplats, som han uttrycker det.
På Fornebu formades landskapet med 
hjälp av asfalt och betong. Nansenparken 
mitt på området är en kuperad, grön lunga, 
men landskapet är artificiellt. Kullarna är 
byggda av rester av den gamla flygplatsen 
som har kapslats in för att inte skada 
miljön. Oljerester och glykol från avisning 
av flygplanen är ett av flera miljöproblem 
som det kan bli besvärligt att lösa.
2018 är det 20 år sedan Oslos gamla 
huvudflygplats lades ned. Sedan dess har 
det hänt en hel del, både vad gäller 
utveckling och planering.

Reviderade planer. – Vi har byggt en 
tredjedel av de bostäder som fanns med i 

kommunens detaljplan från 1999. Nu vill vi 
utöka planen. I januari ska vi presentera 
en reviderad detaljplan. Vi diskuterar möj-
ligheten att öka antalet bostäder från 6 000 
till närmare 11 000, berättar Arthur Wøhni.
– Om det är något som Bodø kan lära sig av 
detta, så är det att det är svårt att planera ett 
nytt bostadsområde. Det händer saker och 
ting på vägen. För vår del är det viktigt att 
det byggs en tunnelbana. Det går inte att ha 
så många bostäder om de boende är hän-
visade till att åka bil och buss. Att bygga ut 
kollektivtrafiken är viktigt så att privatbilis-
men inte tar kål på staden, säger han.

ZEN. 1998 låg Fornebu i framkant vad 
gäller miljöfrågorna, men sedan dess har 
tiden hunnit i kapp projektet.
– Det är viktigt att ha ambitioner. Vi var 
ett föredöme på den tiden, men målen har 
inte skärpts tillräckligt genom åren. Vi har 
kommit långt vad gäller utsläppen från 
bostäder, men det vi tittar på nu är ZEN 
– zero emission neighbourhoods, säger 
Arthur Wøhni.

Fornebu är flygplatsen som blev en ny stadsdel. En sak är säker – i ett sådant projekt går inte alltid saker och ting enligt planerna. (Foto: Åsmund Tynning, Bärums kommun)

Nansenparken mitt i Fornebulandet är ett artificiellt 
landskap skapat med hjälp av asfalt och betong från 
flygplatsen. (Foto: Georg Mathisen)

Kommundirektör Arthur Wøhni i Bärum har en hel del 
erfarenhet som hans gamla arbetsgivare kan dra nytta 
av – han har nämligen varit stadsplaneringschef i Bodø. 
(Foto: Bærums kommun)
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Säkerhet 
säkrar intäkterna
När fler teknikområden samlas 
under GK:s paraply kommer det 
att bli lättare att behålla kunderna 
efter att byggprojekten är slut-
förda. GK säkerhets uppgift blir 
att skydda kunderna och se till 
att GK behåller dem.

T
errorhot, rån, inbrott och vandalism 
är ökande samhällsproblem 
och förra året upptäckte norska 
myndigheter 22 000 dataattacker, 

säger Svein H. Dahle. För honom råder 
det ingen tvekan om att säkerhet är rätt 
område att satsa på för GK. Polisen och 
försvaret kan inte skydda fastigheter. Af-
färsmöjligheterna är enorma, menar den 
nytillträdda direktören för GK Säkerhet.

Efter leverans. – Aktuella affärsområden 
är till exempel passerkontroll, inbrottslarm 
och kameraövervakning. GK Elektro 
levererar detta i dag som del av en elentre-
prenad. GK Byggautomation levererar 
också, via tredjepartsleverantörer. Men de 
affärsmöjligheter som uppstår efter att ett 
projekt har levererats går GK miste om 
idag, säger Dahle.
Framöver vill han leverera lösningar som 
kan administrera de system som kommer 
från andra leverantörer, så att allt kan 
samlas på ett ställe.

Totaltekniska leveranser. – Allt fler 
kunder vill ha en och samma leverantör 
för samtliga tekniska installationer i en 
fastighet. Det mest logiska vore att GK 
integrerar övriga tekniska installationer i 
toppsystemet, säger han.
Det man säger om GK Säkerhet är att 
företaget ska bli ”en betydande aktör”. 
Affärsområdet ska stå för en betydande 
del av de tio miljarder som koncernen 
har som mål att omsätta 2022. Det börjar 
i spannet 20–50 miljoner kronor under 
2018, sedan ska verksamheten expandera 
vidare från Oslo till övriga Norge samt 
Sverige och Danmark efterhand.

Allt på ett ställe. Svein H. Dahle kallar sig 
själv för en otålig man, men i det här fallet 
är han inställd på att skynda långsamt. 
När han slutade som chef för Certego var 
han inte säker på om han skulle fortsätta i 
branschen eller om han skulle göra något 
helt annat. Han gjorde en topp tre-lista 
över vilka företag han skulle kunna tänka 
sig att arbeta för. GK var ett av dem, och 
hans affärsplan blev väl mottagen.
– Totalentreprenörer som Skanska och 
Hent vill kunna beställa allt från samma 
leverantör. På så sätt slipper de allt 
”krångel” som en leverantörskedja med 
många led kan innebära. Och inte minst 
kan hyresgästerna och byggherren få alla 
tekniska installationer integrerade i ett 
enda system, säger han.

Standardisering. Det kommande stand-
ardiseringsarbetet innebär att Svein H. 
Dahle kommer att ha ett nära samarbete 
med el och fastighetsautomation på GK.
– Hittills har vi köpt in det som kunden 
vill ha, eller det som är mest lämpligt i det 
aktuella projektet. Från och med nu blir 
det viktigt att standardisera. Vi har tecknat 
ett partneravtal med Assa Abloy, som är 
världsledande inom dörröppningssystem 
och ligger i toppen på Forbes lista över 
världens mest innovativa företag. Med 
deras system kan vi täcka alla behoven 
hos såväl små och stora fastigheter. De är 
inte nödvändigtvis billigast, men de kan 
leverera allt vi behöver, konstaterar Dahle.
Han är väl medveten om att det inte är så 
lätt att standardisera.
– Vi ska självklart erbjuda service av redan 
installerade anläggningar. Men vi måste 
kunna argumentera för att kunderna ska 

välja vår produkt, även om de vill köpa en 
annan produkt. Annars måste vi ha mod 
nog att tacka nej. Jag förstår att det kan 
vara svårt att vara projektledare för ett an-
nat teknikområde och konstatera att ”om 
jag hade valt leverantör X, hade jag kunnat 
spara två procent”. Men vi måste se till 
helheten och se till att vi behåller kunden 
även efter att projektet är överlämnat.

15 000 kunder. GK Säkerhet har påbörjat 
rekryteringen av projektledare och tekniker. 
Samtidigt kommer montörerna på GK 

Elektro att vara en viktig resurs.
– Hur stor del av omsättningen som 
kommer att vara baserad på intern 
korsförsäljning respektive extern försälj-
ning återstår att se, men det finns extremt 
mycket lågt hängande frukter att plocka 
internt. Vi har 15 000 befintliga instal-
lationskunder som vi som jobbar inom 
säkerhet ännu inte har börjat bearbeta, 
säger Svein H. Dahle.
Samtidigt som GK börjar leverera 
säkerhetslösningar är den traditionella 
säkerhetsbranschen på gång att ta hand 

om en större del av den tekniska driften. 
Automation, el och säkerhet närmar sig 
varandra. För GK:s del kommer en viss del 
av tillväxten ske genom förvärv.
– Under det första kvartalet 2018 ska vi 
kunna erbjuda allt inom passerkontroll, 
larm och kameraövervakning. Då kom-
mer det att vara otroligt viktigt att vi gör 
saker och ting i rätt ordning och inte lovar 
något som vi inte kan hålla, säger Svein H. 
Dahle, chef för Säkerhet hos GK.

SIKKERHETSIKKERHET

Svein H. Dahle ska säkerställa att GK får fler kunder.
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Stenhård konkurrens. – De som levererar 
systemen fokuserar på att även hämta 
information från ventilation och andra 
driftssystem. Bland tillverkarna kommer 
det att bli stenhård konkurrens om vem 
som kommer att sitta med toppsystemet. 
Det är väldigt många som vill det, konsta-
terar Erik Stenvaag.
Framtidens toppsystem kommer att kunna 
följa allt som sker i och runt byggnaden, 
så att allt kan styras och följas upp från ett 
ställe. När sakernas internet dessutom är 
på plats blir det mer att ha koll på, men 
också en högre grad av standardisering. 
Det är enklare att få in nya prylar i samma 
system när de är lätta att kommunicera 
med.

Outsourcing. – När sådana här möjligheter 
dyker upp vill vi självklart undersöka om 
vi kan utnyttja de system vi levererar på ett 
bättre sätt. När vi jobbar med strategiska 
frågor idag har vi kanske en något bredare 
syn än tidigare. Vi undersöker vilka om-
råden som gränsar till vår kärnverksamhet 

och därför kan vara aktuella att satsa på, 
säger Stenvaag.
Idag kan kunderna drifta och övervaka 
sina fastigheter själva. Men enligt Nokas 
säljchef vill allt fler outsourca dygnet runt-
övervakningen så att den egna personalen 
inte överbelastas. De vill också att tekniska 
larm och driftsmeddelanden ska skickas 
till samma larmstation.
– De vill kunna fokusera på sin kärnverk-
samhet och lägger därför ut så mycket som 
möjligt till andra, konstaterar han.

