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Jan Arild Wathne anställd som 
vd på GK Inneklima AS

J
an Arild Wathne kommer närmast 
från en tjänst som VD och partner på 
investmentsbolaget Wahlberg. Han tar 
över rodret på GK Inneklima AS den 

1 augusti 2016 och efterträder Eivind Sælen, 
som går i pension.
– Vi ser fram emot att få tillbaka Jan Arild 
i GK-gänget, säger GK:s koncernchef Jon 
Valen Sendstad. 

Jan Arild var anställd på GK under åren 
1997 – 2005. Han började på GK tack vare 
att han var VD för Flebu Sandnes. När Flebu 
förvärvades av GK blev han regionchef för 
Rogaland med uppdraget att bygga upp GK:s 
verksamhet i regionen.
– Det är nu 20 år sedan jag började på GK 
och 11 år sedan jag slutade. När jag lämnade 
GK för 11 år sedan var det med ”sorg” i 
hjärtat. Jag trivdes mycket bra på GK och 
mina uppgifter var jättespännande. Men 
det var svårt att vara på resande fot nästan 
200 dagar om året med fru och tre små barn 
hemma i Stavanger. Nu är barnen vuxna, så 
min situation är inte densamma som förra 
gången, berättar Wathne.

Han betonar att GK:s företagskultur varit 
avgörande för hans beslut att komma tillbaka. 
– Människorna, sammanhållningen och 
det informella på GK är något som jag har 
saknat och som jag ser fram emot att få bli 
en del av igen. Efter några år som chef och 
investerare ser jag fram emot att få jobba 
under familjen Karlsens ägarskap, som är 
stabilt, förutsägbart och långsiktigt. Det är 
också en starkt bidragande orsak till GK:s 
vilja och förmåga att ständigt vidareutveckla 
företaget, få det att växa och ta vara på de 
möjligheter som uppstår, och det har varit en 
viktig faktor för mig.
GK är ett snabbt växande företag vilket gör 
att den nye Vd:n kommer att stå inför en hel 
del utmaningar.
– Vår egen vilja och förmåga att vidareut-
vecklas och förnya oss kommer att vara 
vår största utmaning. GK har haft stora 
framgångar under de senaste 20 åren, men 
trots detta får vi inte tillåta oss att vila på våra 
lagrar, säger Wathne. Våra kunder förändras, 
och därmed förändras även deras behov. 
Vi har konkurrenter, både nya och gamla, 
som ständigt utmanar oss, samtidigt som 

konjunkturerna kommer fortsätta att gå upp 
och ner. Om vi inte klarar av att utvecklas 
snabbare än våra konkurrenter och i linjer 
med marknadens behov kommer de största 
problemen att finnas hos oss själva.

Människorna, 
sammanhåll-
ningen och det 
informella på GK 
är något som jag 
har saknat.

“
Jan Arild Wathne, GK Inneklimas nya VD

NYHETER

Teknikbranschen har ett genusproblem
Allt fler kvinnor söker sig till de 
tekniska branscherna, men inte i 
tillräckligt många. En viss förbättring 
har skett på ingenjörs- och 
civilingenjörsutbildningarna, men 
det är fortfarande för få tjejer på 
yrkesutbildningarna. Så vad krävs 
för att få tjejerna att söka till de 
tekniska utbildningarna?

Det är en god tillströmning av tjejer till 
ingenjörsutbildningarna, vilket lovar gott 
inför framtiden. Men att övertyga dem om 
att det finns intressanta arbetsuppgifter 
även på service- och entreprenadföretag 
är betydligt svårare. Tjejerna tycks föredra 
rådgivningsbranschen, byggherresidan och 
den offentliga sektorn framför service- och 
entreprenadföretagen, vilket dels beror på 
den lite tuffa och kommersiella manskultur 
som råder, och dels på bristande informa-
tion. I båda fallen har vi nog bara oss själva 
att skylla.

På ett teknikföretag som GK finns mängder 
av intressanta jobb för ingenjörer som precis 
lika gärna kan utföras av tjejer som av killar 
– bland annat projektering av tekniska 
anläggningar, energimärkning av byggnader, 
energioptimering, projektledning, bygg-
platsledning, kvalitetskontroll osv.
På hantverkssidan råder samma situation, 
killarna dominerar. Men här är det ännu 
värre ställt. Andelen kvinnor som söker 
utbildningarna är mindre och följaktligen 
är det färre tjejer även på lärlingsplatserna. 
Vilket i sin tur leder till att färre tjejer gör 
karriär i branschen.
På GK har vi många kvinnor, men inte till-
räckligt många. En sak är dock säker 
– hos oss är karriärmöjligheterna desamma 
för kvinnor och män. Vi har kvinnor i 
befattningar som montörer, avdelningschefer, 
distriktschefer, energiingenjörer, projekt-
ledare, Key Account Managers, projektchefer, 
teknikchefer och administrativa chefer. Och 
vi är nöjda med dem alla och de med oss!
I höst drar vi igång ett projekt för att 
informera om kvinnors möjligheter att jobba 

och göra karriär hos oss. För GK handlar det 
om att visa att vi är en attraktiv arbetsgivare 
för människor som vi har ett stort behov av.

Välkommen till spännande arbetsuppgifter 
och karriärmöjligheter, oavsett om du gått 
en yrkesutbildning eller är utbildad tekniker 
eller ingenjör.

Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef GK Konsern

Jan Arild är 52 år och född och uppväxt i 
Stavanger. Han kommer närmast från invest-
mentbolaget Wahlberg där han var VD och 
partner. Han är utbildad VVS-ingenjör vid Oslo 
Ingeniørhøyskole och har en Masterexamen från 
Handelshøyskolen BI.
Wathne har en lång karriär bakom sig och har 
bland annat varit VD på SAR AS (ett avfallsbolag 
i oljebranschen), företagsrådgivare på Teknolo-
gisk institutt, senioringenjör på Conoco Phillips 
och Kværner samt VVS-ingenjör och partner på 
Andersen & Johnson AS.
Under åren 1997–20015 var Jan Arild anställd på 
GK, bland annat som regionchef, divisionschef 
för Entreprenader GK Norge och vice koncernchef 
på GK Konsern AS där han deltagit i arbetet med 
företagsförvärv och etablering av nya avdelningar. 

Fakta
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GÖTEBORG I UTVECKLINGTEXT:  HARALD SOLA BERENTSENGÖTEBORG I UTVECKLING

Tillväxten på västkusten kan närmast 
beskrivas som explosiv, särskilt i Göteborgs-
regionen där den formidabla utvecklingen 
väcker uppmärksamhet även internationellt. 

R
egionen har under 2000-talet haft 
en befolkningsökning på 125 000 
och antalet invånare beräknas pas-
sera miljonstrecket under nästa år. 

Samtidigt har hundratusen nya jobb skapats 
i Göteborgsregionen. Det här är en situation 
som kräver att det byggs nya bostäder, kom-
mersiella fastigheter, skolor och sjukhus samt 
att den allmänna infrastrukturen byggs ut.

Strategiskt viktigt område. Göteborg är 
Sveriges näst största stad och har varit en 
central ort på västkusten i mer än 400 år, 
allt sedan Göteborg fick sina stadsprivilegier 
av Gustav II Adolf 1621. Staden kommer 
alltså att fira 400-årsjubileum 2021. Här, vid 
Göta älvs utlopp, blev staden tidigt en viktig 
knutpunkt för handeln. Först och främst med 
tanke på närheten till havet, men lika viktig 
var båttrafiken som gick tvärs genom Sverige 

via Göta Kanal. Det strategiska läget med en 
stor hamn har i alla tider lockat till sig alle-
handa handels- och tillverkningsföretag och 
staden hade tidigare en omfattande varvs-
industri. Stora koncerner som Volvo och SKF 
har haft sitt centrum här, liksom många läke-
medelsföretag. Göteborg är även ett viktigt 
centrum för forskning och utbildning. Idag 
finns ett varierat näringsliv i regionen med 
företag i mer än 750 olika branscher.

En grönare stad. Men att Göteborgsregionen 
med sin stolta historia skulle vila på sina 
lagrar är det inte tal om. Både myndigheter 
och näringsliv arbetar aktivt för att utveckla 
en mer hållbar stadsmiljö som kan utgöra 
grunden för en blomstrande framtid. I år 
arrangeras Gothenburg Green World – då 
alla uppmanas att tänka grönt under ett 
helt år. Målet är att satsningen på sikt ska 

bidra till en grön utveckling av staden och 
regionen och skapa attraktiva miljöer att 
bo och arbeta i inför 400-årsjubileet 2021. 
Fokus på hållbarhet är avgörande för stadens 
tillväxt och utveckling. 2030 beräknas 
Göteborgsregionen ha 1,75 miljoner invånare. 
Det innebär att det behövs både nya bostäder 
och kommersiella fastigheter och att 
kollektivtrafiken måste byggas ut. Genom 
den mångmiljardsatsning på kollektivtrafik, 
vägar och järnvägar som kallas Västsvenska 
paketet ska transportproblemen lösas och 
Västsverige knytas samman.

Det finns plats för fler. – Stadsplaneringen 
i Göteborg har traditionellt varit något 
ogenomtänkt, säger Andreas Göthberg, 
ansvarig för internationella investeringar på 
Business Region Göteborg. Vi har alltid haft 
en omfattande verksamhet och många 

människor i stadens centrum, men efter hand 
hamnade en stor del av nybyggnationen i 
mer perifera områden, vid kommunens yttre 
gränser. Det har bland annat lett till trans-
portproblem för både människor och varor. 
Framtidens Göteborg kommer i hög grad 
förknippas med centrumnära områden och 
staden kommer till en viss grad vara präglad 
av att man bygger på höjden; vi vill öka antalet 
människor per kvadratkilometer. 

Stora förändringar. – Det centrala området 
här i centrum som vi kallar Älvstaden ska 
byggas ut med 25 000 nya lägenheter och 
50 000 nya arbetsplatser, berättar Göthberg. 
Göteborg kommer att få en ny och 
spännande ”skyline”, med flera hus på över 
100 meter. Den största byggnaden – ett 
300 meter högt flerbostadshus på 
Lindholmen – kommer att bli Nordens 

högsta skyskrapa och en sevärdhet för alla 
turister som besöker staden. 

Smarta lösningar. – När vi talar om 
spektakulära projekt vill jag även nämna 
linbanan, som ska vara färdigbyggd lagom 
till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Den 
kommer att korsa stadens centrum och 
Göta älv på sjuttio meters höjd och förkorta 
restiden för tusentals människor varje dag, 
upplyser Göthberg. Linbanan kommer i 
ett senare skede förlängas till Lundby och 
Volvos avdelning för lastbilar och bussar. De 
tio tusen människor som jobbar där kommer 
att få en restid på sex minuter in till stadens 
centrum. Den nya banan kommer självklart 
att vara ett mycket miljövänligt alternativ 
och helt integrerad med den kommunala 
kollektivtrafiken, på samma sätt som de elek-
triska bussar som redan präglar stadsbilden. 

Det går på det hela taget mot bråda tider för 
entreprenörer inom bygg och anläggning här 
hos oss. Vi talar om en byggnadsarea på cirka 
5 miljoner kvadratmeter BTA och en total 
investeringsram på upp emot 1 000 miljarder 
kronor fram till 2035.

Uppdrag för många. – Veidekke AS öppnade 
sin första svenska avdelning här i Göteborg 
1998 och sedan dess har vi etablerat oss mer 
eller mindre över hela landet. Men av natur-
liga skäl är aktiviteten störst på vårt kontor 
i Stockholm, berättar Stephan Woodbridge, 
regionchef på Veidekke. Här på västkusten 
upplever vi just nu en stor efterfrågan inom 
alla våra affärsområden. Vi har en stor bygg-
verksamhet och bygger alltifrån bostäder och 
kontorshus till offentliga byggnader såsom 
skolor, sjukhus och liknande. Dessutom är 
det en enorm anläggningsverksamhet på 

Inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer staden 
att få ett helt nytt utseende. När alla nya byggnader skjuter 

i höjden kommer en ny skyline att växa fram.

u
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gång i samband med regionens nya satsnin-
gar på vägar, broar och tunnlar, för att inte 
tala om järnvägar.

Renoveringsbehov. 1965 initierade regeringen 
mångmiljonprogrammet, ett program för 
att bygga en miljon nya lägenheter. Och på 
västkusten finns det gott av dem.
– Dessa hus är i akut behov av renover-
ing om de ska uppfylla kraven på hållbara 
bostäder – inte minst ur energisynpunkt, 
berättar Woodbridge. De kommande 
renoverings-projekten i kombination med 
nybyggnationen gör att sysselsättningen i 
regionen är säkrad för lång tid framöver. 
Vi räknar därför med att öka vår närvaro 
betydligt under de närmaste åren. Under de 
senaste decennierna har planeringstiderna 
varit ganska långa i vår bransch, men ny 
tycks allt explodera. Det första rund-
ningsmärket är stadsjubileet 2021. Fram till 
dess ser det ut som om vi kommer att kunna 
dubbla omsättningen och utvidga arbets-
styrkan till mellan 400 och 500 anställda 
– idag är vi 350. Det har aldrig varit mer på 
gång här på västkusten än vad det är just nu.

