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Billigt ska det vara,
men varför inte även bäst?
I byggbranschens vardag styrs
aktörernas mellanhavanden i
stor utsträckning av prissättningen – det lägsta priset för
att vara mer exakt. Det är väl
inget fel med det, men varför
inte köpa både billigast och
bäst? Och få bra kvalitet till rätt
pris och samtidigt uppmuntra
till innovation?

en process där goda lösningar utvecklas i
enlighet med den prisnivå som beställaren
har förhandlat sig till. I värsta fall riskerar
man att få en situation där priset pressas
ner till en nivå där kvaliteten blir lidande
och beställaren får en sämre produkt än
vad som är önskvärt.

Alltför ofta dominerar prisfrågan anbuden
till den grad att innovation inte tillåts eller
efterfrågas, vare sig under förhandlingen
eller efteråt. På så sätt går man miste om

Det kan man uppnå genom förhandlingar
i kontraktsfasen för totalentreprenader
och andra entreprenader, eller löpande i
samband med samarbetsavtal.
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Utmaningen ligger i att utnyttja kompetensen i alla led.

Jag förordar inte mindre priskonkurrens,
snarare tvärtom, vi måste ha de bästa priserna i alla led. Min poäng är att vi måste utnyttja all tillgänglig kompetens när vi väljer
systemlösningar och produkter, så att vi inte
nöjer oss med mindre än det optimala.
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GK och El-Installasjon Lillehammer känner
varandra väl från tidigare samarbeten och
när företaget önskade byta ägare var det
naturligt att vända sig till GK.
– Förvärvet av El-Installasjon Lillehammer
passar perfekt in i GK Elektros planer på
att bli den ledande elinstallatören i
Mjösdistriktet, säger Even Stenvaag Leira,
vd för GK Elektro.
Sedan tidigare har GK Elektro avdelningar
i Hamar, Moss, Oslo, Trondheim, Bergen,
Asker, Romerike, Kongsvinger och Tromsö.

El-Installasjon Lillehammer AS bildades
år 2001 och har 36 anställda. Företaget
hette tidigare ”Elektroentreprenør Bjørner
Skogvang AS” som bildades 1996. Sedan
dess har företaget utvecklats stadigt, först
och främst inom service och entreprenad.
Samtliga 36 anställda kommer att jobba
kvar efter ägarbytet. Företaget kommer
att behålla namnet El-Installasjon
Lillehammer AS även i fortsättningen och
kunderna kommer att ha kvar sina tidigare
kontaktpersoner.

Bjørner Skogvang tror att företaget
under ledning av de nya ägarna har stora
möjligheter att utvecklas och bli en ännu
större aktör, och att detta kommer att
bidra till en positiv utveckling, både för
företaget och de anställda.
– Det ställs stora krav på dagens företag
och vi ser fram emot att kunna dra nytta
av att ingå i en större organisation som en
del av GK Elektro AS. Vi upplever att tidpunkten är rätt för att ta det här steget och
vi är glada att det är GK Elektro AS som
blir våra nya ägare, säger Skogvang.

GK Elektro kommer att hjälpa till med
vidareutvecklingen av dagens marknadsområden, men kommer även att utvärdera
möjligheten att ge sig in på säkerhetsområdet
och en del andra nya marknadssegment.

I och med förvärvet kommer GK Elektro
att kunna erbjuda totaltekniska leveranser
i regionen i samarbete med GK Inneklima
AS och GK Rør AS, som en av Norges
ledande tekniska totalentreprenörer.

www.gk.dk
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Så här kommer Norges huvudflygplats att se ut när den öppnar
den 27 april. (Illustration: Nordic Office of Architecture)

Det har inte blivit längre väg att gå för resenärerna i den nya piren, eftersom alla pirer är lika långa.
(Illustration: Nordic Office of Architecture)

Här är Henning Johansen på den nya piren, som inte har stora likheter med resten av flygplatsen
– arkitekturen är helt annorlunda.

Dubbelt så stor flygplats
Gardermoen har blivit nästan dubbelt så stor. För GK, som levererar
ventilationen, är det inte de tekniska lösningarna som gör projektet speciellt, utan
dess storlek. Och montörerna, de får klara sig utan brödkniv till lunchen.
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en gamla Terminal 1 är 148 000 kvm.
Den nya utbyggnaden är 117 000 kvm,
berättar Henning Johansen, GK:s
projektchef på platsen.

25 miljoner. Han var GK:s projektchef på
Gardermoen – eller rättare sagt på Oslo
Lufthavn, OSL, som är flygplatsens
officiella namn – redan innan GK fick
kontraktet på ventilation och luftbehandling i augusti 2012.
– Projektet har pågått i nästan fem år, men
tiden går fort. Det är spännande att vara

med och bygga en sådan här märkesbyggnad, säger han. Det är trots allt
25 miljoner resenärer som passerar
terminalen varje år. Nu blir det plats för
ytterligare några miljoner.
Två delar. Stora projekt medför stora
risker, men Henning Johansen menar att
arbetet har fungerat väldigt bra på OSL.
Jobbet har varit uppdelat på två separata
projekt – Sentralbygg Vest och Pir Nord –
som har haft varsin arbetsstyrka.
– Gunilla Wodell och Ketil Raudio har

varit projektledare och Eirik Magnussen
projektingenjör, berättar Henning
Johansen.
Han tycker att GK har lyckats bra med
projektorganisationen. – Det har varit
hektiskt under vissa perioder och på OSL
är kraven på ordning och reda extra höga.
Det blir en hel del checklistor och pappersarbete, men vi har inte arbetat allt för
mycket övertid, säger Johansen.
Teamwork. – Det som har gjort att projektet
har fungerat så bra är att vi har jobbat u
5
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sida vid sida med byggledningen. De har
förstått att vi måste dra lasset tillsammans.
Vi har haft ett bra samarbete med byggherren under hela projektet och det har
inte varit några större konflikter under
dessa fem år, säger han.
GK har haft fem–sex personer i administrationen och max 35–40 i monteringen.
Flera mindre underentreprenörer har
jobbat med montering och isolering. Med
tanke på projektets storlek och att arbetet
varit uppdelat i två separata delar har det
varit lämpligt att använda flera underentreprenörer.
– Kontraktet var ursprungligen på drygt
100 miljoner kronor. Men då ingick inte
de kommersiella områdena på terminalen.
Med alla tillägg och allt arbete med de
kommersiella områdena hamnar jobbet på
totalt 135–140 miljoner, berättar Henning
Johansen.
Traditionellt. – Jag skulle ljuga om jag
sa att det inte varit komplicerat. Men
egentligen rör det sig om ganska traditionell ventilation. Utmaningen har varit
storleken, logistiken och att vi jobbar på en
flygplats i drift där arbetet inte får orsaka
störningar, säger han.
Specialutrustning har inte använts i någon
högre grad med undantag av några
specialaggregat för flygplan. Men även
dessa är princip rena tilluftsaggregat.
Skillnaden är bara att de är dimensionerade
för att förse flygplanen med tilluft när de
står stilla och inte har motorerna igång. De
övriga, större centrala luftintagen är inte
särskilt speciella.
– Väldigt mycket av lösningen och principerna har hämtats från T1, säger han,
och syftar på den ursprungliga delen av
termi-nalbyggnaden. Det är samma
konsulter som står bakom lösningarna
och de vill att resenärerna ska känna
igen sig när de går från den gamla huvudbyggnaden och in i den nya. Den nya
piren, däremot, har inte mycket gemensamt med den gamla.
Brödkniv. Huvudbyggnaden ligger på den
”vita sidan” – dvs. utanför säkerhetskontrollen. Här har jobbet kunnat genomföras
som vilket byggprojekt som helst. Jobbet
6