Driftsväktare. Branschglidningen syns inte 
bara på larmcentraler och driftcentraler.
– Även våra väktare får fler och fler drifts-
relaterade uppgifter, så vi utbildar dem på 
olika driftssystem. Så snart de börjar på 
ett uppdrag får de flera arbetsuppgifter 
som rör driften. Kanske kommer det bli 
vanligare att ha en fast väktare än en fast 
vaktmästare, så kan vaktmästaren vara den 
som åker runt från fastighet till fastighet, 
säger Stenvaag.
På den praktiska sidan lyfter han fram 

samordningen mellan passerkontroll, 
miljö och ekonomi. När videosystemet 
eller väktaren i receptionen konstaterar att 
det finns människor i huset, kan ventila-
tionen köras igång och värmen justeras. 
När den sista personen gått, stängs belys-
ningen av och temperaturen sänks. Ett 
annat exempel: En temperaturgivare och 
en rörelsedetektor som ska upptäcka 
inbrott fungerar på liknande sätt och kan 
med fördel skicka information till samma 
ställe.
– En av nycklarna är att värna om miljön 
och spara pengar med hjälp av automa-
tion. Därför är det här kanske det mest 
intressanta, säger Erik Stenvaag.
– Det gäller inte bara stora byggnader. I 
en liten butik kan det vara praktiskt att 
lyset släcks automatiskt när sista man har 
räknat kassan och lämnat lokalen.

SÄKERHETSBRANSCHEN TEXT: GEORG MATHISEN SÄKERHETSBRANSCHEN

Säkerhet närmar  
sig drift

A
lla enheter, små som stora, kopplas 
upp mot internet. Systemen för 
säkerhet, ventilation och brand-
skydd kan kommunicera med 

varandra. Gränserna mellan teknisk drift 
och säkerhet suddas ut.

Kryper närmare. – Det råder ingen tvekan 
om att de två affärsområdena i allt större 
utsträckning börjar närma sig varandra. 
Sannolikheten för att de kommer att smälta 
samman är stor, säger Erik Stenvaag. Han 
är säljchef hos Nokas, som är ett av Norges 
största säkerhetsföretag. GK har tagit 
konsekvensen av branschglidningen och 
bildat GK Säkerhet. Från den andra sidan 
av den gamla gränsen kryper säkerhets-
företagen allt närmare driftföretagen.

Kommunicerar öppet. – Säkerhetssystemen 
har varit förhållandevis proprietära, säger 
Stenvaag. De har med andra ord inte varit så 
bra på att kommunicera med andra system.
– Men de system som kommer nu 
använder i allt högre omfattning öppna 
protokoll vilket gör att de kan kommu-
nicera mer och ta emot meddelanden 
från andra typer av driftssystem – brand-
skydd, övervakningssystem, hela paketet. 
Leverantörerna jobbar i riktning mot att 
få protokollen att bli så öppna att de kan 
ta emot och skicka information till andra 
system och samtidigt vara toppsystem för 
andra undersystem, säger han.
I ett säkerhetssystem är många system sam-
lade i ett toppsystem, men det finns inget 
som hindrar att toppsystemet hanterar mer 
än bara säkerhet. I framtiden kommer det 
att ta hand om mycket mer än så.

Hittills har säkerhetssystemet skötts separat. Den tiden 
är snart förbi. (Illustrationsfoto: Shutterstock)

Säkerhetsbranschen är drift-
företagens nya konkurrenter. 
Säkerhet och drift är två 
affärsområden som är på väg 
att smälta samman, säger Erik 
Stenvaag, säljchef hos Nokas.

     Väktarna får fler driftsrelaterade arbetsuppgifter och 
Erik Stenvaag på Nokas räknar med att säkerhetsbranschen 
kommer att närma sig den tekniska fastighetsdriften 
mer och mer. (Foto: Georg Mathisen)
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JAPAN SATSAR PÅ VÄTGAS TEXT: GEORG MATHISENJAPAN SATSAR PÅ VÄTGAS 

Fastigheter värms upp   

med vätgas

Stadsplanerarna hämtar teknik 
från bilbranschen. Japan satsar 
på vätgas och i Norge förväntas 
universums vanligaste 
grundämne överta oljans roll 
som exportvara. OS 2020 
kommer att bli vändpunkten.

D
e första vätgasbilarna har rullat 
på vägarna i Norden ett tag, men 
någon jättesuccé har de inte hunnit 
bli ännu. I Japan däremot planerar 

regeringen för att hela städer ska kunna 
drivas med vätgas och öppnar plånboken 
för att genomföra förändringarna.

Från bilar till hus. Hittills har bränslecells-
bilarna stulit det mesta av uppmärksam-
heten i medierna, men nu ska vätgasen även 
användas för uppvärmning av bostäder.
Bränsleceller genererar energi genom 
att utnyttja den kemiska reaktion som 
uppstår mellan väte och syre. Det enda 
utsläpp processen ger är vattenånga, men 
det krävs energi för att producera och 
transportera den vätgas som används i 
bränslecellerna.
– Bränslecellstekniken passar utmärkt för 
japanska bostäder, säger Yang Shao-Horn, 
direktör för centret för energilagring vid 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Japanska bostäder använder 
nämligen förhållandevis lite energi.
Allt börjar med städerna:
– Utan stora städer är det inte möjligt att 
vidta tillräckliga motåtgärder mot klimat-
förändringarna. Det är lättare att bygga ut 
ett vätgasnät i en tätort, säger Shao-Horn 
till internettidningen Citylab.

Vätgasdrivna Toyota Mirai är framtidens bil – Mirai betyder 
just ”framtid” på japanska. (Foto: Georg Mathisen)

Utan stora städer är det inte möjligt 
att vidta tillräckliga motåtgärder mot 
klimatförändringarna. Det är lättare 
att bygga ut ett vätgasnät i en tätort.

“
Yang Shao-Horn, direktör för centret för energilagring vid Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)

I den OS-by som byggs inför Tokyo-OS 2020 kommer 6 000 bostadsenheter att drivas med vätgas. (Foto: Shutterstock)
u
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Inne i Europa. Den japanska regeringen 
subventionerar bränsleceller, så kallade 
”Ene-farm”, för hemmabruk. Hittills har ett 
par hundra tusen bränsleceller installerats 
i japanska bostäder. Senast 2030 ska tio 
procent av landets bostäder vara utrustade 
med bränsleceller.
Dagens bränsleceller använder vätgas 
från naturgas som blandas med syre från 
luften. Reaktionen genererar el samt värme 
som används för att förse bostaden med 
varmvatten.
Den japanska tekniken har även nått 
Europa: 2014 började Panasonic sälja 
bränsleceller för uppvärmning till Tysk-

land. I år har Panasonic och företagets 
tyska samarbetspartner Viessmann tagit 
nästa steg och exporterat tekniken till 
Storbritannien och Österrike.

OS-byn. I miljonstaden Kobe är industri-
företaget och mc-tillverkaren Kawasaki i 
full färd med att installera världens första 
vätgasdrivna elkraftverk. Den stora tur-
binen har en kapacitet på 1 000 kilowatt 
och kommer att leverera el till hotell, en 
internationell konferensanläggning och 
kontorsplatser för 10 000 människor 
samt fjärrvärme. Inledningsvis kommer 
kraftverket att använda både vätgas och 

naturgas.
I OS-byn däremot, där 6 000 deltagare 
och funktionärer bor, kommer bostäderna 
uteslutande att drivas med vätgas.

Tokyo-drömmen. Men det är trots allt i 
huvudstaden som den japanska drömmen 
tar sin början.
– Höghastighetståget Shinkansen byggdes 
inför OS i Tokyo 1964. Arvet efter nästa 
OS kommer att vara ett samhälle som 
drivs med vätgas, förklarade Tokyos tidi-
gare guvernör Yōichi Masuzoe förra året. 
Stadens nuvarande guvernör Yuriko Koike 
fortsätter arbetet. Hon har öronmärkt 

tre miljarder kronor för subventioner av 
bränslecellbilar och tankstationer för vätgas.
Japans statsminister Shinzo Abe stödjer 
initiativet och menar att vätgas är en säker 
energikälla som inte orsakar någon global 
uppvärmning: – Morgondagens samhälle 
kommer att drivas av vätgas och det är här 
i Japan det börjar, säger Abe.

En exportvara. – Vi räknar med att den 
vätgasteknologi som introduceras här 2020 
kommer att spridas till resten av världen, 
säger Motohiko Nishimura, vice vd hos 
Kawasaki Heavy Industries.
För två år sedan besökte han Trondheim 

för att diskutera möjligheterna. 
– Vätgas är visserligen dyrare än fossila 
bränslen och kärnkraft, men det är den 
billigaste koldioxidfria energikällan, säger 
Nishimura. 
Kawasaki har byggt världens första fartyg 
för transport av vätgas. Japan har nämligen 
ett samarbetsavtal med Australien kring 
ett projekt för storskalig produktion av 
vätgas från brunkol.
– I dag kommer över 95 procent av vätgasen 
från anläggningar som drivs med fossila 
bränslen. Om vi ska kunna tala om vätgas 
som en ren energikälla måste vi göra något 
åt det smutsiga bränsle som används för 

att producera den, säger energianalytiker 
Cédric Philibert från International Energy 
Agency till brittiska Daily Mail.