Ljusa utsikter för Gunnar Karlsen AB Region 
Väst. – Vi befinner oss mitt i västkustens 
snabba utveckling och känner av tillväxten 
varje dag, säger Michael Almeida, regionchef 
på GK. Vi har fullständigt växt ur våra 
kontorslokaler, men räknar med att flytta in 
i nya lokaler till hösten. Fram till dess får vi 
försöka klara oss med tillfälliga lösningar. 
Med tanke på all verksamhet som är på gång 
här i regionen kommer vi självklart jobba 
intensivt för att positionera oss i rätt 
sammanhang, så att vi också kan ta en del av 
kakan. Potentialen är stor och möjligheterna 
många, men vi måste kunna göra det känt att 
vi både sitter inne med den kompetens och 
kapacitet som krävs. Utbyggnaden av 
infrastrukturen, genom exempelvis Västlänken, 
kommer att leda till en omfattande tillväxt i 
regionen – och det är en tillväxt som 
Gunnar Karlsen AB gärna tar del av.

Stor tillväxt. – När jag började på företaget 
för fem år sedan hände det kanske en gång 
om året att vi räknade på ett 5-miljoners-
uppdrag inom ventilation. Idag räknar vi på 
uppdrag i 20-miljonersklassen varje vecka 
och utvecklingen bara fortsätter, säger 
Michael Almeida. Service är ett viktigt 
fokusområde för oss i år och vi har därför 

etablerat en ny serviceavdelning. När det 
gäller traditionella entreprenader räknar vi 
med en väsentlig ökning framöver. För att 
lösa dessa uppgifter rent kapacitetsmässigt 
kommer vi förmodligen köpa in tjänster från 
våra lojala underentreprenörer.

GÖTEBORG I UTVECKLINGGÖTEBORG I UTVECKLING

•	 Göteborgsregionen	har	haft	en	ekonomisk	
 tillväxt på 30 procent sedan år 2000. Parallellt 
 med detta har antalet invånare ökat med 
 13 procent, medan CO2-utsläppen har varit 
 konstanta.
•	 52	procent	av	Sveriges	totala	investeringar	
 inom forskning och utveckling kopplat till 
 personbilar och andra transportmedel sker i 
 Göteborgsregionen.
•	 2025	ska	minst	40	procent	av	persontrafiken	i	
	 Göteborgsregionen	ske	med	kollektivtrafik.
•	 Idag	är	Göteborg	Oslos	viktigaste	hamn.	Varje	
 dag avgår fyra fulla godståg från Göteborgs 
 hamn till Oslo, med varor avsedda för den 
 norska marknaden.
•	 15	år	i	rad	har	Göteborg	utsetts	till	Sveriges	
 bästa logistikläge. Detta beror i första hand 
 på Göteborgs hamn och en väl fungerande 
 transportinfrastruktur.
•	 Göteborg	har	haft	sjöförbindelser	med	Kina	
 sedan 1726.
•	 Göteborgs	flygplats,	Landvetter,	erbjuder	
 avgångar till ca 50 internationella 
 destinationer.
•	 30	procent	av	Sveriges	export	sker	via	
 Göteborgs hamn. 

Fakta om Göteborg

•	 I	Göteborgs	grannkommun	Mölndal	ska	ett	
 K-märkt fabriksområde bli en hållbar stadsdel. 
 Bostäderna kommer att värmas upp med 
 överskottsvärme från kontor och industri. 
 Området ska även ha lokala vindkraftverk och 
 solcellspaneler.
•	 I	Stenungssund,	som	är	ett	kemicentrum,	ska	
 kemiföretagen inom 20 år avveckla använd-
 ningen av fossila råvaror och övergå till helt 
 förnybara råvaror, såsom bl.a. alger, vege- 
 tabiliska oljor och träråvaror.
•	 I	speciella	kretsloppsparker	runtom	i	Göteborg	
 ska man reparera och förbättra grovsopor 
 som sedan säljs. Det kan vara möbler, bygg-
 material och andra produkter som kan 
 återanvändas. 

Fakta om Västkusten

I dagarna kan göteborgarna se det gigantiska järnvägs-
projektet förberedas.

Arbetet med att flytta på ledningar och rör har startat, för nu ska den 
nya järnvägstunneln byggas. Målet är att de första tågen ska börja 
rulla under staden om tio år, det vill säga 2026. Enligt beräkningarna 
kommer projektet att kosta över 20 miljarder kronor, en investering 
som genom förbättrade kommunikationer ska göra Västsverige till 
en mer attraktiv, hållbar och expansiv region.

Storsatsning på kommunikationer. Göteborg har ända sedan staden 
grundades varit en viktig trafikknutpunkt. Nu ska den positionen 
förstärkas ytterligare genom byggandet av Västlänken, en ca åtta 
kilometer lång förbindelse (6 km i tunnel) för pendel- och regiontåg. 
Bland annat ska tre nya pendeltågstationer byggas under jord i 
stadens centrum. När allt är på plats kommer tågen att gå oftare, 
restiderna förkortas och resenärerna kommer att nå fler platser utan 
att behöva byta kommunikationsmedel. Tunneln kommer även att 
frigöra spår vid centralstationen och på så sätt förbättra förhållandena 
för fjärrtågen.

Genom att förbättra förbindelserna mellan Göteborg och övriga 
orter i regionen vill Trafikverket bidra till att Västsverige blir en 
större arbetsmarknadsregion.

Västlänken

Andreas Göthberg är ansvarig för internationella inve-
steringar på Business Region Göteborg. Han kan berätta 
att expansionen och utvecklingen i Göteborgsområdet är 
noga planerad och att det vid sidan av utbyggnaden av 
kommunikationerna kommer att byggas mängder med nya
bostäder samt kommersiella och offentliga byggnader.

– Vi deltar gärna i fler projekt tillsammans med Gunnar 
Karlsen AB, som vi för närvarande samarbetar med i ett 
stort projekt på Chalmers. Här på västkusten kommer det 
att finnas mängder av stora projekt att ta tag i framöver, 
säger Stephan Woodbridge, regionchef på Veidekke i 
Göteborg.

– Vår verksamhet i Göteborg växer dag för dag och vi 
anställer hela tiden nya medarbetare, berättar Michael 
Almeida, regionchef på Gunnar Karlsen AB Väst. I år 
kommer vi att flytta till nya lokaler så att alla får plats under 
samma tak.

För att förbättra kommunikationerna i stadskärnan kommer en linbana att korsa stadens 
centrum – en smart lösning som är både effektiv och miljövänlig. Turen kommer bara ta 
ett par minuter och linbanan har kapacitet för att transportera fem tusen passagerare i 
timmen som kan resa med sina vanliga månadskort. 

En verklig storsatsning är Karlatornet som byggs på Lindholmen i Göteborgs centrum 
och som ska stå färdigt om tre år. Skyskrapan blir hela 266 meter hög och kommer att 
innehålla 550 lägenheter i olika storlekar och prisklasser.

I samband med den nya tågtunneln under stadens centrum kommer tre stationer att 
byggas under jord. Tack vare den nya kommunikationslösningen kommer framkomlig-
heten i staden bli väsentligt mer effektiv och miljövänlig.

Älvstaden. Ut- och ombyggnationen av Göteborgs stadskärna är ett av de största stads-
utvecklingsprojekten i Norden. Projektet omfattar stadsdelarna Backaplan, Centralen-
området, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. 
Storsatsningen omfattar 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya kontorsplatser.
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SMART CITY - ASIEN SMART CITY - ASIENTEXT &FOTO: GEORG MATHISEN

I Asien är det bråttom att bygga smarta städer. 
Men i denna världsdel, som har världens 
största befolkning, har man samtidigt större 
möjligheter att bygga nya städer från grunden.

Songdo i Sydkorea lyfts ofta fram som Asiens mest 
framgångsrika Smart City-projekt hittills. (Foto: iStock)



10 11 

SMART CITY - ASIEN SMART CITY - ASIEN

D
et handlar inte om en stad som är 
smartare – det handlar om en stad 
som är bättre att bo i, säger Vincent 
Fong. Han är vd för Knowledge 

Group. Företaget är verksamt i Kuala Lumpur 
och har en central funktion i ”Smart City-
rörelsen”, bland annat som arrangör av årets 
Smart Cities Asia-kongress.

Tar ledningen. Smart Cities-arbetet i Asien 
omfattar allt från de högteknologiska länderna 
Japan, Sydkorea och Singapore till miljard-
satsande Indien, ett land där färre människor 
har tillgång till toalett än till en mobiltelefon.
– Asien är på väg att ta ledningen. Men det 
är sannerligen mer bråttom här, säger Fong, 
och nämner en rad orsaker till varför det är 
på det viset:
– De stora folkmängderna, den åldrande 
befolkningen i länder som Japan och Singapore 

samt behovet av att bygga städer för fram-
förallt äldre människor.

Koreansk succé. Han menar att världens 
kanske mest vällyckade smarta stad ligger i 
Sydkorea. Songdo, som byggs mellan huvud-
staden Seoul och den internationella flygplat-
sen Incheon kommer att bli historiens största 
privata fastighetsutvecklingsprojekt med 80 
000 bostäder, fem miljoner kvadratmeter 
kontor och 900 000 kvadratmeter butiksloka-
ler. Samtliga byggnader kommer att utrustas 
med datorer som kopplas ihop i ett eget 
nätverk, ett WAN.
– Du kan promenera från den ena änden till 
den andra – staden är planerad för fotgängare 
och cyklister.

Byggd från grunden. Songdo är ett bra 
exempel på hur man kan bygga upp en smart 

Thila Periasamy-Kenneally och Vincent Fong i Knowledge 
Group ansvarar för Smart City-samarbetet i Asien.

Forest City ska byggas på en konstgjord ö mellan Malaysia 
och Singapore. (Illustration: Asian Green Buildings)

Kollektivtrafiken är en utmaning för Asiens mångmiljonstäder. 
Kuala Lumpur har bland annat en monorail, men har problem 
med samordningen av kollektivtrafikens olika verksamheter.

I många asiatiska storstäder finns möjligheter som helt 
saknas i Europa – att bygga en smart stad från grunden.

I Indien planerar man att bygga 100 smarta städer. Khalapur utanför Mumbai är en av de nya städer som finns på ritbordet. 
(Illustration: Asian Green Buildings)

Melaka – tidigare Malakka – är en av Malaysias äldsta städer. Här utvecklas steg för steg en smart stad.

stad från grunden. 
– Det är så här utvecklingen ser ut i Asien just 
nu, med undantag av Japan och kanske 
Singapore, förklarar Thila Periasamy-Kenneally, 
som bildade Knowledge Group 1999.
– Jag tror att det är lättare att bygga upp en smart 
stad från scratch, säger Periasamy-Kenneally. 
– Så frågan är vad som är mest hållbart: Att 
bygga helt nya städer eller att göra befintliga 
städer smarta? frågar sig Vincent Fong.
Som exempel på projekt i mindre skala näm-
ner han två andra städer i Malaysia: Melaka 
och Johor Bahru. I Melaka bygger man ett 
mindre smart nätverk som sedan kommer att 
skala upp om projektet utvecklas som man 
tänkt sig. Utanför Johor Bahru, på gränsen 
till Singapore, planerar man att bygga Forest 
City, en eko-stad för flera hundra tusen 
invånare som kommer att bli grön och bilfri, 
med biltrafik och parkeringar under jord.

100 städer i Indien. De största ambitionerna 
hittar man dock i Indien. Statsminister 
Narendra Modis planer på att bygga 100 
smarta städer i ett land som inte ens klarar 
av att tillgodose de egna medborgarnas 
grundläggande behov har mötts av stor 
skepsis.
Här saknar 750 miljoner invånare tillgång 
till toalett. Trots detta vill Modi och hans 
regering investera 60–70 miljarder i smarta 
städer – antingen i form av nya förorter till 
storstäderna eller genom att modernisera 
befintliga medelstora städer.
– Det finns mycket som världens övriga 
ledare kan lära sig av planerna i Indien. 
Väldigt ofta bygger vi smarta städer uppifrån 
och ner och lägger stor vikt vid urban design 
och teknik. Politiker glömmer lätt bort att 
morgondagens städer måste byggas för 
gårdagens invånare, säger Vincent Fong.

Putrajaya och Cyberjaya. Hur står det då till 
med den asiatiska Smart City-världsstaden? 
Kuala Lumpur har problem med en kaotisk 
trafiksituation och människor som stjäl el 
från nätet. Utbyggnaden av kollektivtrafiken 
varierar och en stor del av kollektivtrafik-
utbudet är okänt för många.
Den nya staden Putrajaya ligger ett par mil 
söder om Kuala Lumpur och är numera 
Malaysias administrativa huvudstad. En 
annan ny stad är Cyberjaya, som ska bli 
landets svar på Silicon Valley.
– Formellt sett är smarta städer besvärliga ur 
politisk synpunkt. Planeringen kan lätt köra 
fast eftersom flera olika städer, kommuner 
eller regionala enheter ofta är inblandade i 
planeringen och beslutsprocessen, förklarar 
Vincent Fong.
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E
ffektivare och användarvänligare teknik 
hemma och på jobbet ska bidra till 
ett mer hållbart, koldioxidsnålt och 
resurseffektivt samhälle. Utvecklingen 

inom informations- och kommunikations-
teknologi kommer i allt högre grad påverka 
vår vardag, sägs det. Nu talar man inte bara 
om smarta hus med en hög grad av automa-
tion. Nu ska vi bygga smarta städer.