på piren, däremot, är en annan femma.
– När gubbarna ska genom säkerhetskontrollen gäller samma regler som för
vanliga resenärer. Det har varit lite tidskrävande emellanåt, men det finns särskilda
ingångar för personalen och vi har lärt oss
vilka ingångar vi ska använda och när. Det
har fungerat bra och det har inte varit
jättelånga köer, säger Johansen.
På passerkorten har medarbetarna särskilda verktygssymboler som visar vilka
verktyg de har tillåtelse att ha med sig
genom säkerhetskontrollen. Men den som
tar med sig brödkniven för att skära upp
lunchmackan, blir dock av med kniven
och får dela sin macka på annat sätt den
dagen.
27 april. – Den största delen av entreprenaden blev klar den 5 december. Nu är det
bråttom att få de kommersiella områdena
på terminalen färdiga innan invigningen,
konstaterar han.
Invigningsdatumet, 27 april, fastställdes
för flera år sedan. Det mesta av tekniken
är dock redan igång och den nya piren har
använts sedan nyår. På invigningsdagen
öppnas alla butiker och serveringar som
varit dolda för resenärerna under byggtiden.
Fortsättning på projektet? Henning
Johansen kommer gärna tillbaka till
Gardermoen.
– De pratar redan nu om en utökning och
en anbudsförfrågan kommer väl lagom
till semestern. Då får vi se hur vi klarar av
prissättningen, men det har gett mersmak
att jobba här uppe, säger GKs: projektchef.

10-årsprojekt
• Den omfattande utbyggnaden av Oslo Lufthavn
planerades 2007.
• Förprojekteringen blev klar 2010 och
byggnadsarbetet inleddes våren 2011.
• Nya OSL har en kapacitet på 30 miljoner
resenärer per år.
• Ankomst- och avgångshallarna har utökats
med 52 000 kvm. Kapaciteten har byggts ut
med 34 nya incheckningsdiskar och en ny
bagageanläggning.
• Nya Pir Nord är 300 meter lång och har en
area på 63 000 kvadratmeter. Den kommer att
fungera som terminal för både utrikes och
inrikes resenärer, som dock hålls åtskilda på
varsitt etage. Piren har plats för 17 flygplan.
• Totalkostnaden för projektet är beräknad till
drygt 14 miljarder kronor.

De nya kommersiella områdena är det sista som ska på plats.

Henning Johansen och hans kolleger ser till att luften
i den 52 000 kvm stora ankomst- och avgångshallen
håller en hög kvalitet.

I uppdraget ingår att installera aggregat och infrastruktur för hyresgästerna. Hyresgästerna måste använda de
entreprenörer som har gjort övriga arbeten på flygplatsen.

Utgångarna i den nya piren har dubbelt så stor kapacitet som de gamla utgångarna.

De tekniska lösningarna är inte särskilt komplicerade
– det är projektets storlek och att jobbet måste
utföras på en flygplats i full drift som varit den stora
utmaningen.
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GK Inneklima ska leverera
ventilation till de nya laboratorierna vid St. Olavs hospital
i Trondheim där man ska
producera radiofarmaceutiska
läkemedel.

GK har ingått ett serviceavtal
gällande fastighetsautomation
vid Terminal 2 på Oslo
Lufthavn Gardermoen.

G
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K Inneklima överlämnar i dagarna
det centrala driftövervakningssystemet för den nya terminalen vid
Oslo Lufthavn och har även fått

förtroendet att sköta driften av anläggningen under de kommande fem åren.
– Det här visar att beställaren har förtroende för GK. Nu får vi en möjlighet
att följa upp att anläggningen fungerar
optimalt även under driftsfasen, säger
projektchefen Øystein Skjærholt som nu
överlämnar anläggningen till serviceingenjören Erik Johannesen och projektledaren Andreas Wøien som ska ansvara

för underhållet och utvecklingen under de
kommande fem åren.
– För att möta de utmaningar och krav
som ställs på en sådan här stor anläggning
har vi redan nu kopplat in en projektledare,
förklarar Bjørn Erik Østli, avdelningschef
för service och fastighetsautomation.
I tillägg till fastighetsautomation har GK
Inneklima även levererat ventilationsanläggningarna vid den nya terminalen.

S

t. Olavs Hospital i Trondheim ska
utöka sitt PET-centrum med nya
lokaler för produktion av radiofarmaceutiska läkemedel. I dag
hämtas dessa läkemedel från Oslo till
Værnes med privatflyg för vidare leverans
till PET-centret.
Produktionen innebär hantering av
radioaktiva ämnen, något som ställer
höga krav på byggnaden och de tekniska installationerna. Dessutom kommer
vissa produktionslokaler att byggas som

renrum, vilket ställer extra höga krav på
täthet och materialens ytskikt.
– Något som i hög grad kommer att prägla
genomförandet av detta projekt är den
parallella valideringsprocess som ska säkra
kvaliteten på projektering och utförande.
Lokalerna kommer att användas för
produktion av radioaktiva läkemedel,
vilket ställer mycket höga krav på renhet,
ytskikt, ventilation, tryckförhållanden
osv. I praktiken medför detta bland annat
ett mer omfattande provningsförfarande,
högre krav på dokumentation, ett tidigt
överlämnande av FDV-dokumentation
och mycket höga krav på utförandet av
specialrummen, säger Knut Ivar Klefsås,
teknisk chef på GK Inneklima.
Ventilationsentreprenaden är beställd av
St. Olav Eiendom och Sykehusbygg HF.
Två ventilationsaggregat kommer att installeras, ett för produktionslokalerna och

ett för övriga lokaler. Den totala luftmängden blir närmare 24 000 m³/h. Frånluften
från produktionslokalerna kommer att
övervakas för radioaktiv strålning och
sedan ledas ut genom taket.
– Tillsammans med vår leverantör kommer vi att bidra med den erfarenhet och
den tekniska kompetens inom ventilationsområdet som krävs för att lyckas med
projektet. Det innebär att vi kommer att
ställa upp med projektutvecklare, projektledare och renrumstekniker från GK,
berättar Klefsås.
Ett samarbetsforum har bildats, där byggherren, rådgivare, leverantörer och entreprenörer deltar aktivt. GK Inneklima har
anlitat Lindinvent som leverantör av laboratorieventilationen och utrustningen som ska
kontrollera tryckförhållandena i lokalerna.
Projektet vid PET-centret ska vara färdigt
våren 2018.
9
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PROJEKT I SVERIGE

Genom ett avtal med Locum AB, Stockholm läns landstings fastighetsförvaltare, övertog Gunnar Karlsen Sverige AB förra sommaren driften
av de tekniska anläggningarna vid Södertälje sjukhus.