Norskproducerad vätgas. Det är här Norge 
kommer in i bilden. Kanske kommer 
vätgasen att ersätta oljans betydelse för 
Norge framöver. Till exempel kan vind-
kraft från Östra Finnmark användas till 
vätgasproduktion för vidare transport till 
Japan genom Nordostpassagen, norr om 
Ryssland.
– Det här kan mycket väl vara Norges 
bästa möjlighet att befästa sin ställning 
som energiexportör i framtiden, säger 

Bränslecellerna levererar redan idag el och varmvatten till flera hundra tusen japanska bostäder. (Foto: Panasonic)
– Morgondagens samhälle kommer att drivas av vätgas och det är här i 
Japan det börjar, säger japans statsminister Shinzo Abe. (Foto: Shutterstock) OS-året 2020 ska bli året då vätgasen får sitt genombrott som energikälla i fastigheter. (Foto: Georg Mathisen)

Honda har tagit fram en DC-AC-omvandlare som gör att en 
bränslecellbil kan användas för att förse en bostad med el 
under några dagar. Företaget tillverkar även små tanksta-
tioner för vätgas för hemmabruk. (Foto: Honda)

Arvet efter OS 2020 kommer att vara ett samhälle som 
drivs med vätgas, sade Tokyos tidigare guvernör Yōichi 
Masuzoe. (Foto: Chatham House)

u
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Steffen Møller-Holst, marknadsdirektör 
hos Sintef.
– Försäljning av norsk naturgas, efter 
att koldioxiden avskilts och förvarats, 
kommer förmodligen vara den enda 
acceptabla formen av energiexport i stor 
skala. Våra stora och outnyttjade resurser 
av förnyelsebar energi, såsom vindkraft 
och små vattenkraftverk, utgör också ett 
viktigt bidrag, menar han.
Møller-Holst tror inte att vätgas kommer 
att få något större genomslag innanför 
Norges gränser inom överskådlig tid, 
eftersom naturgas inte används i någon 
större omfattning i landet. 
– I Europa däremot har man redan tagit 
initiativ i riktning mot att ersätta naturgas 
med vätgas, säger han.
I Norge kan vätgas bli en viktig faktor 
när det gäller att minska utsläppen från 
olje- och gasverksamheten i Nordsjön. 
Vätgasen kan också användas till att lagra 
överskottsenergin från norska kraftverk 
under vissa perioder.

Toyota i Tokyo. Det tydligaste exemplet på 
Tokyos satsning på vätgas är en utställnings-
lokal och en asfalterad plats mitt i city. I 
utställningslokalen har en vätgasdriven 
Toyota Mirai placerats framför skärmar 
som informerar om vätgasen som drivme-
del. Utanför finns en tankstation för vätgas 
som ser ut ungefär som en bensinmack, 
men avståndet till närmaste hus måste 
vara lite större. Det är inte Shell, inte Esso 
– utan Iwatani.
Iwatani har även tagit initiativet att 
tillsammans med Toshiba och elbolaget 
Tohoku bygga ett vätgaskraftverk 30 mil 
norr om Tokyo. Ironiskt nog i Fukushima-
området, som är känt för mindre trevliga 
nyheter. Det nya kraftverket kommer att 
ha en kapacitet på 10 000 kilowatt.
Honda vill också vara med på tåget och 
har lanserat den vätgasdrivna bränsle-
cellsbilen Clarity Fuel Cell, som även kan 
generera el till bilägarens bostad. Bränsle-
cellpaketet i bilen kan förse en normalstor 
japansk bostad med el i sju dagar. Honda 
är bara ett av flera företag som satsar på 
små bränsleceller för hemmabruk.

Steffen Møller-Holst, marknadsdirektör hos Sintef, förutspår att vätgasen 
kommer att ersätta oljan som Norges exportvara på energisidan. 
(Foto: Sintef)

Det börjar med bilarna, men parallellt med att nätet av tankstationer för 
vätgas byggs ut pågår arbetet med att använda universums vanligaste 
grundämne i driften av bostäder och kontorslokaler.
(Foto: Georg Mathisen)

På en utställning mitt i Tokyo hittar man Toyotas vätgasdrivna bränslecell-
bil, med detaljerade beskrivningar av tekniken. Syftet med utställningen är 
att visa hur morgondagens vätgassamhälle kommer att fungera.
(Foto: Georg Mathisen)
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IOT – ETT HOT MOT INTEGRITETENTEXT: GEORG MATHISENIOT – ETT HOT MOT INTEGRITETEN

De som har tillgång till informationen från 
sensorerna på kontoret kan eventuellt koppla 
ihop den med uppgifter om alla som arbetar 
här. Bör de få veta när hon kommer till jobbet? 
(Illustration: Shutterstock)
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S
akernas internet, IoT, har gjort det 
enklare att sköta om en fastighet. 
När alla enheter kan kommunicera 
med varandra blir det lättare att 

värna om miljön, minska kostnaderna 
och förbättra inomhusklimatet. Men den 
information som apparaterna och sensor-
erna samlar in kan användas till en hel del 
annat.

Till molnet? – Är det bara du som får in-
formationen, eller samlar enheterna in den 
och skickar den vidare till en molntjänst, 

Ska du installera en ny apparat 
i fastigheten eller uppgradera 
givare och sensorer? I så fall 
finns det en fråga du bör ställa 
leverantören: Vad händer med 
den information som samlas in?

eller till Google eller Samsung?
Den som ställer frågan är Atle Årnes, 
direktör för ny teknik hos Datatilsynet.
– Du måste veta i detalj vad du erbjuder 
dina kunder, annars riskerar du att bryta 
mot lagen, säger han.

Mer än bara temperaturen. Ta till exempel 
en temperatursensor. Den känner av tem-
peraturen och sedan kan du sitta i drift-
centralen eller logga in med en app, läsa av 
hur varmt det är och reglera värmen efter 
behov. Kunderna – både fastighetsägare 
och hyresgäster – tycker självklart att det 
här är en bra lösning.
Men vad händer med informationen? Hamnar 
den i en databas hos din leverantör? Och vad 
mer registreras i det rum där temperatursen-
sorn sitter? Kontrollerar du koldioxidhalten 
i luften så att du kan se hur många som be-
finner sig där? I så fall kan du kontrollera att 
alla har hunnit ut om det skulle börja brinna 
någon annanstans i huset. Och det är ju bra. 

Mindre bra är det om arbetsgivaren kan 
använda informationen till att övervaka vem 
som är på kontoret och vem som befinner 
sig på annan plats.

Kopplar ihop information. Om de stora tele-
fon-, dator- eller programvaruleverantörerna 
får tag i den här informationen kan de utan 
större svårigheter koppla ihop den med allt 
annat de vet. Den som har varit på kontoret 
under dagen kan spåras hem i bilen till det 
smarta hemmet, där radiatorer och vitvaror 
kanske är uppkopplade mot internet. Att 
den som har det kallt både på kontoret och 
hemma får ett skräddarsytt erbjudande om 
att köpa en ny radiator kan verka oskyldigt. 
Men om CO₂-sensorn på kontoret meddelar 
att en kvinna ofta kommer sent till jobbet 
på morgonen och ofta besöker toaletten 
samtidigt som kylskåpet meddelar att hon 
har slutat att köpa öl och hon nio månader 
senare får ett erbjudande om att köpa blöjor 
– är det verkligen så vi vill ha det?

Storebror kan kanske övervaka dina kunder med hjälp av de enheter du har installerat. Ställ frågor till leverantörerna! uppmanar Atle Årnes. På väggen i kontoret hänger konst som 
passar väl in på temat och som målats av direktören själv. (Foto: Georg Mathisen)

Du kan kontrollera allt i fastigheten från en telefon eller en surfplatta. Men vet du vad som händer med informationen som sensorer och apparater samlar in? 
(Illustration: Shutterstock)

Information som valuta. Vi gillar billig och 
modern teknik.
– Men om den är extremt billig, eller 
kanske till och med gratis, så kommer du 
på något sätt att betala för den. Betalar du 
med kontanter eller betalar du med 
personliga uppgifter? undrar Atle Årnes.
Säkerhetsrisken är också en aspekt. Ju 
billigare och enklare utrustningen är, desto 
mindre har leverantören tänkt på säker-
heten. Hur lätt är det att hacka en ny 
apparat som är byggd för att hålla i 15–20 
år? Och hur lätt kommer det att vara om 
15 år, när den har varit i drift sedan den 
var ny utan att programvaran har upp-
daterats?
Säkerhetsproblem kan uppstå även om 
man väljer kvalitetsutrustning från seriösa 
leverantörer. Årnes nämner AMS-mätarna 
som exempel. De nya elmätarna togs i 
bruk utan större hänsyn till säkerheten. Nu 
har NVE (Norges vassdrags- og energi-
direktorat, motsvarigheten till svenska 

energimyndigheten) tagit tag i problemet 
och åtgärdat det. Men de har fortfar-
ande möjlighet att samla in mängder av 
detaljerade uppgifter som många företag 
skulle vara intresserade av.

Här är frågorna du ska ställa. Idag håller 
Datatilsynet till i lokaler i centrala Oslo. Vad 
händer om de skulle flytta? Vilka frågor 
skulle de själva ställa till den nya fastighets-
ägaren och företaget som sköter driften?
– Då hade vi ställt två frågor som hör ihop 
lite grann: Samlas det någonstans i lokalerna 
in information om de som jobbar här? Och 
skickas informationen vidare någonstans?
– Om svaret på båda dessa frågor är nej 
skulle vi känna oss lite lugnare. Men om 
svaret på den första frågan är ”ja, det 
gör vi, eftersom vi måste kunna över-
vaka uppvärmningen och ventilationen i 
fastigheten”. Nu är det dags att ösa på med 
frågor: På vilket sätt skyddar ni denna 
information? Är ni säkra på att informa-

tionen enbart når de företag som ska ha 
den? säger Atle Årnes.
Om svaret på den andra frågan är ”ja, 
informationen skickas till ett företag som 
analyserar den och hjälper till med detaljer 
om luftkvaliteten och värme”, så hade Årnes 
frågat hur databehandlingsavtalet med det 
företaget ser ut. Ju fler underleverantörer det 
finns, desto svårare är att det ha överblick.