Smart Cities. Fram till 2020 satsar EU 80 
miljarder euro på ett gigantiskt forsknings- 

och innovationsprogram i syfte att lösa en 
rad olika utmaningar i samhället och samti-
digt bidra till tillväxten och sysselsättningen 
i Europa. En väsentlig del av satsningen 
handlar om att undersöka förutsättningarna för 
så kallade ”Smart Cities”. Genom projektet 
Triangulum har EU valt ut tre städer – 
Manchester i England, Eindhoven i 
Nederländerna och Stavanger i Norge – som 
så kallade ”Lighthouse cities”. I Stavanger 
ligger fokus på att vidareutveckla system för 
energiövervakning och energieffektivisering, 

bland annat genom ett bättre utnyttjande av 
regionens fibernät och implementering av 
automation i bostäder. Man ska även 
undersöka hur offentliga byggnader kan 
göras ännu smartare. 

Stavanger vill bli smartare. – Vi ska vara en 
smart stad. Det är något vi verkligen satsar 
på inför framtiden, betonar Stavangers 
kommunordförande Christine Sagen Helgø, 
som påpekar att kommunen är väl förberedd 
inför uppgiften. I vår region var vi tidigt ute 

med att bygga ut bredbandsnätet. Vi har idag 
en väl utbyggd och effektiv infrastruktur och 
har kommit långt när det gäller att använda 
tekniken på nya sätt och leverera tjänster via 
den digitala infrastrukturen. Vi talar här om 
företag inom energi, IKT och hälsa. Detta 
gör att Stavangerregionen – ur ett regionalt, 
nationellt och internationellt perspektiv 
– är väl lämpad att anta rollen som en kreativ 
och framtidsinriktad ”smart stad”. Det är 
viktigt att vi tänker i nya och smartare 
banor – inte minst med tanke på att 

arbetslösheten i regionen har fördubblats 
under det senaste året.

Stor potential. – Potentialen att skapa värden 
och nya arbetstillfällen är stor, fortsätter 
Helgø. Analysföretagen uppskattar att den 
globala marknaden för Smart Cities-konceptet 
kommer att uppgå till tusen miljarder kronor 
inom några år. Konceptet är i första hand 
kopplat till energi, transport, hälsa, bygg 
och infrastruktur. I tillägg kommer vi att se en 
kraftig tillväxt av smarta hem, där tillväxttakten 

kommer att vara högre än för smarttelefoner 
och surfplattor. Vi befinner oss i början av en 
utveckling som kommer att explodera under 
de närmaste åren.

Bred enighet. Stadens politiker är väl 
medvetna om att antalet invånare ständigt 
kommer att öka och att det därför behövs ny 
teknik för att säkerställa en hållbar framtid. 
Man vet också att utsläppen från världens 
städer står för en stor del av klimatförän-
dringarna. En annan faktor som gör att 

Smart City: ”En stad där 
ett brett spektrum av 
tekniska lösningar sam-
verkar för att minimera 
resursanvändningen och 
förbättra servicen till 
medborgarna.”

“
Jan Erik Søndeland (V), kommunalråd i Stavanger

Stavanger är den minsta av de tre städer som EU har valt ut till Smart Cities-projektet. Staden har ett strategiskt och spännande läge och har under de senaste 50 åren utvecklat ett 
innovativt näringsliv med världsledande kompetens inom en rad fackområden som kommer att vara viktiga för utvecklingen av en smartare stad.

Att omvandla en stad som grundades på 1100-talet till en smart stad är ingen enkel uppgift. Men man har redan tagit de första stegen mot en framtid som ska innebära en bättre och mer 
hållbar utveckling för stadens invånare.

u
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man måste tänka i nya banor är de demo-
grafiska förändringarna. Norge står inför en 
kraftig ökning av antalet pensionärer och 
kommunernas ekonomi kommer inte att 
utvecklas i samma takt. Det krävs nya sätt för 
att organisera människors vardag och Smart 
Cities-konceptet innehåller lösningar för att 
möta de nya behoven. 
Inom ramen för EU:s Triangulum-projekt 
ska kommunen under de nästkommande 
fem åren utveckla flera smarta lösningar 
på områdena mobilitet, IKT och energi. 
Aktörerna i det arbetet är förutom kommunen 
UIS (Universitetet i Stavanger), Rogaland 
fylkeskommun, elbolaget Lyse och Greater 
Stavanger (en organisation för ett utökat 

samarbete mellan kommunerna i Stavanger-
regionen). En specifik målsättning är att 
minska CO2-utsläppen genom att öka 
andelen förnybar energi till 75 procent, 
vilken ska komma från lokala källor. EU 
kommer att täcka delar av kostnaderna för 
omläggningen.

Arbetet är redan igång. Stavanger kommun 
har redan idag en olje- och gasindustri med 
teknik i världsklass och nu önskar man bygga 
vidare på detta för att bidra till en hållbar 
utveckling. Några smarta lösningar är redan 
på plats, bland annat en applikation för 
felanmälan av kommunala tjänster inom 
områden som vatten/avlopp, renoverings-

arbeten, väg, park, miljö, föroreningar och 
idrottsanläggningar. Även parkeringsbolagen 
har infört smarta lösningar som hjälper dig 
att hitta en parkeringsplats och som låter 
dig betala parkeringsavgiften med smart-
telefonen.

Testprojekt. – För närvarande ingår 100 
bostadshus, en skola och ett sjukhem i ett 
testprojekt som är knutet till EU. Lägen-
heterna är utrustade med en ny elmätare 
från elbolaget Lyse och där testas nu nya 
energibaserade tjänster.
För de boende betyder detta att de kan 
minska sin elräkning genom att styra värmen 
själva, och att de får information som gör att 

Internet of Things
IoT är här för att stanna
Ett begrepp som ofta återkommer när man 
talar om Smart Cities är ”IoT” – Internet 
of Things. Det är lika bra att vi tar till oss 
begreppet redan nu, för inom kort kommer 
vi att se och höra det överallt eftersom 
vi har gjort oss beroende av mängder av 
gadgets som innehåller elektroniska kom-
ponenter. Snart kommer dessa elektroniska 
lösningar att kunna kommunicera med 
samhällets olika aktörer. Vissa av prylarna 
kommer bara att kunna hantera korta, enkla 
meddelanden, medan andra kommer att 
kunna kommunicera fullt ut, med text, bild, 
ljud och överföra data om t.ex. apparatens 
status och om den utfört sin uppgift. Kanske 
kommer vi även att få se robotar som utför 
programmerade arbetsuppgifter.

IoT och Smart Cities
Intelligenta	trafiklösningar	kommer	att	ge	oss	
förbättrade kommunikationer och minska 
belastningen på miljön. Hantering av 
vägtullar, trängselavgifter, parkeringsmöjlig-
heter och parkeringsavgifter är bara några 
exempel. 
Avfallshanteringen är också ett stort 
samhällsproblem som kan styras med hjälp 
av digital kommunikation. Statistik från USA 
visar att mängden hushållsavfall kan minskas 
betydligt och återvinningen ökas kraftigt med 
“betala för det du slänger-system” som 
använder IoT-teknik för att registrera dem 
som slänger mer sopor än vad som är tillåtet. 
 

Smarta mätare 
Smarta elmätare kommer att kunna 
övervaka elnätet och justera priset efter 
förbrukningen, samtidigt som energi-
effektivisering kommer att bli en ännu 
större fokusfråga. De nya mätarna kan ge 
besparingar på hundratals miljarder varje 
år fram till 2025 enligt McKinsey Global 
Institute.
Smarta vattensystem och vattenmätare är 
på gång. Städerna Doha, São Paulo och 
Beijing	har	minskat	läckagen	med	40	–	50	%	
genom att installera sensorer på pumpar 
och annan infrastruktur kopplad till 
vattenförsörjningen.
Några exempel på IOT inom industrin är 
internetstyrda montagelinjer, uppkopplade 
fabriker, lager och distributionssystem etc.

de kan ladda elbilen när elpriset är lägst på 
dygnet, berättar Gerd Seehus som är koordi-
nator för Triangulum-projektet i Stavanger. 
Sjukhem som använder ny välfärdsteknik 
gör att fler äldre kan bo hemma längre. När 
stadens simhall ska moderniseras kommer 
avloppsrören i stadsdelen stå för uppvärm-
ningen. Det är med andra ord många 
åtgärder som kan bidra till att göra staden 
smartare.

Elbolaget Lyse, som är en samarbetspartner i Smart City-
projektet, är redan igång med att installera automatiska 
elmätare som gör det möjligt för hushållen att hålla koll på 
elförbrukningen timme för timme.

Lyse har även börjat ta fram ny automationsteknik 
för framtidens smarta hus, bland annat lösningar för 
energistyrning, passerkontroll och en rad andra digitala 
informations- och sensorbaserade applikationer.

I oljekrisens spår har en stor del av stadens oljeindustri avvecklats och tusentals av världens främsta ingenjörer 
och verkstadsarbetare blivit överflödiga. Dessa personalresurser kan komma att bli mycket viktiga i arbetet med 
att utveckla Stavanger till en Smart City.

Kommunstyrelsens ordförande i Stavanger, Christine 
Sagen Helgø, menar att de viktigaste satsningsområdena 
för en smartare stad återfinns i sektorer som energi, 
transport, bygg, infrastruktur samt vård och omsorg.

u
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Värmeåtervinning 
i Lappland

A
nrikning av malm är en process som 
genererar mängder av värme, berättar 
Magnus Rönnberg, regionchef på 
GK i Luleå. Med den nya anlägg-

ningen kan närmare 70 procent av värmen 
återvinnas. Det motsvarar energiförbruk-
ningen för cirka tusen enrumslägenheter. 
Totalt har vi haft tio medarbetare som jobbat 
med det här projektet under de sista två åren.

Det började för två år sedan. I början av 
2014 fick Gunnar Karlsen Sweden AB i 
uppdrag av LKAB att utveckla och installera 
en ny ventilationsanläggning vid anriknings-
verket i Malmberget. Luften på anriknings-
verket är dammig och fuktig vilket ställer 
höga krav på ventilationen. GK utvecklade 
tillsammans med företaget Fläkt Woods en 
speciallösning, eftersom det inte fanns någon 
standardlösning som uppfyllde kraven. 

– Det första ventilationssystemet med 
värmeåtervinning vi tog fram bestod av tre 
aggregat med en samlad kapacitet på 240 000 
kubikmeter luft i timmen, berättar Rönnberg. 
Idag hanterar systemet totalt 600 000 kubik-
meter luft i timmen.

Speciallösningar. Utmaningarna i Malmberget 
har varit många. På grund av problem med 
vikten var det inte möjligt att använda 
isolerade metallkanaler. I stället installerades 
kanaler i ett kompositmaterial, vilket 
minskade vikten till en tredjedel. Den 
dammiga och fuktiga luften var också en 
utmaning. Aggregattillverkaren och GK 
utvecklade tillsammans lösningar som löste 
dessa problem. Bland annat använde man 
det intelligenta pumpsystemet Econet, som 
anpassar sig till den rådande luftfuktigheten 
och variationer i temperaturen.

Man ökade även avståndet mellan lamellerna 
i aggregaten för att minska risken för att de 
blev igensatta av damm och smuts. Lamel-
lerna gjordes även kraftigare så att de bättre 
tålde påfrestningen från rengöringen och de 
ovanligt höga luftflödena.

Omfattande projekt. – Kontraktet med 
LKAB har varit baserat på ett anbud som 
lämnades i samarbete med aggregattillverka-
ren, berättar Rönnberg. Kontraktet är totalt 
värt 30 miljoner kronor och GKs del har 
levererats av två avdelningar. Avdelning 936 
Malmfälten har haft hand om produktionen, 
medan avdelning 911 Entreprenad har stått 
för projektering och inköp.
Vårt projekt i Malmberget är i princip klart 
och slutbesiktat. Det enda som återstår är en 
del injusterings- och dokumentationsarbete. 

I Malmberget, inte långt från Gällivare, har man utvunnit järnmalm 
sedan mitten av 1700-talet. Nyligen har en stor värmeåtervinnings-

anläggning installerats vid LKABs anrikningsverk på orten.
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I dagarna flyttar hyresgästerna in i de 72 
moderna och praktiska nya lägenheterna på 
äldreboendet Egeparken Plejecenter. GK har 
ansvarat för installationen av VVS, sprinkler-
anläggning, ventilation, el, byggautomation 
och hissar.

V
i inledde vår del av projektet för två år sedan, berättar 
Claus Falck Christensen, avdelningschef Rör, på GKs kontor 
i Köpenhamn. Anbudet var lite komplicerat eftersom det 
omfattade en rad olika fackområden, men det resulterade i 

en ganska stor entreprenad – vi fick nämligen ansvaret för samtliga 
tekniska installationer. För att klara uppdraget har vi anlitat flera 
underleverantörer. Att GK kunde erbjuda ett acceptabelt pris var 
avgörande för att vi fick kontraktet. Totalt sett bestod projektet av tre 

större entreprenader och samarbetet mellan de olika leverantörerna 
har fungerat exemplariskt. Tack vare det har arbetet gått smidigt och 
projektet kunnat avslutas tidigare än beräknat. Vi har haft byggmöten 
varje vecka där vi koordinerat våra arbetsuppgifter, så projektet har 
fortskridit alldeles utmärkt för alla parter.