Arbetet med Nya Södertälje sjukhus har pågått sedan 2013 och ska vara
färdigt nästa år. Den totala kostnaden uppgår till drygt en miljard kronor.
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R

enovering och utbyggnad.
Södertälje sjukhus invigdes 1907
och har under årens lopp byggts
ut i flera etapper. Det senaste
utbyggnadsprojektet påbörjades 2013
och ska vara färdigt 2018. Nya Södertälje
sjukhus kommer då att ha en central och
utökad roll som kombinerat akut- och
närsjukhus för den sydvästra delen av
länet. Det pågående ”lyftet” av sjukhuset
har en budget på 1,2 miljarder kronor och
omfattar totalt 38 000 kvm, varav en ny
behandlingsbyggnad utgör 22 000 kvm,
medan 16 000 kvm avser ombyggnation
och renovering av äldre byggnader.
Locum AB. Locum förvaltar samtliga
vårdfastigheter åt sina ägare, Stockholms
läns landsting, och Per-Erik Keskitapio
ansvarar för sjukhusprojektet i Södertälje:
– Vi har ingått avtal om övervakning, drift
och underhåll av det här sjukhuset i alla
år och liksom alla statliga och kommunala bolag regleras våra upphandlingar av

lagen om offentlig upphandling. Förra året
var det dags att omförhandla det aktuella
sjukhusavtalet och det var många nya
företag som ville vara med. Det slutade
med att vi ingick ett så kallat ”all-inclusiveavtal” med Gunnar Karlsen Sverige AB.
Företagets prissättning i kombination med
deras kompetens och referenser gjorde
att vi bedömde att deras anbud var mest
fördelaktigt – totalt sett.
Omfattande uppdrag. Södertälje sjukhus
omfattar cirka 75 000 kvadratmeter och
GK ansvarar för den tekniska driften av
värme, kyla, ventilation, reservaggregat,
brandvarnare, hissar, automation, övervakning, medicinska gaser och högspänning. Med tanke på mängden uppgifter är
det inte så underligt att Gunnar Karlsen
Sverige AB har behövt inhämta ytterligare
kompetens.
– Till vår stora glädje valde den befintliga
driftspersonalen, som har arbetat många
år på sjukhuset, att börja hos oss på GK,

Enligt Sasa Lukic, som ansvarar för GK:s uppdrag vid Södertälje sjukhus, kan det mycket väl hända att GK
kommer att få flera liknande uppdrag vid vårdfastigheter runtom i Sverige under kommande år.
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så nu har vi fått en grupp nya kompetenta
medarbetare som kan hjälpa oss att sköta
den tekniska driften enligt avtalet, berättar
Sasa Lukic, GK:s platschef på sjukhuset,
och tillägger att ytterligare kompetens
kommer att hyras in efter behov.
Spännande möjligheter. – Om vi hanterar
det här uppdraget bra, kan det öppna
dörrar för ytterligare samarbeten med
fastighetsförvaltaren Locum AB, säger
Sasa Lukic. Företaget ansvarar för över två
miljoner kvm vårdlokaler i Stockholmsområdet. Vi har haft mindre uppdrag för
dem tidigare, men det har i de flesta fall
rört sig om begränsade ventilationsuppdrag – några omfattande driftsavtal har vi
inte haft på det här området tidigare.
Vi hoppas att vi kan komma ifråga även
för andra större sjukhus, både här och på
andra orter i landet och att andra
fastighetsförvaltare kommer att få upp
ögonen för det uppdrag vi har här i
Södertälje.

Sasa Lukic och Thomas Glantz kontrollerar att
de elektriska systemen fungerar som de ska.

Drift – inte installation. Arbetet med att
bygga ut och renovera Södertälje sjukhus
ska vara klart nästa år. Entreprenaden
utförs av Skanska som i sin tur ingått
avtal med ett antal leverantörer av teknisk
utrustning. Dessa avtal skrevs långt innan
GK kom med i bilden för att sköta om
driften.
– För oss spelar det ingen roll vilken
teknisk utrustning det rör sig om eller vem
som har levererat den, berättar Sasa Lukic.
Det här handlar om nya installationer
som levereras med gängse garantier. Vår
uppgift är endast att se till att allt fungerar
tillsammans. Men vi är självfallet intresserade av att erbjuda vår egen utrustning och
kompetens om det skulle bli aktuellt med
nya upphandlingar. Jag räknar med att vi,
i och med det aktuella avtalet, kommer
att vara en leverantör att räkna med även
inom den här branschen.
Byggarbeten. Det är mycket som sker på
en byggarbetsplats och det är inte ovanligt

att de tekniska installationerna behöver
modifieras under arbetets gång. Eftersom
GK nu är på plats på sjukhuset händer det
inte alltför sällan att de får en förfrågan
från Skanska om att bidra med teknisk
kompetens. För att säkra kvaliteten inom
det här området har Skanska till och med
hyrt in en GK-medarbetare på fulltid för
att hantera tekniska uppdrag på områden
där GK har spetskompetens. Byggarbetet innebär stora utmaningar eftersom
sjukhuset kommer att vara fullt operativt
under hela byggperioden.
Digital integrering. – Att Locums orderoch driftssystem Landlord gick att
integrera med vårt system Fokus var en
förutsättning för att vi skulle kunna åta oss
uppdraget på Södertälje sjukhus, berättar
Sasa Lukic. Målet är att alla medarbetare
löpande ska ha tillgång till den information de behöver, oavsett vilken enhet de
använder – dator, surfplatta eller smarttelefon ute på arbetsplatserna. Det här var

Per-Erik Keskitapio, fastighetsförvaltare på Locum AB,
ansvarar för sjukhusprojektet i Södertälje.

ett betydligt mer komplicerat och tidskrävande projekt än vad vi hade trott, men
nu är allt på plats och det lär knappast
vara någon nackdel inför eventuella nya
samarbeten med Locum AB i Stockholmsområdet.

Driftschefen Thomas Glantz kan övervaka de flesta av sjukhusets tekniska installationer från den lokala
driftcentralen, där GK dygnet runt kontrollerar att alla system fungerar optimalt.
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Byggboom
i Köpenhamn
Allt fler och dyrare bostäder. Den
danska bostadsmarknaden växer
så snabbt att det är svårt att hitta
arbetskraft till alla byggen.

A

lla vill bo i Köpenhamn verkar det
som. I den danska huvudstaden
påbörjades byggprojekt till ett
värde av 32,2 miljarder kronor
förra året. Aldrig tidigare har det byggts så

Michael Haslund ser fram emot ett närmare samarbete
med huvudentreprenörerna i samband med nya anbud.
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mycket och tillväxten smittar av sig.
Byggaktiviteten i hela landet ökade med
åtta procent 2016 jämfört med föregående
år, enligt statistik från Byggefakta.
Till Köpenhamn. – Folk flyttar från landsorten till Köpenhamn. Nybyggnationen av
bostäder har ökat med 20 procent på ett år
i Danmark och ännu mer i Köpenhamn,
säger Michael Haslund, projektutvecklingschef på GK Danmark.
– Det byggs mycket villor, men även
mängder med lägenheter. I Köpenhamn
renoveras det dessutom en hel del och
de entreprenaderna är vi också med på,
berättar han.
Michael Haslund förklarar hur nybyggnationen skapar ringar på vattnet. Där
det byggs bostäder, ska det också byggas
företagslokaler, skolor, förskolor, vårdhem
och infrastruktur.
Från industriområde till bostadsområde.
Islands Brygge är ett bra exempel. Området, som tidigare dominerades av bilverkstäder och andra verkstäder, är i färd med
att bli gentrifierat och fyllt med trendiga
och i många fall lyxiga bostäder.
– Det blir det nya Østerbro. Och här byggs
det med tegel, det kommer inte bli en ny
betongförort, säger Michael Haslund.
GK har deltagit i flera projekt på Islands
Brygge och är just nu i färd med att lämna

anbud på en ny skola.
– Det byggs infrastruktur, butiker – en
hel stadsdel – och det är stort fokus på
grön energi och noll kolutsläpp med flera
vindkraftverk och mycket solceller,
berättar han.
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Till höger: PDE Felt A på Havnebryggen
består av två fastigheter med 120
lägenheter – totalt 14 500 kvadratmeter
plus 5 500 kvadratmeter källare med
parkering.
Nedan: På Islands Brygge byggs
mängder med lägenheter med centralt
läge nära vattnet. GK:s projektledare
Brian Andersen visar här utsikten
från fastigheten PDE Felt A på nya
Havnebryggen.