Den farliga formuleringen. – Om det 
finns en klausul i avtalet som säger att ”vi 
samlar in information för att förbättra våra 
tjänster” hade jag blivit väldigt skeptisk. 
Kommer de att använda informationen i 
reklamsyfte? Vad innebär detta egentligen? 
Google, Facebook och Microsoft använder 
formuleringar av det här slaget. Norska 
företag gör det också, berättar Årnes.
Med andra ord: Du måste veta vad infor-
mationen ska användas till, och du bör 
informera kunderna om vad du gör. Men 
först: Fråga leverantören!
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Spännande och skrämmande saker på nätet
Du kan få svar på frågor du inte 
ens visste att du hade. Samti-
digt riskerar du att hackers tar 
kontroll över hela fastigheten. 
Sakernas internet innebär både 
nya möjligheter och nya hot.

N
är alla typer av sensorer och 
apparater i en fastighet är upp-
kopplade mot nätet blir det 
betydligt lättare att styra de 

tekniska installationerna.
”IoT leder inte bara till nöjdare kunder, 
det kan också generera nya intäkter och 
nya tjänster att sälja”, skriver Novotek i en 
annons. De är ett av många företag som 
vill ha en del av kakan på den nya IoT-
marknaden.

Helhetstänk. Medan Novotek talar om 
bättre kommunikation mellan fastighets-
ägare och driftansvariga, fokuserar IT-
leverantören Atea på helheten:
– Vissa delar av fastighetsdriften har blivit 
smartare, bland annat belysning och ven-
tilation, men det har saknats övergripande 
lösningar. Nu är det dags för de verkligt 
smarta lösningarna att göra sitt intåg på 
marknaden och det kan mycket väl hända 
att framtiden kommer att se helt annor-
lunda ut än vad många tror, säger Frode 
Aardal, avdelningschef för smarta hus hos 
Atea.

Nytänkande. Han menar att kunderna är 
väl insatta i de nya möjligheterna, medan 
byggbranschen är mer avvaktande.
– Vi behöver tänka i helt nya banor. 
När någon tycker att det är lite kallt på 
arbetsplatsen till exempel, har lösningen 
vanligtvis varit att höja temperaturen i den 
zon där personen sitter. Med sensorer i 
varje belysningsarmatur öppnas helt nya 
möjligheter. Man kan till exempel ha en 
app som visar att det finns en ledig 

kontorsplats i husets södra ända, säger 
Aardal i en annons från Atea.
Han berättar om LED-lampor med 
inbyggd CO2-sensor, temperatursensor 
och rörelsedetektor. Däremot har lamp-
orna ingen elsladd för anslutning till 
vägguttaget. Det enda som kan anslutas till 
lamporna är en nätverkskabel, och ström-
men kommer från den.

10 GB. De nya lösningarna genererar stora 
mängder data, upp till tio gigabyte för en 
fastighet. Det behövs datakraft för att 
behandla all denna information, men när 
det fungerar kan man få svar på frågor 
man inte ens visste att man hade. 
– Systemen kan se samband som man 
normalt inte tänker på, säger Frode 
Aardal.

Dagens fastigheter kan utrustas med 
sensorer som utbyter data sinsemellan 
och reagerar på det som händer. Vi vill 
bygga kognitiva hus, det vill säga hus som 
hämtar data från sensorer och externa 
källor och samlar informationen i en stor 
databas, skriver Aardal på sin blogg.

Parkeringsnät. I Trondheim har Telenor 
och Q-Free i mer än ett års tid arbetat med 
ett projekt som de kallar ”det första steget 
mot ett fullskaligt kommersiellt nät för IoT 
i Norge”. Det handlar om parkeringsplatser 
som informerar om var det finns lediga 
platser och som tipsar om närmaste alter-
nativa parkeringsplats om det skulle vara 
fullbelagt för tillfället. Det kommer även 
att vara möjligt att boka plats via mobilen. 
Kommunikationen mellan de uppkopp-

Sakernas internet (från engelskans The 
Internet of Things) är vardagsföremål som 
hushållsapparater, kläder och accessoarer, 
men även maskiner, fordon och byggnader, 
som har försetts med inbyggda elektro-
niska delar som sensorer och datorer och 

med internetuppkoppling, vilket gör att 
föremålen kan sammankopplas fysiskt 
eller via trådlöst nätverk och därefter 
utbyta data.

(Källa: Wikipedia)

Sakernas internet, IoT

lade enheterna sker via 4G-nätet.
– Tack vare den låga strömförbrukningen, 
den långa räckvidden för signalen och 
den höga säkerhetsnivån kan även mycket 
små enheter koppla upp mot nätet, oavsett 
om den är placerad under jord, i tätbefol-
kade områden eller uppe på fjället, säger 
Björn Amundsen, täckningsdirektör hos 
Telenor.
Hjärtekrossare. IoT medför dock vissa 
risker. Alla enheter som är uppkopplade 
mot internet kan hackas, åtminstone i 
teorin. 
– Säkerheten är fastigheternas nya grund-
mur, som Ateas Frode Aardal uttrycker 
det.
Sintef-forskaren Marie Moe illustrerar 
problemet med följande fråga: Kan hack-
arna krossa mitt hjärta? 
För några år sedan fick hon en pacemaker 
inopererad. När hon frågade läkarna på 
vilket sätt uppgifterna om hennes kropp 
är skyddade så kunde ingen svara. Hon 
har inte tillgång till koden själv. Men 
pacemakern kan samla in information och 
skicka den via internet. Följaktligen är den 
sårbar.

Hackade pacemaker. Moe och hennes 
forskarkollegor köpte några pacemakers 
på Ebay och hackade dem!
Medicinsk utrustning kan fallera bero-
ende på den mänskliga faktorn eller 
problem med maskin/programvaran. 
Det har hon själv varit med om. En gång 
trodde hon att hon skulle dö när hon var 
på vägg uppför en lång trappa. Det visade 
sig att hennes pacemaker var anpassad för 
en 80-åring, inte en kvinna i yrkesaktiv 
ålder.
– Jag vill inte skrämma andra patienter. 
Men vi har redan kunnat visa att en pace-
maker kan hackas, säger Marie Moe.
Det är i princip ingen skillnad mellan hur 
hennes pacemaker är ansluten till nätet 
och hur en apparat i en fastighet är det.
– Om en hackare får tillgång till en IoT-
enhet, kan han eller hon potentiellt använ-
da den enheten till att skaffa sig tillgång 
till resten av nätverket och orsaka skada, 
konstaterar NTNU-professor Harald 
Øverby, som har skrivit artikeln om saker-
nas internet i Store Norske Leksikon.

Sintef-forskaren Marie Moe har hackat sitt eget hjärta 
– eller i varje fall en pacemaker av samma modell som 
hon har inopererad. (Foto: Sintef)

Forskningsdirektör Anders Hagen hos Q-Free (t.v.) och 
täckningsdirektör Björn Amundsen hos Telenor Norge 
visar upp den nya teknik som nu testas på en smart 
parkering i Trondheim. (Foto: Anh Vu Nguyen, Q-Free)

De anställda kan kontrollera belysningen på sin arbetsplats med en app i telefonen. (Foto: Philips Lightning)

q

u
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Europa sparar energi
De skärpta reglerna gör att allt 
fler leverantörer av byggmaterial 
satsar på nya, energibesparande 
lösningar. Ett exempel är 
teknikföretaget Sunpartner, som 
tidigare tillverkade armbandsur. 
Idag satsar företaget på attrak-
tiva solcellsfasader i glas.

B
yggandet av energisnåla hus går 
inte lika fort i alla länder. Men 
det finns hopp! Årets upplaga av 
Batimat-mässan i Paris hade nya 

energikrav som tema och lockade 350 000 
besökare, så nog ska det kunna bli fart på 
produktutvecklingen. EU har satt upp som 
mål att år 2020 ha uppnått primärenergi-
besparingar på 20 procent och Frankrike 
har sagt att man vill införa strängare krav 
än grannländerna. Därför är årets bransch-
mässa högintressant för alla som vill visa 
upp sina nya produkter och lösningar.

Solceller på fasaden. ”I takt med att bättre 
lösningar och material för isolering utveck-
las kommer husfasaderna att bli mer energi-
effektiva. Samtidigt kommer fasadleverant-

Det är i solcellsfasaden värden skapas – Christophe Longuet påpekar att solcellsfasaderna kan utformas enligt arkitektens och kundens önskemål. Bakom honom kan man se några 
av standardfärgerna och mönstren.

Fönstren tar upp konkurrensen med venti-
lationsanläggningen. 
Det har visat sig att många öppnar fönstren, 
både på jobbet och hemma, trots att det 
finns ventilation som ger ett bra inom-
husklimat. 
Det här problemet har fönstertillverkaren 
Velux tagit fasta på. Tillsammans med 
Netatmo har de tagit fram en lösning som 

öppnar fönstren – automatiskt eller med 
hjälp av mobiltelefonen – om det blir för 
varmt eller fuktigt i rummet. Den nya 
lösningen kan även styra hur ljust det är i 
rummet genom att dra upp och ner rull-
gardinerna i fönstren. Planerad lansering: 
2018.
Sensorer och små elektriska motorer öppnar och stänger 
fönstren efter behov. (Illustration: Velux)

Öppnas automatiskt

örerna i samarbete med elleverantörerna 
att kunna erbjuda effektivare lösningar för 
solavskärmning och ventilation”, sammanfat-
tar mässarrangören Reed Expositions.
Att klä taket med solceller eller solfångare 
är inte tillräckligt. Det är heller inte alltid 
den bästa lösningen eftersom man ofta vill 
ha plats på taket för gröna växter, bikupor, 
köksträdgårdar etc. Därför tittar många på 
nya fasadlösningar. ”Hela fasaden måste 
utnyttjas”, konstaterar Reed.