Ovanlig ordning. – Projektet har varit lite speciellt, eftersom vi inte 
har arbetat under någon huvudentreprenör, utan direkt för de två 
ägarna, berättar Claus. Dels för DAB, vad gäller arbetet med lägen-
heterna och tillhörande fakturering, och dels för kommunen som 
äger de gemensamma lokalerna och garageanläggningen. Upplägget 
är mycket ovanligt, men det har fungerat smärtfritt.

Äldreboende och rådhus. Egedal kommun ligger cirka tre mil 
väster om Köpenhamn. Det är kommunen, i samarbete med Dansk 
almennyttigt Boligselskab, som står bakom byggandet av Egeparken 
Plejecenter. DAB kommer att stå för uthyrningen av lägenheterna 
och kommunen kommer att ansvara för driften av äldreboendet. 

Byggnaden består av fyra våningar, med totalt 72 ljusa och praktiska 
hyreslägenheter på 32-34 kvadratmeter. Alla lägenheter har kokvrå, 
badrum, två rum och balkong eller uteplats. Fastigheten är indelad 
i sex avdelningar med gemensamma sällskapsrum, kök/matsal och 
vinterträdgård med vackra planteringar. Centret ligger i den nya 
stadsdelen Egedal By, vägg-i-vägg med järnvägen, rådhuset och ett 
större hälsocenter som erbjuder träning, rådgivning, hälsotjänster 
samt en leverantör av hemtjänst.

Hållbarhet. I Egedal är det beslutat att alla hus som byggs måste vara 
miljömässigt hållbara och uppfylla kraven för lågenergiklass 2015. 
Därför är det nya äldreboendet uppvärmt med vattenburen 
fjärrvärme. Elen till lägenheterna och de gemensamma lokalerna 
kommer till stor del från en stor solcellsanläggning på husets tak. 
Här finns också fyra stora ventilationsaggregat.

Många inblandade. GK København har haft många medarbetare på 
plats, som huvudsakligen har arbetat med ventilation, el, rör, automa-
tion, brandskydd och VVS. För det mesta har 15–20 personer arbetat 
med projektet, projektledare för de olika teknikområdena medräknat. 
Ett stort antal personer från GKs underleverantörer har också varit 
på plats på bygget.
 
Bostads- och vårdsektorn allt mer intressant. – Det verkar som om 
marknaden för kommersiella fastigheter har stagnerat, säger 
Claus Falck Christensen. Men projekt inom vården och liknande 
blir allt viktigare, och nybyggnation av bostäder är en stor och 
växande marknad. Bara i år har GK København fått flera stora 
kontrakt inom detta segment. Vi räknar med att vår omsättning 
kommer att tredubblas i år, jämfört med förra året, och det beror i 
stor utsträckning på att antalet kontrakt kopplade till nybyggnation 
av bostadshus har ökat.

Expansion och flera händer. Att företaget växer innebär att man 
ständigt måste anställa nya medarbetare. Claus berättar att han 

Avdelningschefen för GK Rör i Köpenhamn, Claus Falck Christensen, har varit projektledare 
för den omfattande leveransen till Egedals kommun som har bestått av tekniska installationer 
såsom VVS, sprinkleranläggning, ventilation, el, fastighetsautomation och hissar.

Det nya äldreboendet innehåller 72 ljusa, moderna lägenheter med balkong och allehanda 
praktiska servicefaciliteter för hyresgästerna.

Claus Falck Christensen inspekterar installationen av sprinklers.

GK Danmark i mål 
med stor entreprenad

u
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anställt tre nya projektledare, bara under det senaste året. 
– Men den stora utmaningen för ett företag som oss kommer att bli 
att behålla medarbetarna, preciserar Claus. Det händer så mycket 
runt omkring oss och vi ”stjäl” alla medarbetare från varandra. 
Därför är det viktigt att vi fokuserar på att skapa en bra arbetsmiljö 
realistiska karriärmöjligheter så att medarbetarnas lojalitet stärks. 
Och det är vi på GK faktiskt ganska bra på.

PROJEKT DANMARK

Byggherre: Egedal kommun / DAB (Dansk almennyttigt Boligselskab)
Storlek:	75	lägenheter	med	balkong	–	totalt	ca	7	400	kvm.
Total kostnad: 177 miljoner DKR
Arkitekt och rådgivare: Mangor & Nagel AS

PROJEKT: Egeparken Plejecenter

Servicehusets tak är till stora delar täckt med solcellspaneler för att säkra en energieffektiv 
drift av fastigheten.

Från ventilationscentralen styrs ventilationen i fastighetens olika zoner.För att säkra driften av den omfattande sprinkleranläggningen krävs en separat pumpcentral.

För att säkra en optimal funktion under drift kalibreras och injusteras tekniken innan 
anläggningen startas upp.

PROJEKT DANMARK

I mitten av byggnaden finns en stor innergård med vackra planteringar. 
(Foto: Mangor & Nagel Arkitektfirma)
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Norwegian 
Green Building Council

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, 
utvecklat av BRE Global Ltd. BREEAM har funnits sedan 1990 
och används idag över hela världen för att klassificera byggnader 
enligt olika hälso- och miljökrav.

V
i administrerar och utvecklar 
miljömärkningssystemet BREEAM-
NOR, som är vår viktigaste produkt, 
och levererar dessutom verktyg och 

utbildning till branschen, säger 
Kjersti Folvik, VD på NGBC. I dag har vi 
ca 250 medlemmar och de allra flesta som 
är intresserade av en BREEAM-NOR-
certifiering ansöker om medlemskap. Det är 
ganska naturligt med tanke på att man som 
medlem har full tillgång till våra tjänster till 
medlemspris, vilket gör att man sparar en 

hel del pengar. Medlemmarna har dessutom 
smidig tillgång till våra utbildningar. 

Kurser. Vi anordnar kurser varje vecka – allt 
från introduktionskurser om BREEAM 
till kurser för BREEAM-rådgivare och 
BREEAM-assessorer. Assessorerna fungerar 
som vår förlängda arm på marknaden och 
är licensierade av NGBC för att certifiera 
byggnader enligt BREEAM-NOR-kraven. 
Assessorerna är oberoende aktörer, det vill 
säga de är inte anställda hos oss.

Hur arbetar en assessor? För ett miljö-
certifieringssystem som BREEAM-NOR är 
det viktigt att ta hänsyn till helheten. Några 
av de viktigaste aspekterna är energihus-
hållning, hälsa och inomhusmiljö, avfall och 
transport. Totalt är det nio nyckelområden 
som bedöms i samband med en certifiering 
och resultaten i de olika kategorierna viktas 
mot varandra. 
– Som BREEAM-NOR fungerar idag är 
energi, material och inomhusmiljö de 
områden som väger tyngst, säger 

Fastighetsbolaget Entra äger 
Powerhouse Kjørbo i Sandvika, som 
förra året tilldelades BREEAM-
NOR-märkningen “Outstanding”. 
Renoveringen av kontorsfastigheten 
från 1980-talet har genomförts av 
Skanska. Målet har varit att skapa 
världens första energirenoverade 
plushus genom att få fastigheten att 
producera mer energi än vad den 
förbrukar under sin livslängd.

Trapphusens utformning handlar inte bara om arkitektur 
– de fungerar även som frånluftskanaler. 

Frilagda betongytor minskar energi-
förbrukningen och specialdesignade 
textilskärmar ser till att akustiken blir bra. 

Öppna utrymmen har deplacerande 
ventilation från ett centralt aggregat, 
medan kontorsrummen har egna 
tilluftsdon med överströmning till 
gemensamma utrymmen.

u
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– För att kunna delta i ett BREEAM-projekt 
bör man minst gå en 1-dags introduktions-
kurs. Då har man bättre förutsättningar att ta 

hand om den del av BREEAM-projektet som 
rör ens eget teknikområde.

BRANSC - BREEAM NORBRANSC - BREEAM NOR

Grønn Byggallianse är ett miljönätverk 
bestående av de största fastighetsaktörerna i 
Norge och arbetar för en ökad miljöeffektivitet 
och miljömedvetenhet i byggbranschen. 
Tillsammans med branschledare från hela 
värdekedjan bildade byggalliansen Norwegian 
Green Building Council 2011. Samtidigt påbör-
jade man arbetet med att utveckla en egen 
version	av	miljöcertifieringssystemet,	anpassat	
till norska förhållanden. Resultatet blev 
BREEAM-NOR. 
NGBC har i dag, efter fem år, 250 medlemmar 
och alla som arbetar i eller med hus och 
fastigheter är välkomna.

BREEAM-NOR
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assesment Method) betygsätter 
byggnader enligt normer för hållbar arkitektur, 
materialanvändning, konstruktion och drift, dvs. 
utifrån ett brett spektrum av miljöhänsyn. 
Fastigheten analyseras med hänsyn till dess 
miljöpåverkan under en beräknad livslängd på 
60 år. Bedömningen omfattar en mängd olika 
punkter, såsom de använda materialens eventuella 
påverkan på klimatet och vattentäkter, förbrukning 
av råvaror, påverkan på ozonlagret, hälsorisker för 
människor, förorening av mark och vatten, radio-
aktivt avfall, avfallsproblematiken rent allmänt, 
förbrukning av fossila bränslen och så vidare. 
BREEAM ställer höga krav på att arkitekturen, 
konstruktionen och driften ska vara hållbar och 
är ett av de mest omfattande och respekterade 
miljöcertifieringssystemen	i	byggbranschen.

BREEAM

Fornebu S invigdes i oktober 2014 och är världens första köpcentrum som tilldelats den internationella miljömärkningen 
“Outstanding”. I det 25 000 kvm stora köpcentret finns cirka 80 butiker och flera restauranger. Bedömningen omfattade 
bland annat hur fastigheten och byggprocessen var designad och planerad.

Kjersti Folvik, VD på NGBC

Norwegian Green Building Council (NGBC) 
har i samarbete med den norska bygg- och 
fastighetsbranschen tagit fram en ny version av 
BREEAM-NOR-manualen. Den nya manualen, 
”BREEAM-NOR 2016”, släpps i augusti och är 
anpassad till ”BREEAM International 2013”. 
Den innehåller även ändringar som bygger på 
erfarenheter från den norska marknaden. 
En viktig nyhet med den nya manualen är att den 
öppnar	för	möjligheten	att	certifiera	bostäder.	
NGBC kommer att arrangera kurser för dem som 
vill veta mer om det tekniska innehållet och vilka 
ändringar som gjorts i den nya manualen.

NY BREEAM-NOR MANUAL

Kjersti Folvik, VD på NGBC och fortsätter: 
I vissa delar av bedömningen tar vi först och 
främst hänsyn till dem som använder och 
jobbar i fastigheten – hur de upplever sin 
vardag. Men vi tittar även på vilket avtryck 
fastigheten gör på miljön i övrigt; det kan röra 
sig om utsläpp, energiförbrukning och många 
andra förhållanden. Dessa faktorer är lika 
viktiga för certifieringen som den inre miljön 
i byggnaden. Detta är en av de saker som är så 
bra med BREEAM-NOR – helhetssynen. 

Tidigare har det cirkulerat påståenden om 
att inomhusmiljön blir sämre i ett energi-
snålt hus, men de system som Breeam-Nor 
använder slår hål på den myten. Idag är det 
fullt möjligt att uppnå en effektiv energi-
användning och samtidigt skapa ett bra 
inneklimat.

BRE i England. BREEAM-systemet utveck-
lades av BRE i Storbritannien och Norwegian 
Green Building Council använder metoden 
mot en fast licensavgift, plus att de får royal-
ties för alla utbildningar de anordnar och de 
certifieringar som utförs i Norge.

Diversifierad medlemskår. Norwegian Green 
Building Council är en sektorsövergripande 
förening, vilket är ganska ovanligt. Bland 
medlemmarna hittar man allt från hyres-
gäster och fastighetsägare till entreprenörer, 
arkitekter, materialleverantörer och FoU-
organisationer. 

– Bland medlemmarna finns ca femtio 
fastighetsbolag och idag, efter de första tre 
åren, har vi certifierat ca trettio byggnader i 
olika bedömningsklasser, men det är viktigt 
att komma ihåg att även vår lägsta klassifi-
cering är ett utmärkt betyg – en BREEAM-
märkning är alltid något att vara stolt över. 
Nu har vi en mängd nya projekt som är 
registrerade för klassificering, så det kommer 
inte att dröja länge innan vi har flera hundra 
godkända byggnader på vår lista.

Erkänt miljöcertifieringssystem. BREEAM 
är det mest använda miljöcertifieringssystemet 
för byggnader i Europa, men det finns några 
varianter, eller konkurrenter, i vissa andra 
länder. Efter ett initiativ från Grønn 
Byggealianse utvärderade fastighetsbolagen 
i Norge ett antal olika certifieringssystem 
och kom fram till att BREEAM-NOR var det 
bästa alternativet. 
– I Sverige finns det hela fyra certifierings-
system som används parallellt, berättar 
Kjersti Folvik, vilket definitivt innebär en del 
utmaningar. I Danmark används det tyska 
klassificeringssystemet DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), som 
liknar BREEAM.