Brist på arbetskraft. Den stora utmaningen
med att bygga mycket på kort tid är att
hitta tillräckligt med utbildad arbetskraft.
– Det finns några utländska koncerner
som tar de allra största byggprojekten.
De är de enda som är tillräckligt stora för
att klara av det. När hela Carlsbergstaden
ska göras om eller när varje region ska få
ett nytt supersjukhus och allt ska byggas
samtidigt, så finns det ingen dansk aktör
som kan göra jobbet. Att det är så mycket
som ska göras är ett positivt problem, men
det är synd att vi inte kan vara med på allt
vi vill. För närvarande tackar vi dessvärre
nej till att räkna på många jobb, berättar
Haslund.
GK jobbar för fullt med att hitta fler
projekt-ledare. Hantverkare kan man hyra
in. Att hitta tillräckligt med projektledare
är svårare, och de behövs för att företaget
ska växa.
Samarbete med entreprenörer. GK söker
fasta samarbetspartner som man kan lägga
anbud tillsammans med, istället för att
vara underentreprenör åt vissa företag. u
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– Vi vill gärna jobba mer tillsammans med
vissa av våra kunder och lämna anbud
tillsammans med dem. När de märker att
de får bra priser när de samarbetar med
GK, så kommer de att ringa oss nästa gång,
det är jag övertygad om. På så sätt kommer
vi att räkna på färre jobb, men ha ett tätare
samarbete med kunderna. Om prissättningen är en utmaning så måste vi förbättra
träffsäkerheten så att vi har större chans att
ta hem jobben, säger Michael Haslund.
– När man lärt känna varandra är det
lättare att ge rätt pris, säger han. Och om
huvudentreprenören anser att priset är för
högt kan de återkomma till oss och be oss
justera det, istället för att välja några andra.
– Genom långsiktiga samarbeten med
huvudentreprenörerna lyfter vi oss en bit i
näringskedjan och kommer närmare byggherrarna. Och vi tjänar inte mer pengar på
att ge många offerter – vi tjänar på att ge
rätt offerter.
20 000 om året. Om alla som flyttar till
städerna i Danmark ska ha någonstans att

bo behöver 20 000 nya bostäder byggas
varje år Det visar den senaste statistiken
från Dansk Byggeri.
– Förutom alla danskar som flyttar till
storstäderna är det många som lämnar
landsbygden och flyttar till huvudorten i
lokalområdet. Det rör sig ofta om någon
större ort som Herning, Varde eller
Slagelse. Därför är behovet av nya bostäder
större i städerna än på landsbygden, säger
Maria Schougaard Berntsen på Dansk
Byggeri.
Hinder för tillväxt. Förra året byggdes
16 700 nya bostäder i Danmark. Det låter
mycket, men är inte tillräckligt för att tillgodose behovet. Det innebär att det råder
bostadsbrist – och då har man inte ens
räknat med de bostäder som är slitna och
behöver bytas ut.
– När det finns för få bostäder leder den
ökade efterfrågan till att priserna stiger.
Det utgör också ett hinder för tillväxten
eftersom människor väljer bort de större
städerna eftersom de inte kan få någon

bostad där, säger Maria Schougaard
Berntsen.
Större städer. 2025 kommer närmare
1,6 miljoner danskar – 27 procent av
befolkningen – att bo i Köpenhamn,
Aarhus, Aalborg eller Odense.
Att nya bostäder behöver byggas beror inte
bara på att många människor flyttar till
städerna. Det finns många stora familjer
som bor trångt, studenter som delar
lägenhet etc. Det innebär att det kan
behövas nya bostäder även i utflyttningskommuner.
Från det tredje kvartalet 2015 till det tredje
kvartalet 2016 ökade priserna på bostadsrätter med 6,7 procent.
– Fler bostadsköpare leder till att renoveringsaktiviteten ökar, eftersom det typiskt
sett är i samband med ägarbyten som
bostäder renoveras, säger Bo Sandberg,
chefsekonom på Dansk Byggeri.
Benjamin Holm Demirovski arbetar för fullt med fastigheterna
PDE Felt A där GK har entreprenaden för VVS och sprinklers.

Ökat byggande i Norge

Rekord i Sverige

Även i Norge har bostadsbyggandet ökat
kraftigt, men det återstår en hel del att
göra innan behovet är tillgodosett.
– 2016 var ett mycket bra år. Statistiken
visar att 31 278 bostäder påbörjades,
vilket är den högsta nivån på många år,
säger Per Jæger, VD på Boligprodusentenes Forening.

Bostadsbyggandet i Sverige ökade med 34
procent förra året, men byggbranschen har
brist på arbetskraft och arkitekterna varnar
för att den höga byggtakten leder till att byggherrarna väljer dåliga lösningar. 2016 påbörjades byggandet av 63 100 nya lägenheter
under 2016, enligt en provisorisk rapport från
Statistiska centralbyrån. Så många lägenheter
har det inte byggts i Sverige sedan 1990. De
slutliga siffrorna presenteras i maj.
Det är framför allt i storstäderna det byggs mycket och det är flerbostadshusen som dominerar.
Bostadsminister Peter Eriksson ger inte oväntat regeringen en del av äran, men nämner
också andra faktorer som bidragit till den
kraftiga ökningen: kommuner som tar ansvar,
en byggbransch som anstränger sig och en
positiv ekonomisk konjunktur.
Boverket spår att byggnadstakten kommer
fortsätta att öka, men inte lika kraftigt som
under 2016. Deras prognos är 64 000 nya
bostäder i år och 67 000 nästa år.

Totalt ökade bostadsbyggandet med
fyra procent jämfört med föregående år.
Mindre bostadshus och lägenheter ökar,
medan villor minskar något.
Även försäljningen av nya bostäder ökade
under 2016 – hela 15 procent. Allt fler
köper sin lägenhet. Ökningen av byggandet och försäljningen har fortsatt även
under 2017.
– Det är fortfarande i Oslo som den
norska bostadsmarknaden har störst
problem, säger Per Jæger. Enligt hans
siffror saknas det 6 700 bostäder i
16

huvudstaden, men bara drygt 4 200
började byggas förra året.
Men det är inte alla som litar på siffrorna
från Boligprodusentenes Forening
– Bostadsbristen är överdriven, menar
Thomas Bartholdsen, teknisk direktör på
Forbrukerrådet.
Faktum är att bostadsföretagen och
mäklarna inte klarar av en högre försäljningstakt. Det är på tiden att byggbranschen i och runt de större städerna börjar
leverera mer och klaga mindre, säger han.

I Oslo behövs det mer än 50 procent fler nya bostäder
än vad som faktiskt byggs, enligt Per Jæger, VD på
Boligprodusentenes Forening. (Foto: Johnny Syversen)

– I dagsläget är det kapaciteten inom byggsektorn och troligen även inom kommunerna som
utgör det främsta hindret för ett ökat byggande.
Den höga aktiviteten driver upp byggpriserna.
Kapaciteten i byggsektorn kommer sannolikt att
öka, men långsamt, enligt Hans-Åke Palmgren,
bostadsanalytiker på Boverket.
Sveriges Byggindustrier är inne på samma
spår: – Ett av de största hindren för bostadsbyggandet är bristen på arbetskraft, säger
Ola Månsson, VD.
Sveriges Arkitekters lokalförening i Göteborg
varnar för att den ökade arbetsbelastningen
innebär risker för att det byggs lösningar som
”kommer att vara dyra för staden att förvalta
under många år framöver”.
– Vi känner att vi inte kan ge staden den kvalitet
som vi önskar och som lagen kräver att vi ska leverera. Risken finns att det vi skapar i dag kommer
att bli väldigt dyrt att genomföra och att vi inte får
valuta för pengarna, säger föreningens ordförande
Anna Samuelsson till Göteborgs-Posten.