Innovationspris. Christophe Longuet är 
inne på samma linje. Han är säljchef hos 
Sunpartner Technologies, som vann första 
pris i kategorin innovation på mässan för 
sin energiproducerande fasadlösning.
Sunpartner har sitt ursprung i en helt annan 
bransch. Säljchefen drar upp skjortärmen 
och visar sitt soldrivna armbandsur. Det 
var företagets första produkt.
– När de nya reglerna för energianvänd-
ning i fastigheter infördes tog vi steget 
över till byggbranschen, berättar han och 
pekar på företagets innovativa glasfasad 
som både producerar el och fungerar som 
solavskärmning.

Solcellsdesign. – Det estetiska är viktigt, 
fasaden måste kunna producera energi och 

samtidigt tillgodose arkitektens krav på 
design, säger Longuet.
Solcellspanelerna finns i standardut-
föranden ,anden och kan även special-
produceras enligt kundens önskemål vad 
gäller dimensioner, färger och mönster.
– Den här solcellsfasaden producerar 120 
watt per kvadratmeter. Det är ett bra till-
skott för den som vill ha ett energineutralt 
hus, säger Longuet.
– Dessutom är fasaden av glas, vilket ger 
ett tidlöst uttryck, säger han och påpekar 
att solcellspanelerna även kan levereras i en 
självrengörande variant om kunden så önskar.

3 600 kronor. Det kostar att bygga 
miljövänligt. 3600 kronor kvadratmetern i 
det här fallet. 
– Jämfört med andra material och med 
tanke på att Wysips Cameleon, som 
fasadglaset heter, producerar energi, så är 
det ändå ett bra val – även ur ekonomisk 
synpunkt, säger Christophe Longuet.
När energiproduktionen väl är på plats är 
det viktigt att komplettera med lösningar 
som lagrar energin bättre i byggnaden och 
som effektiviserar driften och underhållet, 
konstaterar Reed Expositions efter att ha 
tagit en titt på alla nyheter under årets 
Batimat-mässa. u

u
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Som en elmätare, det är bara det att 
den mäter luft. Nu blir det möjligt att 
mäta hur många kubikmeter luft och 
hur mycket värme eller kyla hyres-
gästerna använder.

Hyresgästerna betalar bara för det de 
använder, vilket inte är särskilt revolutione-
rande så länge man talar om el. Men nu 
blir det möjligt att ta betalt för den faktiska 
förbrukningen även när det gäller ventila-
tion och värme/kyla. Det här är världens 
mest innovativa VVS-produkt. I varje fall 
enligt juryn på fackmässan Interclima+Elec 
som tilldelade tyska Luftmeister första pris 

i kategorin innovation. Systemet fördelar 
energikostnaderna genom att mäta den 
faktiska energiförbrukningen med världens 
första luftenergimätare, som tillverkaren 
själv kallar produkten. Luftmeister mäter 
exakt hur många kubikmeter luft varje 
hyresgäst använder samt energiförbruk-
ningen som kan delas upp i uppvärmd och 
kyld luft.
– Hyresgästerna betalar bara för det de 
använder, vilket är mer rättvist och ger ett 
tydligt faktureringsunderlag. Samtidigt 
är systemet positivt för miljön, eftersom 
det uppmuntrar hyresgästerna att minska 
förbrukningen, enligt Luftmeister.

Världens första luftenergimätare

En nyutvecklad väggfärg kan reglera 
temperaturen inomhus med upp till 
fyra grader. Enligt tillverkaren kan 
färgen minska energikostnaden med 
upp till 15 procent.

Väggfärg som påverkar temperaturen är 
inget nytt. Bland annat exporterar det 
norska företaget Jotun isolerande färg till 
länder som har ett varmt klimat. Men nya 
Bioactiv+ gör mer än att bara att isolera – 
färgen lagrar värme och släpper ifrån sig 
den när den behövs.
Det franska företaget France Innov står 
bakom den nya färgen, som bestryks på 
innerväggarna i ett millimetertjockt skikt. 
Färgen har blandats med mikrokapslar 
som innehåller ett fasändringsmaterial – 
det vill säga ett material som tar upp eller 
ger ifrån sig värme genom att växla mellan 
att vara fast och flytande.
När temperaturen i rummet når en viss 
nivå smälter mikrokapslarna och därmed 
lagras överskottsenergin (värmen) i 
färgen. När temperaturen sedan sjunker 
återgår kapslarna till fast form och släpper 

Färg som reglerar temperaturen

Luftmeister fördelar kostnaderna även för varm och kall luft.

ifrån sig den lagrade energin, som återförs 
till rummet i form av värme.
– På så sätt begränsas temperatursväng-
ningarna i rummet och komforten blir 
bättre, säger Jean François Paradeise, 
teknikchef hos France Innov.
Han betonar att färgen inte kan ersätta 
uppvärmning eller isolering. 
– Men den är särskilt praktisk under 
sommarhalvåret när solen skiner in genom 

fönstren och värmer upp luften. Färgen 
minskar behovet av kylning, säger han.
Färgen är testad i två lägenheter och ett 
enfamiljshus och är i första hand avsedd 
för marknader med ett varmt klimat, men 
företaget har även tagit fram en variant för 
kallare klimat. I enfamiljshuset minskade 
årsförbrukningen av el med nio procent – 
från 36 288 till 32 544 kilowattimmar.

– Färgen minskar energikostnaden genom att den lagrar och använder den värme som redan finns i rummen, förklarar 
Mireille Barbot och Jean François Paradeise från France Innov.

Gröna hus – nästa exportvara
Nordiska gröna hus ska erövra 
världen. De smarta städerna 
har börjat samarbeta och har 
stora förhoppningar om att 
kunna exportera bra lösningar.

O
m varje stad ska uppfinna hjulet 
på nytt och beställa egna spe-
ciallösningar blir det besvärligt 
för företagen. Vi måste se till att 

städerna samarbetar så att vi kan bygga 
upp en gemensam marknad, säger Gaute 
Hagerup.

Export av smarta städer. Han ansvarar 
för satsningen på smarta städer hos In-
novasjon Norge (Norges motsvarighet till 
Vinnova). I en värld där städerna ska bli 
smarta, var och en på sitt eget vis, inser 
han vikten av att samarbeta. 
– Den smarta staden ska bli en export-
vara. Om Norges städer börjar samarbeta 
skulle det innebära enorma möjligheter. 
Vi skulle få en gigantisk hemmamarknad 
som de norska företagen sedan kan an-
vända som en plattform för att expandera 
ut i världen, menar Hagerup.
På Smart City Expo World Congress 2017 
i Barcelona hade de nordiska länderna en 
gemensam paviljong där Stockholm, 
Tampere, Trondheim, Köpenhamn och 
flera andra städer visade upp sina lösningar.

Bra renommé. – De fem nordiska länderna 
har tillsammans 25 miljoner invånare och 
är den elfte största ekonomin i världen. 
Om vi skulle tänka och fungera som en 
enda stor marknad skulle vi ha stora 
möjligheter globalt. Och det gäller inte 
minst de små och medelstora företagen. 
De behöver hjälp för att inte bli utkonkur-
rerade av Microsoft, Cisco och andra stora 
företag, säger Gaute Hagerup.
Han menar att de nordiska företagen 
har ett bra renommé i övriga världen. 
Många ser Norden som ett föredöme när 

Gunnar Edwin Crawford uppskattar det öppna kunskapsutbytet mellan de smarta städerna. Stavangers Smart city-chef 
har till exempel tillgång till all information från Köpenhamn. Nu har Stavanger tillsammans med ett tiotal andra 
städer i de nordiska länderna bildat ett nytt nätverk för främjandet av smarta städer.

det handlar om grön teknik och hållbara 
samhällsmodeller.
– Om du har en lösning för miljövänlig 
fastighetsteknik och kommer från Norge, 
Sverige eller Danmark så får du automa-
tiskt trovärdighet, säger Gaute Hagerup.

Koldioxidneutral. Det bör helst inte ta 
för lång tid. Många städer i Norden växer 
snabbt. 
– Staden växer med 1 000 personer varje 
månad, säger Marius Sylvestersen från 
Copenhagen Solutions Lab. Han berättar 
om hur Köpenhamn arbetar med allt ifrån 
trafikfrågor till digitala tjänster.
– År 2025 ska vi vara världens första koldi-
oxidneutrala huvudstad. Då ska hälften av 
alla resor till arbetsplatser och skolor ske 
med cykel. Och översvämningsrisken ska 
vara reducerad med 30 procent. Vi letar 

inte efter teknik, vi letar efter lösningar, 
säger Marius Sylvestersen.

Kunskapsutbyte. I Stavanger har Gunnar 
Edwin Crawford nyligen tillträtt som 
Smart city-chef. Stavanger-regionen ska 
bli Norges största kluster av smarta städer. 
Crawford har förhoppningar om att den 
smarta staden ska bli en egen utbildning 
på universitet och han ser fram emot ett 
bra samarbete med det lokala näringslivet, 
men även med andra smarta städer i 
Norden.
Han kommer närmast från Lyse-kon-
cernen där han arbetade med innovations-
frågor. Steget från ett företag med affärs-
hemligheter till ett Smart city-nätverk där 
man delar allt, har varit stort.
– När jag frågade Köpenhamn om vilken 
strategi de har för genomförandet av deras u
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projekt så skickade de över den till mig. 
Det finns mycket i den vi kan använda. 
All information är öppen och delas, säger 
Gunnar Crawford.