Certifiering och byggnadens värde. – Det 
här är en fråga som diskuteras flitigt, säger 
Kjersti Folvik. 
Vi har inga konkreta siffror att visa upp för 
Norge, men i till exempel USA och England 
finns det omfattande statistik. I dessa länder 
har man haft den här sortens klassificering 
under många år och resultatet talar för sig 
självt – med en certifiering ökar byggnadens 
värde betydligt. Man brukar tala om en 
värdeökning på ca tio procent, vilket är 
mycket. 
De största fastighetsbolagen i Norge har nu 
på allvar insett betydelsen av att miljöcerti-
fiera sina hus. De vet vad de ska beställa 
och de vet vad de får. När de registrerar en 
byggnad hos oss idag är allt mycket bättre 
dokumenterat och processen blir betydligt 
mer transparent.

Investerarna och BREEAM-NOR. En 
BREEAM-NOR-märkning är utan tvekan 
värdefull för investerarna, som ofta investerar 
flera hundra miljoner i en fastighet. För vissa 
investerare är det ett krav. Under det senaste 
året har vi sett en betydlig ökning av utländskt 
kapital på den norska marknaden och många 

av de utländska aktörerna investerar 
uteslutande i BREEAM-märkta hus. 
BREEAM är en internationell 
kvalitetsmärkning som de känner till, men 
även norska investerare kräver allt oftare 
att investeringsobjektet ska vara BREEAM-
certifierat. Även för blivande hyresgäster 
borde det vara intressant att kvalitetssäkra 
den byggnad som faktiskt kommer att vara 
deras arbetsplats. 
– Det stämmer, säger Kjersti Folvik, men 
detta är en intressegrupp som inte har fått 
upp ögonen för detta ännu, i alla fall inte i 
samma utsträckning som investerarna.

Inte bara nya byggnader. Det är inte bara 
nybyggda fastigheter som kan BREEAM-
NOR-certifieras. Även större renoverings-
projekt kan miljömärkas. Förra året lanse-
rade Norwegian Green Building Council ett 
nytt koncept i BREEAM-portföljen, nämligen 
BREEAM In Use, som är ett nytt verktyg 
för certifiering av befintliga byggnader med 
avseende på hållbarhet. Systemet kan även 
användas internt och ger ägare, förvaltare 
och hyresgäster en översikt över byggnadens 
förvaltning och drift. 
– Om en befintlig byggnad ska genomgå 
en renovering som är så omfattande att det 
nästan är tal om att bygga ett nytt hus ham-
nar saker och ting i ett annat läge och då 
gör vi en vanlig BREEAM-NOR-bedömning 
av projektet. I ett sådant fall föreligger inga 
hinder för att byggnaden ska kunna tilldelas 
den högsta klassificeringen, ”outstanding”, 
berättar Kjersti Folvik. Ett bra exempel är 
kontorshuset Powerhouse Kjørbo i 
Sandvika.

Hållbarhet.  Hållbarhet är ett centralt 
begrepp i dagens byggfilosofi och en grund-
pelare i NGBCs arbete. 
– Hållbarhetsbegreppet omfattar både 
miljömässiga aspekter och andra fak-
torer som trivsel, sociala förhållanden och 
ekonomi. Samtliga viktiga egenskaper hos 
en fastighet värderas genom vår godkän-
nandemetod, och oavsett vilket av våra fem 
kvalitetsbetyg som tilldelas ger certifieringen 
ett tydligt besked om att fastigheten håller 
en miljömässigt hög kvalitet och uppfyller 
kraven på hållbarhet. Kort sagt kan en 
fastighet hålla hög klass även om den inte 
uppfyller absolut alla kriterier som krävs för 
betyget ”outstanding”. Och inte minst, allt 
blir väl dokumenterat, säger Kjersti Folvik.

Lagt kort ligger. Det finns en rad olika 
system för miljömärkning av produkter 
och metoder. Många av dessa kräver att 
certifieringen görs om efter en viss tid, 
annars får man inte använda miljömärk-
ningen. Några sådana krav på omcerti-
fiering finns inte för BREEAM-NOR. Är 
man godkänd så är man. Men BREEAM-
kraven justeras kontinuerligt och skärps på 
många områden. 
– Det godkännande du fått behåller du i 
princip för all framtid, säger Kjersti Folvik. 
Men man ska för den skull inte ignorera 
när, dvs. vilket år som certifieringen 
gjordes. Om fastigheten eller dess drift 
modifieras kan man självklart göra en ny 
bedömning, men då används riktlinjerna 
för befintliga fastigheter, BREEAM In Use.

BREEAM och GK. Bjarne Moldenes, 
direktör för avdelningen för befintliga 
byggnader på GK Inneklima AS, är 
certifierad som så kallad AP, Ackrediterad 
Professionell, inom BREEAM-systemet. 
– Jag tog den här certifieringen när jag 
var teknisk chef för Region Väst, så att 
jag kunde vara till hjälp för projektledare 
och distriktskontor i samband med olika 
BREEAM-projekt, berättar Moldenes. 
– Alla som jobbar på GK behöver inte ha 
ingående kunskaper om BREEAM, men de 
som är på projektledarsidan bör känna till 
hur certifieringssystemet fungerar, säger 
Moldenes. 



26 27 

TEXT: HARALD SOLA BERENTSEN

A
llt tyder på att vi kommer att få 
uppleva fler värmeböljor i fram-
tiden. De kommer dessutom att bli 
långvarigare och varmare, vilket kan 

få allvarliga konsekvenser för människors 
hälsa, tror Joacim Tydén på GK Rådgivning 
Syd i Malmö. Därför driver nu Ystads kom-
mun på för att utnyttja de möjligheter som 
står till buds för att säkra ett bra inomhus-
klimat i kommunala byggnader genom olika 
energiprojekt. I dag har vissa kommunala 
verksamheter, bland annat inom vården och 
skolan, en inomhusmiljö med kylning eller 
luftkylning via ventilationssystemet. 

Ökade energikostnader. Det ökande behovet 
av kylsystem kommer utan tvivel att leda 

till ökade energikostnader. Oavsett om en 
byggnad kyls med grundvatten, kylmaskiner 
eller ventilationsaggregat med kylåtervinning 
så behövs det el.
Kommunen undersöker därför hur man 
kan kompensera kostnaderna för den ökade 
energiförbrukningen. 
– Under arbetsnamnet ”klimatkompenserad 
komfortkyla” har tanken på att använda 
solenergi växt fram, berättar Tydén. Behovet 
av komfortkyla under en begränsad period 
under året är beräknat till cirka 1 500 tim. 
Det är också under den perioden som solen 
är mest aktiv.
 
Piloten. GK Rådgivning Syd har i samarbete 
med Ystad kommuns fastighetsavdelning 

undersökt möjligheten att utnyttja solenergi 
i kommunens fastigheter. Som pilotprojekt 
valdes äldreboendet Bellevue, där både 
simuleringar och beräkningar visar att det 
finns goda förutsättningar att genomföra ett 
lyckat projekt.
Planen är att använda solcellsanläggningar 
som ger max 255 kW, vilket är gränsen för att 
slippa betala 29 öre per kWh i energiskatt.  
– Vi har planerat att dela upp installationen 
i sju etapper, berättar Tydén. Tanken är att 
pilotanläggningen ska ge värdefull informa-
tion inför det fortsatta arbetet. Det finns 
förutsättningar för att installera ytterligare 
sex solcellsanläggningar på byggnadens tak. 
GK Rådgivning ansvarar för hela pilot-
projektet, från idé och projektering till 

montering, uppstart och uppföljning. 
Under uppföljningen kommer vi att lägga 
särskild vikt vid att utvärdera solcellerna 
och omformarna, det vill säga göra kapaci-
tetsmätningar.

Solcellskamp. När det gäller de framtida 
etapperna i projektet kan även andra 
solcellsleverantörer komma med i bilden. 
De får då chansen att presentera sina 
produkter och dokumentera att de kan 
konkurrera med GKs leveranser. 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

GK Rådgivning Syd är totalentreprenör för pro-
jektet. Installationen av solcellspanelerna utförs 
av underentreprenörer. Kontroll och optimering 
av anläggningen utförs av GK Rådgivning.

•	 Totalentreprenör:	GK	Rådgivning

•	 Projektstart:	18	april	2016

•	 Anläggningstid:	ca	2-3	veckor

•	 Solceller:	tunnfilm

•	 Effekt:	40	kW

•	 Beräknad	energiproduktion	ca	45	000	kWh/år

•	 All	producerad	energi	kommer	att	användas	i	
 den aktuella byggnaden. 

Fakta

Her er eiendomsøkonom Anders 
Andersson (t.v.) og eiendomssjef 
Olof Hübner fra Ystad kommune på 
befaring på Bellevue.

Vi är inte de första som 
använder solenergi, men 
vi tror att vi är först 
med att säkra framtidens 
energibehov med hjälp 
av solenergi.

“
Fastighetschef Olof Hübner, Ystad kommun

Ystads kommun planerar för att 
möta den ökade energianvänd-
ningen i kommunala byggnader 
med hjälp av solenergi.

GK Rådgivning Syd har av eiendomsavdelingen i Ystad kommune fått i 
oppdrag å prosjektere og installere solcellepaneler på omsorgsbygget Bellevue.
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2015 påbörjades byggnationen av 200 000 kvm vårdbyggnader, varav 
60 000 kvm var sjukhus och resten vad som närmast kan definieras 
som vårdlokaler. Detta är en ökning med hela 40 % jämfört med 
2014. Det norska prognoscentret uppskattar att investeringarna 
i nya vårdbyggnader uppgick till drygt 5 miljarder kronor 2015. 
Ytterligare 11 miljarder användes för renovering och underhåll av 
befintliga vård- och omsorgsbyggnader. Efter många år av väldigt lite 
byggande har det uppstått ett ackumulerat behov av nya fastigheter 
inom vård och omsorg, ett behov som behöver tillgodoses snabbt. Vi 
räknar med en god tillväxt i år och de kommande två åren inom både 
nybyggnation och renoveringar. Enligt tillgänglig projektinformation 
är Hordaland, Akershus och Troms de fylken som planerar att bygga 
flest vårdbyggnader under 2016. 

Enligt den senaste statistiken från SSB (Norges statistiska centralbyrå) 
är en av tio personer i Norge 70 år eller äldre, och den andelen kom-
mer med största sannolikhet öka framöver. Enligt medeltalsberäk-
ningen kommer denna andel att ha fördubblats 2060, dvs. var femte 
person i landet kommer att vara 70 år eller äldre, vilket huvudsak-
ligen beror på att de stora efterkrigskullarna blivit äldre. Även om 
hotet om den åldrande befolkningen, och påståenden om att sam-
hället inte är förberett, har hängt över oss som mörka moln kommer 
ökningen av äldre i Norge bli betydligt mindre än i många andra 
länder. Orsaken till detta är att vi har haft lägre födelsetal än i många 
andra europeiska länder, samt en relativt hög invandring. Det står 
dock klart att andelen äldre kommer att öka, vilket kräver förändringar 
– både vad gäller antalet vårdbyggnader och vårdsystemet.

Nedläggningen av institutioner inom omsorgssektorn har varit en 
trend i Europa under de senaste decennierna, men har varierat i olika 
länder och för olika målgrupper. Under 1960-talet växte det fram ett 
motstånd mot att samla personer med särskilda behov i institutioner. 
Argumenten grundade sig på humanistiska ideal. Medan Norges 
grannländer avvecklade sina institutioner inom äldreomsorgen i 
början av 1990-talet, har Norge behållit sjukhemmen. Norges goda 
ekonomi har tillåtit detta och bevarandet av sjukhemmen har ett stort 
stöd bland befolkningen. 
Rätten till ett eget boende 
för äldre, oavsett hjälp-
behov, har inte varit lika 
självklar i Norge. Cirka 
32 000 personer över 
67 år bor i dag på sjukhem 
i Norge, medan bara 
8 000 bor på äldreboenden 
med dygnetruntbeman-
ning – totalt har alltså 
40 000 (nästan 6 % av alla 
personer i den här ålders-
gruppen) någon form 
av boende med omsorg 
dygnet runt. 

På sikt kommer utbygg-
naden av vårdlokaler, i 
kombination med ett 

VÅRDBYGGNADERTEXT:  NEJRA MACIC, MARKEDSANALYTIKER, PROGNOSESENTERET ASVÅRDBYGGNADER

Byggandet inom vård- och omsorgssektorn 
styrs i första hand av demografiska behov, men 
även av politiska prioriteringar och offentliga 
finanser. 

E
n ökande befolkning innebär normalt sett att lokalbehovet ökar, 
medan en förbättrad folkhälsa och bättre utnyttjande av befint-
liga lokaler gör att det minskar. Behovet styrs först och främst 
av antalet äldre och vårdbehövande. Den ökande livslängden, 

de stora efterkrigskullarna och de låga födelsetalen har lett till att 
antalet äldre ökar i Norge. Slutsatsen är därför att behovet av vård-
byggnader troligen kommer att öka, trots den förbättrade folkhälsan. 
Det är huvudsakligen offentliga verksamheter som efterfrågar nya 
byggnader, men det byggs även en del vårdbyggnader i privat regi. De 
faktorer som driver lokalbehoven är dock i stort sett desamma. En 
osäkerhetsfaktor är om framtidens äldre kommer att bo på institution 
eller i sina egna hem. Det sistnämnda beror på om vi klarar av att 
anpassa bostadsbeståndet till de äldres behov.