Hans-Åke Palmgren på Boverket berättar om förra
årets kraftiga ökning av bostadsbyggandet, och om
den fortsatta ökningen i år och nästa år.
(Foto: Jörgen Ragnarsson)
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Skidbacke
och klättervägg
i Köpenhamn

TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN ILLUSTRATIONER: BJARKE INGELS GROUP (BIG)
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Amager Bakke blir
inte bara bli världens
modernaste kraftvärmeverk där sopor
kommer att brännas
och ge el och fjärrvärme – det blir
också Köpenhamns
högsta ”berg” med
klättervägg och
skidbacke.

Den 85 meter höga byggnaden blir dessutom
Köpenhamns högsta ”berg”. Taket blir en allmän
stadspark med en klättervägg och en skidbacke som
kommer att vara öppen året runt, med tre nerfarter:
en svart på 80 meter, en blå på 55 meter och en grön
på 150 meter.

18
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A

mager Bakke är Köpenhamns
nya landmärke. – Det är roligt att
vara med i ett sådant här projekt,
säger Henrik Lassesen, avdelningschef för automatik och säkerhet hos GK
Danmark.
Park på taket. Kraftvärmeverket kommer
att producera fjärrvärme för 160 000
hushåll och el för 62 500 bostäder genom
förbränning av sopor. Den 85 meter höga
byggnaden blir dessutom Köpenhamns
högsta ”berg”. Taket blir en allmän stadspark med en klättervägg och en skidbacke
som kommer att vara öppen året runt,
med tre nerfarter: en svart på 80 meter, en
blå på 55 meter och en grön på 150 meter.
Parken och besökscentret kommer att
erbjuda natur-, teknik- och idrottsaktiviteter för skolklasser och även fungera som
elitcenter för flera idrottsgrenar.
Det är det kommunala bolaget ARC,
Amager Resource Center, som står för
återvinningsprojekten i Köpenhamn och
grannkommunerna. ARC tar emot avfall
från 600 000 hushåll och 68 000 företag.
2015 producerade ARC 921 000 MWh el
genom förbränning av 397 000 ton sopor.
Kontor. – Vi arbetar med kontorsdelen.
Förbränningsanläggningen tillhör en
annan entreprenad, berättar Henrik
Lassesen.
– Vi ansvarar för hela den tekniska instal-

TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN

lationen: VVS, sprinklers, ventilation, CTS
och övertrycksventilation. Vi styr allt i
lokalerna från CTS-systemet: belysning,
solavskärmning, gardiner, luft, kyla och
värme. Vi installerar dessutom paneler på
varje våning och i vissa kontorsrum där
användarna själva kan justera inomhusklimatet, berättar han.
Komplicerat. Det är en komplex lösning.
På ett av våningsplanen blir det 16 olika
scenarier för inneklimatet. På de andra
våningarna är det färre, men ändå tillräckligt komplicerat.
– Det är spännande att projektera det här
och programmera allt så att det fungerar,
konstaterar Lassesen.
När det är möjlighet att justera temperaturen individuellt i ett kontorsrum finns
det en risk för att det uppstår konflikter
mellan användarna.
– Det är extremt viktigt att man är knivskarp med vad användarna kan göra, säger
han.
Fastigheten innehåller stora värmepumpar,
11 ventilationsaggregat, en stor kylmaskin,
ett serverrum med kyla och en sprinklercentral.
Övertrycksventilation. – Just nu arbetar vi
med att få ventilationssystemet på plats.
Våningsplanen är fem meter höga så det
behövs en stor och komplicerad anläggning, säger Lassesen och nämner att

teknikrummet i byggnaden upptar ett helt
våningsplan.
Reglercentralen är också avancerad och
komplicerad.
– Förr om åren kunde man styra vissa
delar av tekniken från en dator i källaren.
Dagens CTS-anläggningar är betydligt mer
omfattande. Vårt system är dessutom 100
procent öppet, så det är inga problem att
kommunicera med tredjepartsprodukter,
berättar han.
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Förbrännningsanläggningen är gigantisk
– här en vy från översta våningen.

4,5 miljarder. Henrik Lassesen berättar
att det varit både utmanande och roligt att
jobba med ARC-projektet, och inte minst
att få samarbeta med den kända arkitekten
Bjarke Ingels.
Det nya kraftvärmeverket ska vara färdigt
senare i år och kostnaden beräknas uppgå
till 4,5 miljarder.
Skidtur i sikte. Henrik Lassesen är ingen
van skidåkare och hoppas på en personalutflykt till Amager när anläggningen står
färdig. Projektledaren Sebastian Verin,
däremot, har åkt en hel del skidor. – Jag ser
fram emot att få åka skidor här, säger han.
Sebastian berättar att det varit viktigt att
vara på sin vakt så att man inte är i vägen
för de andra som jobbat på bygget. Som
mest har 1 200 personer arbetat med
Amager Bakke samtidigt. Nu är man bara
400.

“

Vi ansvarar för hela den
tekniska installationen:
VVS, sprinklers, ventilation,
CTS och övertrycksventilation.
Henrik Lassesen, avdelningschef för automatik och
säkerhet hos GK Danmark.

Arkitekturen bidrar till att göra kraftvärmeverket till
något alldeles extra, säger Henrik Lassesen.

20

– Röken från skorstenen är renare än luften runt
omkring och syns ända från Sverige, berättar Sebastian
Verin.

Att arbeta sida vid sida med upp till 1 200 personer från
alla olika teknikområden har varit en utmaning, konstaterar projektledaren Sebastian Verin.
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Bästa projektledaren på bygget
Aldrig har NCC överlämnat en
bättre byggnad. Och bäst av
alla var projektledaren Brian
Andersen.

finns en nyanlagd sandstrand.
De 80–135 kvadratmeter stora lägenheterna såldes snabbt. Dessutom finns det

en hotellägenhet i huset som de boende
kan hyra när de får besök och behöver lite
extra utrymme.

I framkant vad gäller energianvändning. Jan Arild Wathne, vd på
GK Inneklima, konstaterar att företagets strävan att bedriva ett
starkt energi- och miljöarbete är väl förankrad i företaget och att
det därför varit viktigt att få ett centralt miljöledningssystem på
plats. Det säkrar att miljöarbetet ger bästa möjliga resultat och
bidrar till att företaget sätter ambitiösa miljömål.
– I dag står byggnation och drift av fastigheter för 40 procent av
den totala energianvändningen. Det vill vi ändra på genom att
leverera energisnåla lösningar, säger Wathne.
Han får medhåll av John-Erik Karlsen, ägare och koncerndirektör
HR/HMS, som understryker att målsättningen även gäller
kontorsverksamheten.
– Som Skandinaviens ledande leverantör av inomhusklimatanläggningar ska GK ligga i framkant när det gäller energibesparande åtgärder.