Nytt nätverk. På Smart Cities Expo skrev 
han och de övriga nordiska Smart city-
cheferna under ett avtal om att skapa ett 
nordiskt Smart city-nätverk. Syftet är att 
utbyta kunskaper, etablera gemensamma 
standarder och bygga upp ett nordiskt 
varumärke.

Gaute Hagerup vill göra den smarta staden till en nord-
isk exportvara och han är övertygad om att de nordiska 
gröna huslösningarna kommer att erövra resten av 
Europa. (Foto: Trond Isaksen, Innovasjon Norge)

– Vi letar inte efter teknik, vi letar efter lösningar, säger 
Marius Sylvestersen på Copenhagen Solutions Lab.

Mycket att göra för branschen i en plus-stad
Om du jobbar med fastighets-
teknik kommer du att vara 
viktigare än någonsin. I fram-
tidens smarta städer väntar 
många viktiga arbetsuppgifter, 
menar personerna bakom Eu-
ropas första plus-stad. Övervakning mot parasiter

Efter att både Östersund och 
Skellefteå drabbats av parasiter i 
dricksvattnet infördes ny teknik 
för övervakning avloppsnäten.

– Det fanns ingen övervakning av 
avloppsnätet. Därmed kunde avlopps-
vatten läcka från rören och in i dricks-
vattnet, berättar Jan Hedström hos 
Aquaductus. Efter parasitangreppen 
började Skellefteå-företaget leverera 
mätsensorer som övervakar vätskenivån 
i rör, kraftstationer och brunnar.
Under 2010 och 2011 blev flera tusen 
människor sjuka. – Staden hade ingen 
övervakning. Vi har batteridrivna 
sensorer som mäter nivån på avlopps-

vattnet och skickar mätresultatet trådlöst 
via mobilnätet. Sensorerna larmar även om 
det förekommer inläckage – det vill säga om 
regnvatten kommer in, säger Hedström.
På smart city-kongressen var han på plats i 
montern hos North Sweden Cleantech, en 
organisation som hjälper smart city-lever-
antörer i Västerbotten och Örnsköldsvik 
att etablera sig på marknaden.
– I Sverige kombinerar vi mätningarna 
med nederbördsdata. Vi är verksamma 
från Skåne till Skellefteå och har även två 
projekt i Finland. Norge, däremot, har 
inte samma regelverk, så där satsar vi inte, 
säger Jan Hedström.

Jan Hedström och Aquaductus övervakar avloppsnätet 
i Skellefteå.

N
oll och zero. Smart och plus. 
Grönt och hållbart. Det vimlar 
av ord och begrepp som används 
för att beskriva morgondagens 

hus, bostadsområden och städer. Men vad 
betyder de för dig?
En viktigare roll och mer jobb, om vi 
ska tro Hans Jacob Låhne och Ole Emil 
Johnsen. De arbetar med planeringen av 
Europas första plus-stad.

En stad byggd från grunden. Det handlar 
om Sollihögda. Flaskhalsen för många av 
Oslos pendlare. När den nya Ringeriks-
banan byggs ut kommer det förhopp-
ningsvis att bli en tågstation här, med sex 
minuter till Sandvika och 22 minuter till 
Oslos central. Snart kommer detta obe-
bodda skogsområde ha 30 000 invånare 
och 15 000 arbetsplatser.

– Vi bygger en stad från grunden. Och vi 
gör det så miljövänligt det bara går, säger Ole 
Emil Johnsen. Han är senior kommunika-
tionsrådgivare hos Cowi, som arbetar med ut-
vecklingen av den nya plus-staden Sollihögda.
Processen är fortfarande i sin linda. Om 
projektet blir av kommer den nya tåg-
stationen att byggas 2026 och de första 
bostäderna lite innan dess.
– Huvuddragen är klara, men det är för 
tidigt att välja sensorteknik, säger Hans 
Jacob Låhne. Han är investeringsrådgivare 

hos North Bridge Management, en av 
huvudägarna av området.

Kulvertar. Han berättar om en plan där en 
av de viktigaste punkterna är att det nästan 
inte kommer att grävas några diken. Med 
kulvertar i stället för diken blir det lättare 
att få plats med allt som behövs under 
marken, och uppdatera det när det behövs. 
I Oslo-området finns ett överskott av sten 
som en följd av alla väg- och järnvägs-
byggen. Den stenen skulle kunna användas 

till att bygga upp terrängen över de nya 
kulvertarna, istället för att de grävs ner i 
marken.
– Det är till exempel en självklarhet att vi ska 
ha sopsuganläggningar. Vi ska inte ha några 
lastbilar i staden, säger Hans Jacob Låhne.

Lärdomar från Fornebu. Sollihögda ligger i 
Bärums kommun. 
– Det finns ingen kommun i Norge som 
har bättre förutsättningar att bygga en 
stad från grunden, säger Låhne. Bärum 
har redan byggt ett helt nytt område med 
bostäder och kontorslokaler på Fornebu, 
Oslos före detta flygplats.
– Att gå från nollutsläppshus till nollutsläpps-
områden och vidare till en hel plus-stad är en 
naturlig utveckling, säger Ole Emil Johnsen. 
De flesta människor kan ta ett större ansvar 
för miljön än vad de gör idag, åtminstone om 
de som sköter om stadsplaneringen skapar 
rätt förutsättningar för de boende.

Smartare användning av vatten. Hans 
Jacob Låhne tror att alla som jobbar med 
ventilation, el, rör, automation eller säker-

het kommer ha fullt upp i morgondagens 
miljövänliga städer.
– De kommer att ha fler uppgifter, men 
samtidigt kommer det krävas mer vidare-
utbildning. För att minska energianvänd-
ningen måste vi till exempel använda 
vattnet smartare, säger han och nämner 

närodlade grönsaker som behöver vatten 
och att det inte är någon bra idé att trans-
portera omkring kolsyrat vatten, tappat på 
flaska.
– Det blir mer jobb för branschen och vi 
hoppas att kunna locka människor i alla 
åldrar att flytta hit, säger Johnsen och Låhne.

Sten från hela Östlandet ska användas till att forma landskapet i plus-staden Sollihögda. (Illustration: Cityscape Digital)

Hans Jacob Låhne (till vänster) och Ole Emil Johnsen vill bygga en plus-stad för 30 000 invånare i ett obebott skog-
sområde väster om Oslo.

u

u
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Almaty i Kazakstan inbjöd till Smart City Forum i november. (Foto: iStockphoto)

Sopor 
det största problemet 
för smarta städer

Smart city-rådgivarna räknar 
med att var tredje stad kommer 
att planera smart inom loppet 
av några år. När sovjettidens 
storstäder ska bli smarta är det 
miljöarbetet som brister.

S
ophanteringen halkar efter på 
grund av att det är så mycket annat 
som måste göras först.
– Miljön och avfallshanteringen 

ges inte tillräcklig uppmärksamhet, eller 
ignoreras helt enkelt. Det är en trend vi 
ser i de flesta utvecklingsländer.

Noll återvinning. Det konstaterar for-
skarna Farrukh Irnazarov och Marina 
Kayumova. Irnazarov arbetar för det 
centralasiatiska utvecklingsinstitutet i 
Kirgizistans huvudstad Bisjkek, Kayumova 
för Världsbanken.
De har undersökt hur smart cities-
konceptet kan användas i några städer 
som har varit allt annat smarta, nämligen 
huvudstäderna i fem tidigare sovjetrepub-
liker i Centralasien: Astana i Kazak-
stan, Asjgabat i Turkmenistan, Bisjkek i 
Kirgizistan, Dusjanbe i Tadzjikistan och 
Tasjkent i Uzbekistan. De har även tittat 
på Almaty, Kazakstans största stad, som 
var huvudstad fram till 1998.
– Modern teknik för avfallshantering, 
källsortering och återvinning saknas i 
Centralasien, konstaterar de. Regeringarna 
i de flesta utvecklingsländer försummar 
miljön och fokuserar på transport-, u



36 37 

informations- och kommunikations-
teknologi samt utbildning.

Förfall. I tidigare nummer har vi berättat 
om hur man i Asien har lyckats bygga upp 
smarta städer från grunden – från högte-
knologiska städer i närheten av knutpunk-
ter i Japan, Sydkorea och Singapore till 
ambitiösa multimiljardprojekt i Indien.
I de fem länder som tidigare var en del 
av Sovjetunionen är verkligheten en helt 
annan. 
– Här hittar man en åldrande infrastruktur 
i förfall, trafikstockningar och föroreningar, 
sammanfattar Irnazarov och Kayumova 
i en artikel i forskningstidningen Central 
Asian Affairs.
25 år efter Sovjetunionens upplösning har 
de sex storstäderna i regionen en bra bit 
kvar innan de kan kallas smarta. Det kan 
också vara värt att nämna att tidigare for-
skning på området i de forna sovjetrepub-
likerna är i det närmaste obefintlig.

Lagar och regler. De två forskarna har 
undersökt områdena transport, utbildning 
och färdigheter (eller ”humankapital” som 
det heter på forskarspråk), innovation, 

IKT, el, miljö, bygg och avfallshantering.
De städer som har störst förutsättningar 
att bli smarta är Astana och Almaty i 
Kazakstan. Astana byggdes upp från i 
princip ingenting till att bli landets huvud-
stad, men det skedde långt innan smart 
city-konceptet dök upp och infrastruk-
turen är inte på långa vägar i närheten av 
smart city-nivå.
Irnazarovs och Kayumovas kartläggning 
visar också att ett land med stora natur-
resurser inte per automatik bygger smarta 
städer. Det är först och främst lagar och 
regler som avgör hur smarta städerna blir.