Kommunernas byggtakt följer vanligtvis konjunktursvängningarna, 
eftersom skatteintäkterna ökar under goda tider och sjunker under 
dåliga. Det statliga byggandet däremot, styrs i högre grad av politiska 
beslut än av den rådande konjunkturen. Staten kan emellertid 

använda bygg¬sektorn som ett instrument i konjunkturpolitiken, 
vilket gör att efterfrågan kan gå i motsatt riktning än efterfrågan i 
samhället i övrigt. Då kan det hända att medel överförs till kommu-
nala byggprojekt – men sådana medel är vanligtvis öronmärkta för 
renoveringsprojekt och användas sällan för nybyggnation. Nivån på 
det offentliga byggandet är också beroende av att staten och kom-
munerna har ordning på finanserna, dvs. att de inte har stora skulder 
som måste betalas på bekostnad av nybyggnationen, vilket vi nu ser 
i många länder runtom i Europa, där statsskulden är så hög att det 
knappt finns medel för nyinvesteringar. Norges statsfinanser är 
mycket solida. Statens pensjonsfond utland (SPU) är så stor att 
finanspolitiken på kort sikt inte nämnvärt påverkas av det låga 
oljepriset – på lång sikt kan det däremot bli nödvändigt att dra åt 
livremmen.

Fastighetsbeståndet inom den norska vård- och omsorgssektorn 
uppgår till ca 10,4 miljoner kvm, fördelat på ca 5 650 byggnader. 
Mätt i kvm är detta mindre än fastighetsbeståndet inom samtliga av 
följande områden: industri, lager, kontor/administration, företag och 
skolor. Det är svårt att säga om fastighetsbeståndet inom den norska 
vård- och omsorgssektorn är stort eller litet, men i jämförelse med 
andra typer av byggnader är det förhållandevis litet. Vi skulle därför 
behöva bygga mer, men efterfrågan påverkas även av en hel del andra 
faktorer. Fastighetsbeståndet skick är också viktigt – äldre och dåligt 
underhållna byggnader behöver oftare bytas ut än nya och moderna hus. 

ständigt ökande fokus på levnadsstandard och standardisering 
av både nya och befintliga ”vanliga” bostäder, troligen leda till en 
minskad efterfrågan på sjukhem och andra institutioner. ”De flesta 
bostäder människor kommer att bo i under de närmaste årtiondena 
är redan byggda”, sägs det ofta. Trots det politiska stödet för in-
förandet av en boendestandard för nya byggnader, finns det många 
utmaningar kvar att lösa i det befintliga bostadsbeståndet, särskilt i 
efterkrigstidens flerfamiljshus. Undersökningar visar att ungefär 80 % 
av bostäderna i Norge varken uppfyller kraven på boendestandard 
eller livskvalitet. Detta kommer att ge aktörer inom renoverings-
sektorn gott om arbete framöver.

Ett annat område som kommer att påverkas av förändringarna i 
befolkningens åldersfördelning och hälsa är IT och teknik. Under de 
närmaste åren kommer de norska kommunerna spendera stora belopp 
på e-hälsa, bland annat för att göra det möjligt för äldre och långtids-
sjuka att bo hemma längre. Välfärdsteknologi i hemmet handlar om 
teknik som hjälper människor att bo hemma så länge som möjligt och 
som ger dem bästa möjliga livskvalitet. Detta har redan lett till att 
efterfrågan på sjukhemsplatser har minskat och på sikt kommer 
förmodligen även behovet av nya vårdbyggnader att minska.
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Äldre behöver 

ny teknik
De äldre blir fler och fler samtidigt 
som det råder brist på arbetskraft 
i äldreomsorgen. Lösningen är 
bättre teknik. När surfplattan ska 
passa för mormor kan inte äldre-
boendet se ut som det gjorde för 
tjugo år sedan.

V
älkommen hem till Harald. Han är 
75 år och änkling.
Santiago Martinez öppnar dörren 
till laboratoriet. Men det ser ut som 

ett hem. – Och det luktar som ett hem, säger 
Martinez.

Lättare, och inte skrämmande. Santiago 
Martinez är postdoktor på e-hälsocentret vid 
Agder universitet i Kristiansand. Här testar 
han och hans kollegor framtidens hemteknik. 
Det är köksbordsforskning, inte skrivbords-
forskning.
– Det går inte att bara testa tekniken – vi 
måste undersöka hur den fungerar för 
användarna, säger Martinez.
Användarvänliga datorer, privata trygghets-
larm. Ett brandlarm som säger ”brandlarm” 
och får madrassen att vibrera, i stället för 
bara en sirensignal som det inte är så lätt att 
lokalisera när man vaknar mitt i natten och är 
förvirrad. En skärm som visar: ”Hej, Harald, 

nu är tevattnet klart!” Allt är framtaget för 
att göra tillvaron enklare för Harald och 
de andra som behöver lite hjälp i vardagen 
– samtidigt som det inte får kännas skräm-
mande för en generation som inte alltid har 
så lätt för att ta till sig ny teknik.
– Tekniken är ett verktyg för att nå ett mål; 
inte själva målet, säger forskaren.

Lugnande. Han har god hjälp långt utanför 
forskarnas domäner. – Vi har inget val. Det 
ökande antalet äldre gör att vi måste hitta 
nya sätt att arbeta, säger Silje Bjerkås.
I Grimstads kommun, där hon är projekt-
ledare, har tekniken flyttat in på äldre-
boendet Frivolltun. Mellan sjukhemmet, 
servicelägenheterna och kontoret har några 
rum gjorts om till visningsrum för den nya 
välfärdstekniken.
De nya idéerna handlar inte bara om 
elektronik:
– Vi har jobbat med att anpassa en äldre 

byggnad, där vi har målat väggarna i 
färger som ska ha en effekt mot oro, berättar 
Bjerkås och tar oss med till ett sov- och 
uppehållsrum med gröna väggar.
– Den gröna färgen har en lugnande effekt, 
det märker vi, vi som är här mycket. Dessu-
tom har vi använt färgnyansen ”ljus Toscana”, 
säger hon. – Det här är ett hem och trivseln 
är viktig. Färgvalet spelar roll; det är inte bara 
det tekniska som kan hjälpa.

Dold teknik. Det mesta av tekniken är dold. 
Det enda du ser är skärmen, säger Silje 
Bjerkås.
 – Sängen har alla funktioner du hittar på en 
sjukhussäng. Men sjukhussängarna är av stål, 
konstaterar hon. 
Sängen hon sätter sig på ser ut som vilken 
säng som helst, bortsett från att den har en 
panel för styrning av funktionerna; till 
exempel att höja och sänka den.
I sängen ligger en duk som varslar 

På väggen finns dagens program för Harald (75); 
den fiktiva hyresgästen hos Santiago Martinez på 
e-hälsocentret vid universitetet i Agder.

Det ser ut som en helt vanlig sovalkov. Men Silje Bjerkås har tagit plats 
i en säng som kan höjas, sänkas och varsla när den som sover där stiger 
upp. De omgivande väggarna är målade i lugna färger.

u
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personalen eller hemtjänsten om den som 
skulle sovit är uppe och vandrar om natten. 
Den kan ställas in så att den inte reagerar 
under ett visst antal minuter, till exempel 
den tid det tar att gå på toaletten och komma 
tillbaka och lägga sig igen.

Slipper onödiga besök. – Vi har exempel på 
att hemtjänsten kör långa sträckor på natten 
bara för att kontrollera att folk sover. Med 
den här lösningen får de hjälp när de behöver 
det, samtidigt som de sover bättre, säger 
Bjerkås.
På den ena toaletteten finns en rörelse-
sensor. På den andra är sitsen röd. 
– Rött är en färg du ser. Men röda WC-sitsar 
och handtag finns inte i Norge, säger hon.

Dessutom har WC-stolen dusch- och 
torkfunktion. Att behöva hjälp med att gå på 
toaletten upplevs av många som integritets-
kränkande, ett problem som löses smidigt 
med denna praktiska toalettstol.

Elektroniskt lås. Dörren varslar om den 
boende går ut på natten. En annan dörr är 
anpassad för dementa och tapetserad med 
ett bokhyllemotiv som stoppar den som är 
på väg ut utan att veta varför. Går de ändå ut 
så finns det en gammeldags busskur utanför 
– många som har gått ut har snabbt kommit 
tillrätta medan de sitter där och väntar på 
bussen.
Grimstads kommun var också en av de 
första kommunerna i Norge med att använda 

elektroniska lås. Genom att dörrarna öppnas 
med hjälp av en smarttelefon kommer inga 
nycklar på avvägar, samtidigt som personalen 
slipper att ta sig till kontoret för att hämta 
nycklar om larmet går.
Hallgarderoberna är skräddarsydda för 
dementa, och har glasdörrar:
– De glömmer ofta att ta på sig ytterkläderna 
när de ska gå ut, men det hjälper att de är 
synliga. De ser att kläderna hänger där och 
att stövlarna står där, förklarar Bjerkås. På 
sidan av skåpet finns det även en låsbar dörr, 
placerad så att den demente inte ska lägga 
märke till den, för sådant som personalen 
eller de anhöriga behöver låsa in.
Tydligt markerade ljusströmbrytare. 
Brandskydd i form av ett släcksystem med 

vattendimma. Robotdammsugare som tar 
hand om den mesta av städningen. Mobil-
telefon som trygghetslarm, med möjlighet 
att sätta upp ett osynligt stängsel som får 
larmet att utlösas när den dementa passerar 
det. Sensorer i brevlådan som blinkar när 
det kommer post. Automatisk styrning av 
belysningen och lampor som visar vägen till 
toaletten om den boende behöver besöka den 
på natten. Badrumsinredning som kan höjas 
och sänkas. Det finns mängder av praktiska 
detaljer som kan göra livet lite enklare – det 
gäller bara att ta reda på vad som är viktigast.

Kabeldragning. En slutsats man kan dra 
när det gäller all slags välfärdsteknik är att 
bostäderna inte kan projekteras och byggas 

som man gjorde förr.
– Att anpassa bostäderna är en utmaning. 
Det här är en gammal fastighet och det fanns 
inte kabelkanaler till alla rum. Lösningen 
blev att dra långa kablar till varje lägenhet 
och installera en styrbox som är kopplad till 
nätet, säger Silje Bjerkås.
De trådlösa lösningarna duger nämligen inte 
ännu. De är inte tillräckligt pålitliga. Och 
många av dem som ska få ny teknik installe-
rad, så att de kan bo kvar hemma längre, bor 
på platser med dålig täckning.
– Jag rekommenderar alla som bygger nya 
servicelägenheter att planera för den nya 
tekniken och göra det enkelt att ansluta alla 
lägenheter, säger Bjerkås.

Inredningen i badrummet kan höjas och sänkas 
– Silje Bjerkås demonstrerar den nya välfärdstekniken.

Alla anpassningar är inte högteknologiska: Genomskinliga 
skåpdörrar gör det lättare för dementa att komma ihåg att 
ta på sig ytterkläderna när de ska gå ut.

Dörröppnaren var ett av de första hjälpmedlen i det 
växande utbudet av välfärdsteknik.

Leverantörerna står i kö för att övertyga kommunerna 
om att just de har den bästa lösningen för att underlätta 
tillvaron för äldre. I laboratoriet på Agder universitet testas 
hjälpmedlen.

Tunga lyft är ett av de mest påfrestande arbetsmomenten 
för dem som jobbar inom vården – de nya hisslösningarna 
kan installeras även i privata hem.

Trygghetslarmet kan integreras med det mesta av den 
övriga tekniken i bostaden.

I ett gammalt hus kan det behövas en del arbete för att göra plats 
för den nya tekniken – bland annat behöver nya kablar dras.

Brandskyddet är ännu viktigare för den som är dement 
– ett släcksystem med vattendimma kan rädda liv.

Användandet av den nya välfärdstekniken väcker även 
etiska frågeställningar. Hur mycket övervakning är den 
vårdbehövande och de anhöriga bekväma med?

Att behöva hjälp med att gå på toaletten upplevs av många 
som integritetskränkande. Med en toalettstol med dusch- 
och torkfunktion kan många klara sig själva utan hjälp.
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Installatören AS ser till att 
Leröy levererar miljövänlig fisk.

G
K:s dotterbolag Installatören AS har 
levererat el- och installationstjänster 
till fiskproducenten Leröy Aurora 
sedan början av 2000-talet. Vid den 

tiden var även Dåfjord Laks – i dag en del av 
Leröy Aurora – kund till Installatören.
I dag är Installatören AS totalleverantör av 
eltjänster till Leröy Aurora och ombesörjer 
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•	 Ett	företag	i	Leröy	Seafood-koncernen.

•	 Företaget	har	17	koncessioner	för	odling	av		
 lax och forell i Troms.

•	 2012	levererade	Leröys	fabrik	i	Skjervöy	
	 46	000	ton	lax.

•	 2012	hade	Leröy	Aurora	240	anställda	i	Troms	
 och Finnmark.