Svanmärkt. – Det här är lägenheter i den
högre prisklassen. En lägenhet på Strandtorvet kostar 53 000 kronor kvadratmetern,
berättar Brian Andersen från GK. Det är
mycket för att vara i Köpenhamn. Men det
är en fastighet som skiljer sig från mängden.
Svanmärkt och i det närmaste felfri.
– NCC:s nya lägenheter ska vara svanmärkta. Det är den här sortens hus de vill
tjäna pengar på. Byggledare från NCC
har varit här för att se och lära, berättar
Andersen.
Kommunikation. – NCC har aldrig överlämnat en mer felfri fastighet än den här,
säger han.
Vad beror framgången på? Kommunikation, svarar Brian Andersen. Och respekt
för varandras teknikområden.
Själv har han gjort sin del av jobbet så bra
att NCC utsåg honom till projektets bästa
projektledare.
– Kommunikation var nog även orsaken
till att just jag fick det priset. Jag lyfte luren
och svarade själv även om jag visste att det
var en avhyvling på gång, säger han och
skrattar.
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GK Inneklima är först ut med att miljöcertifiera hela företaget.

M

D

Sandstrand. Strandtorvet består av 25
lägenheter med balkong eller uteplats på
trendiga Islands Brygge. Precis utanför

Miljöarbetet ökar effektiviteten och
minskar kostnaderna
ed energi som kärnkompetens var det en självklarhet
för GK Inneklima att bli Miljøfyrtårn-certifierat. Nu
är hela företaget och dess 21 olika kontor miljöcertifierade efter initiativ från de anställda själva.
– Alla vi som jobbar på GK har ett starkt intresse för miljön. Vi
sysslar med installationer som kräver energi och tar miljöfrågorna
på största allvar, säger Birgit Helene Stav, HR/HMS-chef på GK
Inneklima.

yra lägenheter i en exklusiv
stadsdel, med Köpenhamns nya
sandstrand utanför dörren. Strandtorvet är ett prestigeprojekt – både
för dem som byggt det och för de boende.
Några har köpt lägenheter här som en investering och sedan sålt dem innan husen
var färdigbyggda. Andra har rest tur–retur
från USA bara för att ta en titt på sin nya
lägenhet.

GKs Brian Andersen fick pris som bästa projektledare på Strandtorvet.

MILJØFYRTÅRN

TEXT: STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Nyttig och lärorik process. Tack vare vägledning och hjälp från
Miljøfyrtårn-konsulten, Rolf Eriksen, blev certifieringsprocessen
en positiv upplevelse. Sissel Strande, intern miljökonsult på GK,
berömmer insatsen från Miljøfyrtårn och medarbetarna på GK:s
olika kontor.
– Processen har tagit tid, men vi har lärt oss mycket på vägen.
Många har gjort en viktig insats och engagemanget har varit stort.
Vi hade väldigt mycket på plats i företaget sedan tidigare, så det
handlade mest om ”lågt hängande frukt”.
Birgit Helene Stav menar att processen går väl i linje med företagets egen arbetsmetodik.
– Ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete ger de
bästa resultaten på sikt. Nu har vi fått ett konkret verktyg för
miljöledning som har ökat miljömedvetenheten i hela organisationen!
Det är dock inte bara GK som har dragit nytta av processen.
– Vi såg att det fanns vissa steg i certifieringen som skulle kunna
förbättras och bidrog med återkoppling till Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vi hoppas att informationen kan vara till nytta för dem. Det här
har varit en lärorik och bra process, berättar Strande.
Fokus på HMS. En annan orsak till att GK valde Miljøfyrtårn som
miljöledningssystem är dess fokus på arbetsmiljön, som skiljer sig
från ISO.
– Hälsa, miljö och säkerhet är ett prioriterat område på GK. Vår
strävan är att GK ska vara en trygg, bra och miljövänlig arbetsplats. I vår bransch är det bland annat en hög säkerhetsrisk på
byggplatserna och därför måste vi ha bra säkerhetsrutiner på plats
för våra anställda, säger Stav.
Effektiva och lönsamma åtgärder. Nu har hela företaget miljön
i fokus i samband med inköp av produkter, hantering av avfall,
energiförbrukning, uppföljning av arbetsmiljön och transporter.
Enligt Strande har detta verkligen gett resultat.
– Vinsten är att vi jobbar mer effektivt och sparar pengar!
Så här sammanfattar GK fördelarna med att vara Miljøfyrtårncertifierad:
1. Fler medarbetare tar miljömedvetna beslut i det dagliga arbetet
och jobbar kontinuerligt med att minska miljöbelastningen.
2. Lönsamheten förväntas öka på sikt tack vare en lägre energiförbrukning och mindre avfall.
3. Det ställs allt högre krav på miljödokumentation i samband
med anbudsförfrågningar. Att vara miljöcertifierad ger ett
konkurrensförsprång.

Sissel Strande, Jan Arild Wathne och Birgit Helene Stav på GK Inneklima.
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ZEN – NOLLUTSLÄPPSHUS

Förra året beslutade norska
Forskningsrådet att
etablera ett forskningscenter kallat Zero
Emission Neighbourhood
för utveckling av nollutsläppsområden i
framtidens ”smarta
städer”. Genom initiativet
FME – forskningscentra
för miljövänlig energi –
har forskningsprojektet
nu inletts.

Målet är att skapa större och större nollutsläppsområden genom rätt val av
regleringslösningar, energikällor, byggmaterial och metoder. (Illustration: Zero Village Bergen / Snøhetta)

24

25

ZEN – NOLLUTSLÄPPSHUS

Z

EB – Zero Emission Buildings – är
ett forskningsprojekt med syftet att
utveckla framtidsinriktade metoder
och materialval för utveckling av
nollutsläppshus. Projektet har pågått i
åtta år och drivs av SINTEF och NTNU i
samarbete med aktörer från byggsektorn.
Genom projektet Zero Emission Neighbourhood har konceptet nu utökats för
användning i olika bostadsområden och
stadsdelar.
Samarbete. Forskningscentret ZEN vill
i samarbete med kommuner, näringsliv
och forskare inom en rad olika områden
utveckla energieffektiva bostadsområden
och stadsdelar som försörjs med förnybar energi, utan utsläpp av klimatgaser.

ZEN – NOLLUTSLÄPPSHUS

Forskningen kan bli avgörande för att Norges
klimatmål ska kunna nås och ZEN-projektet
kommer att pågå i åtta år – från 2016 till
2024. Finansieringen av projektet bygger på
att Forskningsrådet står för hälften av kostnaderna, 176 miljoner norska kronor, medan
den andra hälften täcks av FoU-partner och
partner från Norges näringsliv, offentliga
verksamheter och kommuner.
Kontinuitet. Forskningens kontinuitet
säkras bland annat genom att flera av de
deltagande aktörerna i ZEB-projektet
även medverkar i ZEN-projektet och att
flera personer från ZEB:s projektledning
deltar. Dessutom har många nya partner
och forskare tillkommit. Arild Gustavsen,
forskningscentrets chef och professor vid

NTNU, berättar att ZEN-projektet nu står
i startgroparna och att arbetet med att rekrytera forskare pågår. Alla detaljer kring
forskningsprogrammet är dock inte klara:
– Det här är ett projekt som kommer att
pågå i åtta år och den slutliga strategin
kommer att växa fram under arbetets
gång. Det är först när vi börjar fördjupa
oss inom de olika områdena som vi kan
avgöra var de största möjligheterna finns –
och det är just precis det som är forskning.
Om vi hade alla svar på förhand hade vi
inte kunnat kalla detta för forskning. Däremot har vi fastställt vilka arbetsområden vi
ska jobba med.
Nytt verktyg. – Det är viktigt för forskningsprojektet att vi definierar mätbara mål u

I samband ZEB-projektet har två testlaboratorier eller experimentbostäder byggts
på NTNU:s campus i Trondheim. I det så kallade Living Lab har olika personer bott i
perioder, samtidigt som forskarna har studerat samspelet mellan de boende och den
fysiska miljön.