Var tredje stad. De största städerna i 
Kazakstan drar sig inte för att flirta med 
societeten för att visa att man är på banan 
i smart city-debatten. Astana är värd för 
årets världsutställning, Expo, med fram-
tidens energi som tema. Almaty inbjöd till 
Smart City Forum i november.
IDC, International Data Corporation, 
arrangerar forumet och samarbetar med 
myndigheterna om att utveckla smart 
city-lösningar i landets tre största städer: 
Almaty, Astana och Tjimkent. Konsult-
firman har tidigare arbetat med smart 

city-utveckling i bland annat New York 
och Riyadh.
– Prioriterade områden är intelligenta 
transportlösningar, smarta offentliga 
tjänster, trygghet, samt smart sjukvård 
och utbildning, säger Andrej Beklemishev, 
regionchef hos IDC.
– Vi räknar vi med att en tredjedel av 
världens stora och medelstora städer inom 
ett par år tagit fram en vägkarta för hur 
man ska göra staden smart. Vår förhopp-
ning är att Almaty ska bli en modell för 
urban utveckling för hela Centralasien, 
säger Beklemishev.

SMARTA STÄDER I CENTRALASIEN SMARTA STÄDER I CENTRALASIEN

Modern teknik för avfalls-
hantering, källsortering 
och återvinning saknas i 
Centralasien.

“
Forskarna Farrukh Irnazarov och Marina Kayumova.

I dag byggs det många moderna hus i de centralasiatiska huvudstäderna – här i Bisjkek i Kirgizistan. Men en stor del av fastighets-
beståndet utgörs fortfarande av gamla hus från sovjettiden med föråldrade lösningar för vatten, värme och inomhusklimat.

Tunnelbanesystemet i Almaty är modernt, men litet.

Typisk sophantering i Bisjkek. Avfallshanteringen är huvudproblemet när centralasiatiska storstäder ska tänka smart. Här hanteras sopor i Almaty på gammaldags vis.
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S
edan dess har antalet resenärer 
ökat till närmare sju miljoner per 
år. Utlandstrafiken ökar stadigt och 
nu måste flygplatsen byggas ut.

– Framförallt finns ett behov att kunna ta 
emot större flygplan och hantera passage-
rarflöden från länder utanför Schengen, 
säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör 
på Göteborg Landvetter Airport.

Omfattande projekt. Den nya terminalen 
på Landvetter blir ca 12 000 kvadratmeter 
och projektet genomförs av Swedavia i 
samarbete med NCC. 
– NCC, som vi har många samarbetsavtal 
med här i Göteborg, anlitade oss för att in-
stallera ventilationen i terminalen, berättar 
Ulrik Andersson, projektchef hos GK. 
– Vi har kontrakt på genomförandedelen, 
men eftersom det rör sig om ett partner-
avtal är vi även delaktiga i planeringen, 
där vi bidrar med våra kunskaper och tar 
fram kalkyler av olika slag.

Inneklimat. – Primärt består uppdraget av 
att installera en luftbehandlingsanläggning 
för den nya terminalbyggnaden, där det 
handlar om att behandla ca 55 kubikmeter 
luft i sekunden, berättar Andersson. 
– Terminalen är indelad i olika zoner. I 
varje zon har vi efterbehandling av luften 
och vi har VAV-system. Luftflödet regleras 
hela tiden efter behov i de olika zonerna. 
Det sker huvudsakligen med hjälp av sen-
sorer i kanalernas spjäll, vilket innebär att 
vi inte behöver använda aktiv ventilation.

Ny terminal på 

Landvetter
1977 ersattes Göteborgs 
gamla flygplats Torsland av 
Göteborg-Landvetter Airport. 
Vid den tiden var flygplatsen 
dimensionerad för tre miljoner 
resenärer per år. 

Projektstart för GK. – Just nu är vi inne i 
en planeringsfas, upplyser projektchefen. 
För närvarande är den nya terminalen 
bara ett hål i marken. Det faktiska anlägg-
ningsarbetet sätter vi i gång med efter 

sommaren 2018. Idag är vi en projekt-
grupp på fyra man som arbetar med 
förberedelserna: en byggnadsingenjör, en 
projektledare en arbetsledare, plus mig 
själv. När det praktiska arbetet ska påbörjas 
räknar jag med att vi kommer ha 4–8 
montörer på plats, beroende på vilken fas 
vi jobbar med. Anläggningsarbetet 
kommer att ta ca 12 månader.

Fler uppdrag på Landvetter. – Den nya 
byggnad som vi håller på med kräver att vi 
gör vissa förändringar av en 
intilliggande byggnad. Efter nyår ska 
vi bland annat flytta ett större aggregat 
eftersom ventilationsrummet måste rivas. 
Dessutom ska en ny hiss installeras och en 
del ändringar genomföras i kontorsom-
rådena. Vi har även utfört en del andra 
uppdrag här på flygplatsen. Bland annat 
hjälpte vi till med flytten av en restau-
rang för ett halvår sedan. Vi har också 
varit med och byggt om en avdelning för 
bagagehantering på uppdrag av Vestia. 
Dessutom ska vi leverera ventilationen till 
ett nytt, stort hotell som kommer att byggas 
norr om terminalen, Winger Hotel med 222 
rum. Det kommer att byggas i anslutning till 
den nya säkerhetskontrollen på Landvetter. 
De uppdrag vi har på stadens flygplats 
är ett viktigt skyltfönster för vårt företag, 
en viktig referens för GK:s vidare tillväxt 
i Göteborg – och i övriga Sverige, säger 
projektchefen Ulrik Andersson.

NYHETER NYHETER

Projektgruppen för GK:s uppdrag vid Landvetter flygplats i Göteborg består av (f.v.): byggnadsingenjör Christopher Fernstöm, arbetsledare Joakim Espefors, projektchef Ulrik 
Andersson och projektledare Kenth Karlsson.

Ulrik Andersson är projektchef för GK:s omfattande 
projekt på Landvetter. 

(Foto: Göteborg Landvetter Airport)
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En spännande utmaning
Det tycker Jan Arild Wathne 
(53), branschveteranen som 
tillträdde som vd för GK Norge 
AS i början av sommaren. 
Wathne har erfarenhet från 
samtliga aktuella teknikområden: 
VVS, el och inomhusklimat. 
Vi frågade vilka frågor han 
anser vara mest intressanta för 
företaget just nu. 

A
tt arbeta med dessa tre teknikom-
råden i kombination och utveckla 
synergierna mellan dem är en 
av de frågor jag fokuserar på. 

Samtidigt är det viktigt att bevara de olika 
områdenas identitet och det är GK bra 
på om man ser till hur verksamheten är 
organiserad. Från kundernas sida blir 
perspektivet något annorlunda. De flesta 
som köper in fastighetsteknik vill ha så få 
leverantörer som möjligt. Därmed måste 
vi klara av att leverera helhetslösningar till 
kunderna samtidigt som vi värnar om de 
olika teknikområdenas identitet. 

Två stora utmaningar. – Den största 
utmaningen är att växa under lönsamhet, 
säger Wathne. Vi behöver dessutom ha 
god kontroll över de uppdrag vi åtar oss, 
så att kunderna känner sig trygga med att 
vi kan erbjuda välordnade och effektiva 
leveranser. Samtidigt måste vi se till att 
våra medarbetare har ett genuint intresse 
för all övrig teknik som ingår i leveransen. 
Därför är det viktigt att vi använder bra 
system och strukturer, och framför allt 
följer GK:s instruktioner. Vi har en bra 
”kokbok” som beskriver hur vi ska gå 
tillväga för att ”växa under lönsamhet”. 
Det har vi över femtio års erfarenhet av, 
det ligger nedärvt i våra system. Men 

den mänskliga faktorn måste man också 
ta hänsyn till, och i vårt fall handlar det i 
första hand om förmågan att samarbeta 
över teknikgränserna. Här måste vi som 
är chefer gå i spetsen och visa att det är ett 
naturligt sätt att arbeta.

Jobba smartare. – Vi är verksamma på en 
marknad där prisnivån i stort sett är given 
och förhållandevis stabil. Därför måste 
vi klara av att leverera våra projekt till en 
kostnad som ger oss en tillfredsställande 
lönsamhet, förklarar Wathne. 
– Det innebär att vi måste jobba smartare 
och effektivisera samarbetet mellan våra 

olika teknikområden. I stället för att tre 
teknikområden jobbar parallellt, kan vi 
i högre utsträckning utnyttja resurserna 
tvärs över dem. En montör kan till exempel 
göra arbeten inom tre olika teknikom-
råden. Ett projekt kan innehålla leveranser 
inom tre teknikområden, men i många fall 
kan det vara tillräckligt med en projektl-
edare. Organiserar man leveransen som 
tre separata projekt, behövs det kanske en 
projektledare för varje projekt.

Proaktivitet. – Vi erbjuder digitala lösnin-
gar, både i samband med nybyggnation och 
befintliga byggnader, poängterar Wathne. 

Traditionellt har vi erbjudit service och 
underhåll baserat på kontrollpunkter och 
uppföljning av driften. Men idag efter-
frågar allt fler kunder digitala, proaktiva 
lösningar, så att åtgärder kan vidtas innan 
problemen uppstår. Detta förutsätter 
att man som leverantör har kompetens 
inom samtliga teknikområden. Det kan 
till exempel uppstå ett problem med 
luftkvaliteten eller inomhusklimatet som 
beror på ett fel i värmepumpen. Problem 
av det här slaget kräver att man samar-
betar över teknikgränserna. Det är så man 
får nöjda kunder och bra lönsamhet i 
projekten.