Fakta Leröy Aurora AS

bland annat elförsörjningen till närmare 15 
fiskodlingar, 10 elcentraler på land och 22 
fartyg. Fiskodlingarna ligger utspridda längs 
kusten i Troms fylke, vilket innebär långa 
resvägar för Installatörens elektriker – i vissa 
fall hela 12 mil i vardera riktning.

Tor Kristian Steffenakk, VD på Installatören 
AS, tycker att samarbetet med Leröy Aurora 
fungerar mycket bra. Installatören deltar i 
produktutvecklingsarbetet och har tillsam-
mans med Leröy Aurora tagit fram inno-
vativa tekniska lösningar. Väder, vatten och 

vind skapar utmaningar som kräver smarta 
lösningar. 
– Vårt samarbete med Leröy Aurora fungerar 
utmärkt. Ett exempel på detta är att vi deltar 
i projektplaneringen i ett tidigt skede, och på 
så sätt kan vi ge goda råd innan man sätter 
igång arbetet. 
Installatören AS har utsett kontaktpersoner 
som Leröy Aurora kan nå utanför normal 
arbetstid.
– Underhåll av nyckelkomponenter som 
generatorer, belysningsanläggningar i burar 
och matningsanläggningar är typiska 

uppdrag, berättar Steffenakk.
Vid sidan av detta utför man också en hel del 
service på Leröys alla fartyg och anläggnin-
gar på land. 

Vanligtvis är fyra av Installatörens elektriker 
sysselsatta med att utföra eljobb åt Leröy, 
men i år ska Leröys nya fartyg certifieras och 
därför har man varit dubbelt så många.
Med Installatören i teamet har GK Elektro 
fått värdefull kompetens inom fartygs-
elektronik.
– Det här avtalet innehåller en mängd olika 

krav angående de anställdas kompetens. Vi 
satsar stora resurser på kompetensutveck-
ling inom organisationen för att uppfylla 
de krav som föreskrifter och regler gällande 
fartyg, fartygselektronik, skepparexamen och 
liknande ställer på oss, förklarar Steffenakk.

Even Stenvaag Leira, VD på GK Elektro, 
har tillsammans med GKs ägare John Erik 
Karlsen besökt en av fiskodlingarna utanför 
Tromsö och är imponerad av vad Installa-
törens elektriker har åstadkommit.
– Genom ”elektrifieringen” av tekniska 

anläggningar för vattenbruk och maritima 
verksamheter bidrar GK Elektro till en 
mer miljövänlig drift i den här branschen, 
påpekar Stenvaag Leira.

GK förvärvade Installatören AS i november 
2015.
– Installatören AS har specialistkompetens 
och en stark lokal förankring. Kompetens-
utvecklingen på företaget är utmärkt och i 
tillägg bedriver Installatören AS verksamhet 
på en för GK ny och spännande marknad. 
Detta är viktigt för oss, säger Stenvaag Leira.
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Energiuppföljning
ger kontroll över driftskostnaden
Ett energiuppföljningssystem (EOS) är en uppsättning rutiner och verktyg som gör det möjligt att 
övervaka energianvändningen i fastigheter.

Exempel

Figur 1 – Energitemperaturkurva (ET) som visar en vecka där energianvändningen och 
därmed kostnaderna var för höga.

D
etta är mycket viktigt för att man ska kunna hålla energi-
användningen och energikostnaderna på en acceptabel nivå. 
Samtidigt kan verktyget användas för att upptäcka tekniska fel 
och brister i fastigheten. 

Grundprincipen för energiuppföljning i fastigheter är att man jämför 
energianvändningen med utetemperaturen. Energi- och temperatur-
data samlas in automatiskt från elmätare och utomhustermometrar 
och behandlas i ett program där energianvändningen kan analyseras 
på en mängd olika sätt.
Med ett EOS-program kan man fortlöpande följa energianvänd-
ningen och kontrollera att värdena ligger innanför det normala. 
Dessutom kan man snabbt upptäcka eventuella avvikelser och göra 
nödvändiga korrigeringar innan den felaktiga användningen resulte-
rar i för höga energikostnader och ett försämrat inomhusklimat. Man 
kan dessutom dokumentera framgångsrika besparingsåtgärder och på 
så sätt försäkra sig om att de inte glöms bort med tiden.

GK EOS. GK använder programvaran eSight som verktyg för energi-
uppföljning. eSight bildades 1998 i Cambridge, England, och är i dag 
en internationell aktör med verksamhet i mer än 30 länder. eSight 
har en utvecklingsavdelning med närmare 50 anställda som utvecklar 
och uppdaterar programvaran. Energi- och temperaturdata (ev. köpt 
energidata) för fastigheterna skickas till GKs eSight-server via 
webben vilket gör att de energiingenjörer som övervakar fastigheterna 
alltid har tillgång till all data. Energiingenjörerna skapar rapporter 

som ger värdefull information om energianvändningen i de aktuella 
fastigheterna. I tillägg konfigurerar de larm som direkt varnar om 
några värden avviker från det normala.
GK:s energiingenjörer övervakar regelbundet energianvändningen 
i hundratals byggnader. Målet är att upptäcka avvikelser och rätta 
till dessa så fort som möjligt så att energiförbrukningen i kundernas 
fastigheter alltid är optimal.

GK EOS i EPC-kontrakten
När ett EPC-kontrakt ingåtts är det avgörande för GK att ha kontroll över energi-
användningen, eftersom GK garanterar de ekonomiska vinsterna under 
flera	år.	Diagrammen	nedan	visar	energibudgeten	(energianvändning	efter	
besparingsåtgärd) och den uppmätta förbrukningen till och med maj 2016 
för ett antal fastigheter i två kommuner där GK har EPC-kontrakt (Enebakk 
och Flesberg kommun).

Som diagrammen visar uppfyller siffrorna gott och väl energigarantin i 
dessa kommuner, där de genomförda åtgärderna enligt avtalet ska minska 
energianvändningen	med	32	respektive	34	procent.	GKs	energiingenjörer	
övervakar samtliga byggnader i dessa kommuner varje vecka, och vid 
avvikelser kontaktas GKs operativa lokala avdelningar som sedan åtgärdar 
dem enligt bestämda rutiner.

Rissa sjukhem
De detaljerade analyserna kan avslöja onormalt höga elförbrukningsvärden i en 
fastighet. Här ser vi en EOS-analys för Rissa sjukhem. 
 EOS-analysen visar att de genomförda åtgärderna har resulterat i väsentliga 
besparingar (bild 1, längst upp till vänster). För Rissa sjukhem har vi utlovat en 
energibesparing	på	42	%,	men	det	målet	har	vi	inte	uppnått	ännu	vilket	framgår	
av	bild	2	överst	till	höger.	ET-kurvan	i	bild	4	(längst	ner	till	höger)	visar	att	det	är	

under de varmare dagarna, från +10 grader och däröver, som elförbrukningen 
är högre än planerat. Just nu ser GKs kundansvariga för Rissa kommun över 
värmesystemen i fastigheten för att ta reda på vad som orsakar avvikelsen. När 
detta	är	löst	kommer	vi	att	uppnå	en	energibesparing	på	42	%.	EOS-analysen	
kommer om några veckor att berätta för oss om vi har klarat av att korrigera 
energianvändningen så att den överensstämmer med budgeten.

Här har energiuppföljnings-
systemet upptäckt en åter-
kommande topp i fastighetens 
elanvändning kl. 02.00 varje natt. 
Ökningen motsvarar cirka 100 
kWh per dygn, dvs. en kostnad 
på ca 70 kr med ett elpris på 70 
öre/kWh. Vid en närmare kontroll 
visade det sig att ventilations-
systemet av någon anledning 
gick igång kl. 02.00 varje natt. 
Ingen av fastighetens användare 
kände till detta eller visste vad 
det berodde på. Med en enkel 
åtgärd från GK sparade kunden 
ca 30 000 kr per år. Kunden 
visste inte hur länge felet hade 
förekommit.
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T
raditionellt sett har tekniska instal-
lationer i kommersiella fastigheter 
stått för cirka nittio procent av GKs 
verksamhet. Och trots att många 

fruktar att Norge kommer att få ett överskott 
av industri- och kontorslokaler byggs det för 
fullt runtom i landet. 
Samtidigt talas det ständigt om den om-
fattande bostadsbristen. Betyder detta att 
leverantörer av inomhusklimat bör trappa 
upp den del av verksamheten som riktar sig 
mot bostäder? 

TEK 10. När de nya norska byggreglerna 
infördes 2010 (TEK 10), med krav på balanse-
rad ventilation i bostadshus, öppnades nya 
marknadsmöjligheter för ventilationsleveran-
törerna. Dessförinnan tillgodoseddes ventila-
tionsbehoven i bostäder i stort sett genom 
mindre och enklare leveranser som byggde 
på olika fläktlösningar. Men sedan 2010 har 
efterfrågan på marknaden ökat betydligt och 
därmed även omsättningspotentialen. 

Bostäder – ett viktigt satsningsområde.
– Att företaget borde fokusera mer på 
bostadsmarknaden var en tanke som fanns 
långt innan jag kom in i bilden som avdel-
ningschef för bostäder och ventilation i Oslo, 
berättar Morten Brörby avdelningschef för 
GKs bostadsavdelning i Oslo. Vår avdel-
ning etablerades 2014 och vi är den första 
avdelningen på GK som är helt inriktad 
mot bostadsmarknaden. Som specialister på 
bostadsventilation ska vi vara en leverantör 
och samarbetspartner till de stora entrepre-
nörerna. Tanken är att en motsvarande 
affärsmodell efter hand ska införas i hela 
koncernen och i Region Öst har man redan 
kommit en bra bit på väg med detta. I vissa 
fall kan vi med fördel kommunicera direkt 
med byggherren, men vanligtvis samar-
betar vi med de stora entreprenörerna som 
Veidekke, Skanska, AF och Betongmast, för 
att nämna några. Det är den här typen av 
aktörer som vi försöker övertyga om för-
delarna med att välja GK som samarbetspartner 

när det gäller inomhusklimat. Oavsett vem 
vi samarbetar med i ett byggprojekt vill 
vi komma med i processen så tidigt som 
möjligt, eftersom det underlättar arbetet och 
minskar kostnaderna. 

Ökande intresse. – Nya regler för ventila-
tion i bostäder kan komma att införas, säger 
Brörby, men de skärpta kraven kommer 
förmodligen inte att handla om luftmäng-
derna, däremot om återvinning och fläktef-
fekt (SFP-värden), dvs. hur mycket energi 
ventilationsläggningen förbrukar. Det är ett 
område som vi har jobbat länge med, så jag 
vågar påstå att vi ligger i framkant. 
När det gäller marknaden för bostadsventila-
tion har vi sett en betydligt ökad efterfrågan 
här i Oslo. Marknaden för nya bostäder i 
Oslo är i det närmaste omättlig, så här är 
marknadsmöjligheterna enorma. Efter att 
vi har lämnat ett anbud tar det ofta upp till 
ett år innan projektet kommer igång, vilket 
beror på att byggherrarna vanligtvis vill 

PROJEKT PROJEKT

vänta tills ett visst antal lägenheter har sålts. 
Så är inte fallet vid byggnation av kommer-
siella fastigheter, men det är en faktor som vi 
hela tiden måste ha med i beräkningen.
Vi tror att antalet uppdrag stadigt kommer 
att öka framöver. I dag är vi sju personer på 
bostadsavdelningen på GK i Oslo. Förutom 
vi som jobbar med administration rör det sig 
om projektledare och montagechefer som 
leder arbetet ute på byggplatsen. De som 
utför arbetet är antingen medarbetare från 
GK Montage eller inhyrda montörer. Med 
tanke på hur utvecklingen sett ut sedan 
bostadsavdelningen bildades kommer det 
inte ta lång tid innan det blir aktuellt att 
utöka verksamheten med fler medarbetare.

Mer än bara ventilation? – Bostadsavdel-
ningen levererar även tjänster som fastighets-
automation, kyla och värmepumpar, berättar 
Brörby. När det gäller rör och el har vi nyligen 
börjat ta fram ett totaltekniskt koncept som 
omfattar samtliga teknikområden som vi 

erbjuder för bostäder. På så sätt kommer vi 
att kunna erbjuda en helhetslösning som 
innebär uppenbara fördelar för fastighets-
ägarna. Samtidigt får vi ett koncept som är 
kostnadseffektivt för oss själva; det ekono-
miska resultatet är vårt viktigaste rättesnöre. 
I ett tvärfackligt landskap är detta en 
komplicerad manöver som kräver noggranna 
förberedelser. Vi måste kunna presentera 
konkreta produkter, konkreta leverantörer 
och samtidigt ha ett gemensamt ansikte utåt, 
dvs. gentemot marknaden. Att säga: ”välj GK 
inom alla tekniska områden så får du något 
som är bättre”, är en enkel sak. Att visa att så 
faktiskt är fallet, är betydligt svårare.

Uppföljning. ”Efterarbetet” med ventila-
tionsanläggningar i större kommersiella 
fastigheter är ett viktigt affärsområde för GK. 
Långsiktiga driftavtal säkrar funktionaliteten 
och ger nöjda ägare och användare. För Oslo 
Bolig rör det sig i första hand om serviceavtal 
som gör livet lättare för kunderna. 