Test Cell är ett testlaboratorium på NTNU. Byggnaden används som en teknisk
utvecklingsanläggning där olika byggmaterial, fasadlösningar, klimatanläggningar och
kontrollsystem utvecklas och optimeras, bland annat solcellspanelerna på taket.

Living Lab kommer att vara en viktig plats för forskningsarbetet under ZEN-projektet.

I de ZEN-områden som ska utvecklas ska det finnas bostäder,
butiker, offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter av olika slag.
(Illustration: Zero Village Bergen / Snøhetta)
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och att vi har en genomtänkt lösning för
insamling, behandling och systematisering
av data, berättar Arild Gustavsen. Det
är en förutsättning för att resultaten ska
kunna få en praktisk användning för
bland annat landets kommuner. Vi ska
utveckla egna datoriserade hjälpmedel för
planering och projektering av nollutsläppsområden och för analys av klimatgasutsläpp i ett livscykelperspektiv.
Affärsmodeller. – I projektet kommer vi
bland annat att titta närmare på vad som
sker rent affärsmässigt inom områden
som upphandling och försäljning av energi,
påpekar Arild Gustavsen. Inte minst
när det gäller användningen av lokala
förnybara energikällor, utbyte av energi
mellan enfamiljshus och bostadsområden
samt till elnätet. En sak att undersöka är
om det finns några nya aktörer som kan
vara med och påverka utvecklingen mot
nollutsläppssamhället. Vi ska även titta
på om det finns något att hämta inom
de offentliga upphandlingarna; vilka är
de viktigaste drivkrafterna när det gäller
samarbetet mellan den offentliga sektorn
och näringslivet i ett nollutsläppsammanhang? Hur kan dialogbaserade offentliga
upphandlingar fungera som en drivkraft
för effektiva samarbeten och utveckling av
nollutsläppsområden?
Effektivisering. – Genom vårt nyligen
avslutade forskningsprojekt, ZEB, kom vi
fram till att det är lika viktigt att använda
miljövänliga material och byggprocesser
som att reducera energianvändningen i
driftsfasen. Att välja material och tekniska
lösningar med låga klimatutsläpp är
avgörande när man bygger nollutsläppshus. Det finns också stora vinster att
hämta genom att välja kvalitetsmaterial
med lång livslängd, som inte behöver
fasas ut för tidigt, och som dessutom kan
återanvändas, säger Arild Gustavsen.
Energiflexibilitet. Utgångspunkten för
ZEN-projektet är att undersöka vilka
eventuella synergieffekter som kan uppnås
inom ett givet område. Ett effektivare utnyttjande av resurserna skulle kunna leda
till en betydande minskning av oönskade
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klimatgasutsläpp. Enligt Arild Gustavsen
skulle en ökad integration och förbättrad
resursanvändning kunna föra oss i riktning mot ett nollutsläppssamhälle:
– Vi ser det som mest realistiskt att införa
dessa nya koncept inom vissa begränsade
områden. Vi kommer bland annat att titta
närmare på värmenäten, t.ex. närvärmeoch fjärrvärmeanläggningarna, och möjligheterna att producera och lagra förnybar
energi. Vi undersöker användningen av
batterier, interaktion med elbilar och installation av solceller och solvärmesystem.
Detta skulle vi kunna integrera i energiflexibla enheter i våra ZEN-områden så
att fastigheterna kan hämta energi när
det behövs och lagra energi eller leverera
energi till nätet när de producerar mer än
de själva behöver.
Interaktion. – För att vi ska kunna studera
fördelarna med nollutsläppsområden
behöver vi utveckla verktyg som gör det
möjligt för oss att registrera och dokumentera effekten av olika åtgärder. Här
har vi mycket erfarenhet och kunskap från
ZEB-projektet att bygga vidare på, berättar
Arild Gustavsen. Forskningsresultaten
kommer att vara till stor nytta för alla som
är verksamma inom byggsektorn, bland
annat leverantörer av energilösningar.
Man bör utvärdera om när- och fjärrvärme kan vara ett förnuftigt
val – eller om rena elanläggningar är att
föredra? Kombinerade lösningar kan
också vara ett alternativ.
Testområden. I forskningsprojektet har
man valt ut en rad konkreta testområden.
Två av dessa områden har redan studerats
i ZEB-projektet (i Bergen och i Evenstad),
men i dessa fall har man fokuserat på
energiförbrukningen i enskilda fastigheter.
Nu kommer forskningen att omfatta allt
ifrån bostäder till kommersiella och
offentliga fastigheter. Bland de nya områden som kommer att studeras närmare
under de kommande åren finner vi Bodø,
Elverum, Oslo, Steinkjer och Trondheim.
Forskningen kommer att omfatta både
färdigbyggda områden och områden som
är under planering.
Teknisk bredd. ZEN är ett omfattande

projekt som kommer att involvera en
rad olika teknikområden vid NTNU och
SINTEF, förklarar Arild Gustavsen. Vi
kommer att hämta in kompetens från
tekniska områden som energiteknik och
byggteknik. I arbetet med att utforma
framtidens områden kommer vi även
att samarbeta med arkitekter och landskapsarkitekter, sociologer och ekonomer. Områdena kommer att bestå av en
kombination av bostäder och arbetsplatser – hållbara områden, utan utsläpp
av klimatgaser.

Professor Arild Gustavsen är projektdirektör för
forskningsprojektet Zero Emission Neighbourhood, ett
samarbete mellan NTNU och SINTEF på uppdrag från
Norges forskningsråd.

ZEN
Zero Emission Neighbourhood
Forskningsprojekt NTNU och SINTEF
med partner från näringslivet och offentliga
verksamheter:
Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum,
Steinkjer, Sør-Trøndelag fylkeskommun,
Statsbygg, NVE, DiBK, ByBo, Elverum
Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, Reinertsen,
Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas,
Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska,
GK-koncernen, Caverion, Nord-Trøndelag
Energiverk, Numascale, Smart Grid Services
Cluster, Energi Norge, Norsk Fjernvarme.

Bok om framtidens byggteknik
Forskningsprojektet Zero Emission Buildings (ZEB) är inne i sin slutfas. I åtta år har forskarna, som
huvudsakligen kommer från SINTEF Byggforsk och NTNU, utvecklat lösningar för framtidens byggstandard: nollutsläppshus.