Framtiden. När vi ber GK Norges vd, Jan 
Arild Wathne, ta en titt i kristallkulan och 
berätta hur verksamheten kommer att se 
ut om några år tvekar han inte en sekund: 
– Då kommer vi först och främst att vara 

större och ha utvecklat en kultur där vi 
i betydligt högre utsträckning än idag 
jobbar tillsammans. Vi ser redan nu flera 
exempel på detta. Min dröm är att när 
kunderna ringer till GK så ska de veta att 
vi löser samtliga av deras tekniska problem 
sömlöst, som en organisation. Kunden 
ska aldrig uppleva att det finns några 
frågetecken om hur situationen ska lösas. 
Enligt min mening är detta en mycket 
viktig konkurrensfördel.

Tillväxt – men inte till vilket pris som 
helst. – Tillväxt är inget självändamål, 
säger Wathne. Om vi skulle välja mellan 
tillväxt och ett bra resultat, skulle vi 
självklart prioritera lönsamheten. Vi är 
ingen komponenttillverkare. Vår uppgift 
är att projektera tekniska koncept för våra 
kunder, skaffa fram de komponenter som 
behövs och se till att de fungerar tillfreds-

ställande och i enlighet med kundens 
önskemål och krav. Denna uppgift måste 
vi klara av att lösa samtidigt som vi 
tillgodoser våra egna krav på lönsamhet. 
De olika teknikområden vi representerar 
befinner sig i lite olika utvecklingsstadier. 
Inom ventilation har vi dominerat 
marknaden under så lång tid att det i förs-
ta hand handlar om att skapa tillväxt på 
underhållssidan, det finns med andra ord 
en gräns för hur mycket vår marknadsan-
del kan öka. Inom rör och el återstår det en 
hel del att göra, inom fastighetsautomation 
likaså, så det är nog inom dessa områden 
vi har störst möjlighet att växa.
– Vårt mål är att nå en omsättning på 10 
miljarder kronor 2022, men potentialen 
under åren som följer därefter är dubbelt 
så stor. Det är jag övertygad om, avslutar 
Wathne.

Inom ventilation har vi dominerat marknaden, säger Jan Arild Wathne. (Foto: GK) Jan Arild Wathne är ny vd för GK Norge AS (Foto: Harald Sola Berentsen)

NYHETER NYHETER
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GK Rör har stora 
möjligheter att växa 
i Sverige
Det säger Conny Dyrenäs, som i augusti tillträdde som vd för GK 
Rör AB Sverige. Han blev headhuntad till jobbet efter att under de 
senaste åren ha varit vd hos Onninen Sweden AB.

D
et här är en spännande utmaning, 
säger Dyrenäs. Jag fick en förfrågan 
från GK Rörs styrelseordförande 
Göran Krawe som var på jakt efter 

en ny vd för företaget. 
GK var inte ute efter en rörläggare med 
direktörsambitioner i första hand, utan 
ville snarare ha en vd med en viss rörläggar-
kompetens. Jobbet kändes som skräddar-
sytt för mig. Jag har chefskompetens och 
är utbildad VVS-ingenjör – en perfekt 
kombination hoppas jag.

Stora förändringar. Idag delar han sin tid 
mellan två arbetsplatser. Ibland befinner 
han sig hos JF Jansson Rör AB i Uppsala – 
ett företag som GK förvärvade för ungefär 
ett år sedan – och ibland sitter han på kon-
toret i Solna tillsammans med GK Sveriges 
övriga ledning. Verksamheten i Uppsala är 
kärnan i GK Rör AB, med totalt ca 100 an-
ställda. Redan någon månad efter att han 
började på sitt nya jobb fick han vara med 
och genomföra en stor omorganisering av 
GK:s rörverksamhet i Sverige. Samtliga 
verksamheter, dvs. Region Nord, Region 
Syd och Region Öst, har nu samlats under 
GK Rör AB. Tillsammans har dessa tre 
enheter ca 200 anställda.

Regionerna. – Vår strategi bygger på att vi 
ska växa i lagom takt, både vad gäller ekono-
mi, geografisk närvaro och produktion, säger 
Dyrenäs, Samtidig vill jag att tyngdpunkten 
ska ligga på produkterna. Jag säger ofta att 
”business is local”, det vill säga att det är 
medarbetarna som kan marknaden och 
kunderna bäst och därför har ett stort ansvar. 
Men om vi ska lyckas behöver vi självklart 
ha en effektiv, central supportorganisation 
på plats som stödfunktion. Samtidigt är det 
viktigt att varje region har en bra produkt-
mix i sitt område. Hittills har Region Nord 
i Luleå (med 40 anställda) i alltför hög grad 
varit beroende av leveranser till industrin, 
i synnerhet till gruvnäringen. I region Syd 
(Malmö/Ystad-området med 50 anställda) 
har vi mest lutat oss mot serviceuppdrag. 
Här i Region Öst (med 100 anställda), som 
stort sett kan anses tillhöra Stockholms-
området, har verksamheten i kanske väl 
hög utsträckning varit inriktad på entre-
prenaduppdrag. Nu är målet att få samtliga 
enheter att bredda verksamheten så att vi får 
en produktmix som är bättre anpassad till 
marknadens behov.

Outnyttjad potential. – Marknaden för 
rör och VVS beräknas uppgå till 40 

miljarder kronor, upplyser Dyrenäs. Och 
vår andel utgör 0,65 procent. Om vi ökar 
vår marknadsandel med någon procent 
varje år kommer det att motsvara en om-
sättningsökning på flera hundra miljoner 
kronor. Men omsättningen kan inte öka 
med nuvarande arbetsstyrka. Vi behöver 
förstärka organisationen på de marknader 
där vi redan är etablerade och dessutom 
etablera oss i nya regioner och på nya 
marknader. Tanken är att vi först och 
främst ska växa organiskt och vi planerar 
att göra en rejäl framstöt på marknaden. 
Dessa förberedelser pågår just nu.

Region Stockholm. – Mer än 30 procent 
av uppdragen inom rör och VVS finns 
i Stockholm och närliggande områden, 
säger Dyrenäs. Därför skulle en ökad 
närvaro på den marknaden betyda enormt 
mycket för oss. Här har vi från Rör inte 
varit särskilt aktiva tidigare, men GK-
koncernen är väl etablerad i Stockholm 
genom dess övriga teknikområden. Om 
vi tar steget in på denna marknad där 
totalentreprenaderna blir allt fler kommer 
vi att ha draghjälp från våra kolleger hos 
GK:s övriga verksamheter, som totalt sett 
tillhör de absolut största aktörerna på hu-
vudstadsmarknaden. För att ta tillvara på 
dessa möjligheter bildar vi nu en särskild 
Stockholmsavdelning, Region Stockholm. 
Vi kommer att anställa en distriktschef, en 
avdelningschef, projektledare, montörer 
osv. så att vi snarast möjligt får en effektiv 

organisation på plats i denna sjudande 
region. Vi får ständigt frågan om när vi 
kommer att vara igång och kan börja 
leverera till de olika projekten. Om man 
ska lyckas i Sverige måste man vara väl 
etablerad i Stockholm, i alla fall om man är 
ett installationsföretag.

Även i Malmö. – I södra Sverige pågår 
ett omfattande projekt i samarbete med 
GK Inneklimat som kommer att ha stor 
betydelse för vår rörverksamhet i Malmö. 
I Lund ska den norska entreprenören 
HENT bygga Axis Communications nya 
huvudkontor på 42 000 kvm och GK Rör 
deltar i projektet tillsammans med Ventila-

tion, berättar Dyrenäs. Som en direkt följd 
av projektet överväger GK att etablera ett 
nytt distriktskontor i Region Syd, enligt 
samma modell som vi gjort i Stockholm.

Stora förhoppningar inför framtiden.
Conny Dyrenäs har varit vd för GK Rör 
Sverige AB i bara några månader, men har 
redan hunnit skaffa sig en bra överblick av 
läget: 
– Jag vågar med hyfsad stor säkerhet 
påstå att vi kommer att klara av det här. 
Jag märker att det finns ett bra tryck i 
organisationen och en stark vilja att skapa 
tillväxt. Därför är det viktigt att förstärka 
organisationen och hitta rätt personal. Vi 

I mitten av augusti tillträdde Conny Dyrenäs som vd för 
GK Rör AB. Hans viktigaste uppgift blir att bygga upp 
verksamheten till ett rikstäckande företag och göra GK 
Rör till kundernas och medarbetarnas förstahandsval.
(Foto till vänster: Harald Sola Berentsen. 
Foto nedan: Magnus Skaara Drabløs)

har utvecklat en ny strategi som innebär 
att vi nu får en bättre produktmix och i 
första hand ska delta i större entrepre-
nader. Det är dock mycket möjligt att 
serviceverksamheten kommer att öka 
i betydelse eftersom nybyggnationerna 
tycks vara på väg att minska. Men oavsett 
hur marknaden utvecklas kommer vi att 
anpassa oss, växa oss starka och samtidigt 
öka vår närvaro runtom i hela landet.

Värdegrund. – I den uppbyggnadsfas vi för 
tillfället befinner oss – med omorganise-
ringar, nyetableringar och nyanställningar 
– är det viktigt att vi praktiserar och lever 
upp till våra värderingar.
Den värdegrund som vi förutsätter att 
våra medarbetare tar till sig och imple-
menterar i det dagliga arbetet handlar om 
att vara värdeskapande, innovativ, lång-
siktig, juste och affärsmässig. Vi arbetar 
dagligen med att organisationen ska leva 
dessa värderingar. Vi tror nämligen att 
det är just dessa attityder som är vägen till 
framgång, avslutar Conny Dyrenäs, vd för 
GK Rör Sverige AB.
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