– Vi byter vanligtvis filter ett par gånger om 
året och gör annat underhåll, men när det 
gäller flerbostadshus har vi ännu inte tecknat 
några driftavtal av den typen vi har med 
kommersiella fastigheter och institutioner, 
berättar Brörby. Det här kommer nog att 
förändras med tiden eftersom fastighets-
automation – till exempel larm, sensorer 
som avläser luftfuktighet och andra tekniska 
parametrar som kan registreras i ett rum – 
blir allt vanligare även i bostadshus, och en 
allt mer integrerad del av fastigheternas in-
frastruktur. Andra exempel är borta/hemma-
inställningar, semesterlägen och liknande. 
Lägenheten ska enkelt kunna ställas in för 
sex månaders frånvaro om hyresgästen till 
exempel önskar tillbringa vintern i Spanien. 
Men hyresgästerna ska inte behöva gå en 
”teknisk kvällskurs” för att kunna bo i lägen-
heten. Det är viktigt att vi kan erbjuda ett 
gränssnitt som ger oss nöjda kunder.

Morten Brörby på GK Oslo är chef för koncernens första 
bostadsavdelning. Avdelningen bildades den 1 januari 2014 
och består i dag av sju medarbetare. Den nya avdelningen har 
visat sig vara en riktigt bra satsning och kommer förmodligen 
att utökas med flera medarbetare framöver.

Värmeåtervinningssystemet i källarplanets garage på 
5 000 kvadratmeter kräver installation av ett speciellt 
”lufttorn”.

u

I Gjönneshagen levererar GK Oslo Bolig 
balanserad ventilation i var och en av de 131 

lägenheterna. Upp till tre inhyrda montörer 
installerar aggregaten i lägenheterna.

Samtidigt som medierna skriver att det norska näringslivet 
är på väg att komma på fötter står tiotusentals kvadratmeter 
kontor- och industrilokaler tomma. 
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Ett viktigt projekt som GK Oslos bostadsavdel-
ning jobbar med just nu är åtta mindre 
flerbostadshus	med	4-5	våningar	vardera,	som	
byggs i Gjönnes-hagen, väster om Oslo. Skanska 
Bolig är byggherre och Skanska Norge AS är 
huvudentreprenör.
Detta är fas tre och fyra i byggprojektet som 
ligger ett stenkast från Kolsåsbanan, precis som 
politikerna vill ha det. Jörn Turmo från GK Oslo 
Bolig är projektledare:
– GK var även med i byggfaserna ett och två, 
men	de	var	i	stort	sett	klara	redan	2014.	Det	
nuvarande projektet är ett nytt och spännande 
kontrakt som gäller installation av balanserad 
ventilation i lägenheterna, som alla utrustas 
med egna aggregat, så kallade enhetsaggregat.   
Lägenheternas	storlek	är	i	genomsnitt	80	kvm,	

Gjönneshagen
vilket innebär att den totala boytan är ca 10 000 
kvm, berättar projektledaren Turmo och fortsätter: 
– I tillägg installerar vi en anläggning för ga-
rageområdet i källarplanet som utgör ytterligare 
5 000 kvm. För alla ventilationsanläggningar har 
vi tillsammans med Skanska satsat på värmeå-
tervinningsanläggningar	med	en	effekt	på	85	pro-
cent för att göra bostäderna mer energieffektiva. 
Detta har genomförts utan några merkostnader 
för byggherren. Detta gäller även för källaren, 
där vi återvinner 50-60 kilowatt som annars hade 
försvunnit rakt ut i luften. De byggfaser som vi nu 
är involverade i påbörjades i januari 2015 och de 
första	hyresgästerna	kommer	att	kunna	flytta	in	
redan i augusti i år. Hela projekt Gjönneshagen 
kommer att vara klart under andra kvartalet 2017.

Doktorander fick pris  
för bästa uppsats
Två doktorander från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet 
(NTNU) har fått pris för en uppsats om en metod för hållbar optimer-
ing av ventilationssystem på den internationella konferensen “Sus-
tainable Built Environment”.

D
oktoranden Jens Tönnesen (NTNU 
- Institutet för energi- och process-
teknik – avdelningen för energi och 
inomhusmiljö i byggnader) och 

hans medförfattare, doktoranden (NTNU 
- Institutet för byggnadskonst, historia och 
teknik) och SINTEF-forskaren Torhildur 
Kristjansdottir, vann utmärkelsen Best 
Young Researcher Award på SBE16 (den 
internationella konferensen om hållbart 
byggande) som hölls i Hamburg i mars. De 
fick priset för uppsatsen Life Cycle approach 
as a method for optimizing building services 
systems in extremely low energy buildings. 
De båda doktoranderna är anslutna till ZEB 
(The Research Centre on Zero Emission 
Buildings).

Uppsatsen beskriver hur man med hjälp 
av optimeringstekniken “evolutionary/
genetic algorithm” kan minimera en 
ventilationsanläggnings klimatgasutsläpp 
(kg CO2-ekvivalenter) under dess livslängd 
och därmed dess miljöpåverkan. Vid design 
av ventilationsanläggningar vet vi att små 
kanaldimensioner minskar materialåtgången 
vid tillverkningen och underlättar plane-
ringen av kanaldragningen i byggnaden. 
Detta minskar vanligtvis investeringskost-
naderna. Små kanaldimensioner ger emeller-
tid ett ökat tryckfall som måste kompenseras 
med en högre fläkteffekt.

I optimeringsmetoden beräknas tillverk-
ningens miljöpåverkan (materialåtgången för 
kanalsystemet) och mängden el som ventila-
tionsfläkten förbrukar för att kompensera för 
tryckfallet under ventilationssystemets hela 
livslängd. Metoden visar vilken kombina-
tion av kanaldimensioner, böjar och påstick 

som totalt sett ger lägst miljöpåverkan. Som 
underlag för optimeringen används så kallad 
Life cycle inventory data, miljödata om 
samtliga standarddimensioner av cirkulära 
ventilationskanaler, 90°-böjar och påstick.

I tillägg görs beräkningar för VAV-spjäll, 
ljuddämpare och tilluftsventiler. Man beräk-
nar också kanalstorlekens påverkan på instal-
lationen, dvs. om takhöjden måste ökas eller 
om extra fasadmaterial behövs. Motsvarande 
beräkningar kan även göras för ventilations-
schakt och andra element där kanaldragnin-
gen påverkar byggnadens konstruktion och 
vice versa.

Baserat på ett case, där en del av ett 
befintligt kanalsystem i ett kontorshus med 
passivhusstandard optimeras, kan kanal
systemets miljöpåverkan enligt beräknin-
garna reduceras med 16 % och fläktarnas 
elförbrukning med 25 %. Detta i förhållande 
till det ursprungliga kanalsystemet och för ett 
scenario där elproduktionens genomsnittliga 
miljöpåverkan under de kommande 30-åren 
är ca 0,3 kg CO2-ekvivalenter/kWhel.

Det är också viktigt att notera att 
elproduktionens framtida miljöpåverkan 
(kg CO2-ekvialenter/kWhel) har en 
avgörande betydelse för hur ett optimalt 
kanalsystem bör vara utformat. Inför kom-
mande ändringar av byggreglerna bör man 
därför ta hänsyn till SFP-värdet (Specific Fan 
Power), dvs. den totala eleffekt som används 
för att förflytta luften, så att vi inte står där 
med icke-optimala ventilationssystem.

“Evolutionary/genetic algorithm” anses 
vara en mycket bra metod för att optimera 

ventilationssystem i miljöer där man måste 
ta hänsyn till många parametrar, såsom: 
varierande luftmängder, varierande fläkt-
effektivitet, varierande kritiska luftflöden, 
ventilationskomponenter med olika tryck-
egenskaper, konflikter mellan byggnadens 
konstruktion och kanaldragning etc.

ZEB är ett av elva nationella forskningscentra för 
miljövänlig energi (FME) som bildats av Norges 
Forskningsråd.	ZEB	finansieras	av	Forskningsrå-
det samt 25 samarbetspartner från byggindustrin 
och offentliga verksamheter. ZEB:s huvudmål är 
att utveckla konkurrenskraftiga produkter och 
lösningar	för	befintliga	och	nya	byggnader	som	
kan leda till ett genombrott på marknaden för 
passivhus (hus med noll utsläpp). Fakulteten 
för arkitektur och bildkonst vid NTNU är värd för 
centret och leder arbetet i samarbete med 
SINTEF Byggforsk.

The Research Centre on Zero 
Emission Buildings (ZEB)

Projektledaren från GK Oslo Bolig, Jörn Turmo, berättar 
att GK Oslo fick uppdraget tack vare en bra kombination 
av pris och lösning.

PROJEKT
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S
edan invigningen 2012 har Miljöhuset 
GK varit en av Norges mest energi-
effektiva kontorsfastigheter. Med 
solceller på taket blir husets miljö-

profil ännu tydligare. 

Nu har 180 standardpaneler monterats på 
Miljöhusets GKs tak.
– Den el som produceras skickas direkt in 
i husets elcentral och används som vanligt, 
förklarar Björn-Osvald Skandsen, direktör 
teknik och marknad på GK Inneklima.
Den nya installationen gör Miljöhuset GK 
ännu mer energieffektivt, men ännu är det 
inte plushus.

– Rent teoretiskt skulle vi kunna få en över-
produktion under sommaren och sälja till-
baka elen till Hafslund. Men den beräknade 
årsproduktionen är knappt 40 000 kWh, så 
all el vi producerar kommer vi att använda 
själva, säger Skandsen.
GK:s syfte med att montera solcellspaneler 
på Miljöhuset är, förutom den uppenbara 
miljövinsten, att skaffa sig erfarenhet av sol-
energi – som senare kan komma kunderna 
till godo.
– Vi är medvetna om att investeringen inte 
kommer att vara lönsam på kort sikt, men 
solenergi diskuteras flitigt i samhälls-
debatten och det är mycket troligt att vi 

kommer att få se fler anbudsförfrågningar 
under de kommande åren. När vi byggde 
Miljöhuset GK valde vi att använda ”hyll
varor”, dvs. tekniska lösningar som är 
tillgängliga för alla, som vi sedan kombi
nerade på ett smart sätt. Detsamma gäller 
för de solceller som vi nu har installerat, 
förklarar Skandsen.
Anläggningen levereras av Solcellespesia-
listen och ska enligt planerna vara i drift i 
början av juni.
GK Byggautomasjon kopplar upp systemet 
mot driftcentralen och GK Elektro står för 
anslutningen mellan solcellsanläggningen 
och elcentralen.  
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– Det här ger oss förstahands-
erfarenhet och värdefulla 
kunskaper om hur solcellstekniken 
fungerar i praktiken i en modern 
kontorsfastighet, säger 
Björn-Osvald Skandsen, 
direktör teknik och marknad 
på GK Inneklima.

Miljöinvesteringen
går plus Torsdagen den 16 juni markerar en vändpunkt för Miljöhuset GK. 

Redan fyra år efter att GK flyttade in är merkostnaden för de ener-
gismarta lösningarna i huset inbesparad.

N
är Miljöhuset GK stod färdigt 2012 
uppgick merkostnaden för att upp-
nå passivhusstandard till närmare 
fyra miljoner kronor, jämfört med 

om man byggt enligt energimärkning C.
I dag, fyra år senare, sparar man årligen en 
miljon kronor genom minskade energikost-
nader. Detta är pengar som GK kommer att 
använda för forskning och utveckling av nya, 
energieffektiva lösningar för nästa genera-
tions miljöhus.
– Vi är övertygade om att man måste tänka i 
banor av ekonomisk lönsamhet för att åstad-
komma miljövinster, säger koncernchef 
Jon Valen-Sendstad i GK.
Miljöhus har traditionellt varit dyra att 
bygga och antalet projekt har därför varit 
relativt begränsad. För att omställningen till 

miljöhus ska kunna ske i stor skala måste 
lönsamhetsaspekten lyftas fram.
Miljöhuset GK är inte bara ett mycket 
ambitiöst miljöprojekt, byggnaden är 
dessutom ett bevis på att teori och praktik 
stämmer överens.
– När vi byggde huset 2012 bestämde vi oss 
för att använda ”hyllvaror”, dvs. produkter 
som är allmänt tillgängliga, så att vi kan 
repetera processen och erbjuda våra kunder 
samma lösningar, säger Valen-Sendstad.

Ett exempel på de smarta lösningar som i 
dag ger en genomsnittlig tillförd energi på 67 
kWh per kvm, är uppvärmning via tilluft i 
stället för radiatorer. Behovsstyrd ventilation 
och belysning ser till att energiförbrukningen 
blir så låg som möjligt.

– Många var skeptiska till den här lösningen 
och menade att den skulle ge ett dåligt inom-
husklimat. Det har vi inte bara motbevisat; 
SINTEF Byggforsk har genom forsknings-
projektet Forklima lyft fram Miljöhuset som 
en bra referensbyggnad, påpekar Valen-
Sendstad.
I år har Miljöhuset GK blivit ännu mer 
miljövänligt. 180 solcellspaneler har monterats 
på taket och producerar tillsammans 
40 000 kWh per år.
– De flesta teknologier vi behöver är redan 
utvecklade, vi måste bara använda dem i 
större skala. Vi är stolta över det vi har upp-
nått med Miljöhuset GK, och inte minst över 
den kompetens som huset har frambringat. 
Det är kompetens som vi gärna delar med 
oss av, säger Valen-Sendstad.
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