U

nder åtta år har några av den
norska byggbranschens mest
innovativa aktörer utvecklat allt
från nya byggmaterial till stora
pilotprojekt. Nu publiceras resultatet av
denna omfattande forskning i boken Zero
Emission Buildings. Här kan ingenjörer,
byggmästare, arkitektstudenter och alla
övriga intresserade läsa om hur man
bygger framtidens nollutsläpphus.
Storsatsning på nollutsläpp. Boken
lanserades på ZEB-konferensen i slutet
av januari och är ett utmärkt exempel på
vad forskare och tekniker tillsammans kan
åstadkomma när det gäller att reducera
energianvändningen i framtidens byggnader.
– Även om det här är morgondagens
teknologi är det absolut nödvändigt att vi
kommer igång med arbetet i dag, säger
Anne Grete Hestnes, professor vid NTNU,
som är redaktör för boken som flera
av de främsta forskarna inom området
vid NTNU och SINTEF Byggforsk har
bidragit till. ZEB har sedan 2009 fått stöd
av Forskningsrådet och flera större aktörer
inom byggindustrin. 2017 avslutas projektet
och resultaten kommer till stor del att
ligga till grund för ZEN – ett nytt forskningscenter där man ska utveckla lösningar
för att projektera hela bostadsområden
med noll utsläpp som utgångspunkt.
– Utsläppen av CO2 och andra växthusgaser måste minska om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen. Målet
för ZEB har varit att samla kunskap och
utveckla konkurrenskraftiga produkter
och lösningar för befintliga och nya
byggnader, understryker Hestnes.

genererar tillräckligt med förnybar energi
för att kompensera för byggnadens totala
utsläpp av växthusgaser under hela dess
livslängd”. Här ingår allt från produktion
och materialförbrukning till byggnation,
drift och destruktion. Samtidigt har man
tagit hänsyn till användarnas komfort och
byggnadens flexibilitet. Samspelet mellan
tekniken och människornas användning
av densamma har en central plats i forskningen. Därför är boken ett unikt verk
som överlappar flera olika teknik- och
forskningsområden.
Kunskapsområden. Boken beskriver några
av de viktigaste kunskapsområdena inom de-

sign, byggnation och drift av nollutsläppshus.
– Resultaten som presenteras bygger på
forskning och erfarenheter från nio faktiska pilotprojekt runt om i Norge. Boken
riktar sig till studenter, ingenjörer och alla
andra som är intresserade av nya sätt att
bidra till en hållbar framtid, säger Arild
Gustavsen, professor vid NTNU och chef
för ZEB-centret.
I 11 kapitel får läsaren en grundlig genomgång av ZEB:s samtliga pilotprojekt, framtidens arkitektur, projekteringsprocessen,
nya material och nya metoder för ventilation samt hur man kan optimera materialanvändningen och reducera energiförbrukningen m.m.

Definition av nollutsläpp. ZEB:s definition
av nollutsläppshus är “en byggnad som
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Klimat för konst
Välmenande konservatorer har
skadat många värdefulla konstverk. Men det har sannerligen
inneklimatet också. Därför har
ett av världens största konstmuseer gett ut en bok som
beskriver hur konst bör hanteras
för att inte ta skada.

The Metropolitan Museum of Art är ett av världens största konstmuseer.

Konstverk ska inte stå i direkt solljus, enligt instruktionerna på The Met.
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T

he Metropolitan Museum of Art i
New York är ett av fyra konstmuseer
i världen som är över 50 000
kvadratmeter stort – det motsvarar
mer än sju fotbollsplaner. De övriga är
Louvren i Paris, Eremitaget i St. Petersburg
och Kinas nationalmuseum i Beijing.

“

Solljus och föroreningar hålls
på behörigt avstånd från
Rembrandts ”Aristoteles i
tankar vid en byst av Homeros”.

För mycket fukt, för torr
luft eller för hög värme och
svängningar i luftfuktighet
och temperatur förstör
konstverket.

Bok om inomhusklimat. ”The Met” har
beskrivit kraven på inomhusklimatet på
museet i bokform. I år är det 30 år sedan
den första upplagan av ”The Care and
Handling of Art Objects” publicerades.
I boken skriver konsthistorikern och
konservatorn Marjorie Shelley om
hur målningar, skulpturer, mattor och
musikinstrument bör hanteras och förvaras – men även om belysning, luftfuktighet och temperatur.
Lycka och förstånd. Det kan verkligen
behövas. På det här området har nämligen
viljan varit större än kunskapen genom
årens lopp. ”Goda intentioner och oanade
konsekvenser”, är rubriken på en artikel i
Norsk museumstidsskrift av Eva Storevik
Tveit och Jin Strand Ferrer.
De är konservatorer på Munch-museet
och skriver om hur viljan har varit större
än förståndet hos dem som har hanterat
och försökt bevara Edvard Munchs målningar under de senaste 70 åren.
Individuella krav. I ett historiskt perspektiv
är Munch en nykomling. På många av
världens museer finns målningar som är
många hundra år gamla och skulpturer
som kan vara flera tusen år gamla.
– Kraven på luftfuktighet kan variera för

Mätutrustningen på The Met kalibreras minst en gång
var sjätte månad.
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Marjorie Shelley, konsthistoriker och konservator.

Inte ens Jesus – här avbildad av Scipio Pulzone i en målning
beställd av jesuitorden i Rom – ska vara direktbelyst.

Vincent van Goghs ”Självporträtt med stråhatt” har en
egen monter på The Metropolitan Museum of Art.
Textilier är extra känsliga för föroreningar
och variationer i fukt och temperatur.

varje enskilt konstverk, men att luftfuktigheten är konstant är viktigare än det
absoluta värdet, skriver Marjorie Shelley.
Kraven på inomhusklimatet varierar
beroende på vilket material konstverket
består av, materialets tjocklek, dess skick
innan experterna tog hand om det och hur
mycket fukt materialet innehåller i sig själv.
Förödande förhållanden. – För mycket
fukt, för torr luft eller för hög värme och
svängningar i luftfuktighet och temperatur
förstör konstverket, konstaterar Shelley.
Är inte förhållandena de rätta kan formen
och strukturen förändras, eller också kan
verket skadas av kemiska eller biologiska
reaktioner.
Här är några av de riktlinjer som The Met
använder sig av:
• Luftfuktigheten ska vara konstant och
temperaturen 20–21 grader.

• Förvaringsutrymmen och utställningslokaler måste ha miljöförhållanden som
konstverket är acklimatiserat till.
• Ventilationen ska hålla rätt luftfuktighet
och filtrera bort föroreningar. Luften
måste cirkulera för att förebygga
förekomst av mögel och svamp.
• Konstverk får inte stå i närheten av
värmekällor, i direkt solljus eller under
starka lampor. Värmen från sådana
värmekällor gör luften torr.
• De känsligaste verken måste ställas ut i
egna montrar där förhållandena kan
regleras individuellt.
• Luftfuktigheten ska hela tiden övervakas
och mätutrustningen kontrolleras minst
en gång var sjätte månad.
Målningar på duk ska ha en relativ luftfuktighet på mellan 45 och 55 procent, säger
boken om och för The Met.
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Tack vare kunskap och rätt åtgärder ska Edvard Munchs konst
överleva i många hundra år.

Nya Munch-museet
Bruttoarea: 26 313 kvadratmeter.
Besökskapacitet: 500 000 per år,
2000 per dag.
Miljö: Passivhusnivå och 50 procent lägre
CO2-utsläpp jämfört med dagens byggpraxis.
Byggherre: Oslo kommun genom Kultur- og
idrettsbygg Oslo.
Arkitekt: Estudio Herreros. Samarbetspartner: LPO arkitekter.
Huvudentreprenör: Hent.
Ventilation, kyla, rör och el: GK.

K

nut Kjærvik är projektledare för
luftbehandlingsinstallationerna i
det nya Munch-museet. Han har
nyligen varit i Amsterdam för att
se på museerna där och hur de hanterar
inneklimatet för att ömtåliga konstverk
inte ska ta skada.
– Vi såg att det finns många olika sätt att
tillgodose kraven på ett lämpligt inomhusklimat på ett museum. Det finns inte bara
en teknisk lösning, säger han.
21 grader. – Kriterierna i lokaler där det
finns konstverk är desamma i hela Europa.
Värdena för temperatur och fukt ska ligga
inom tydligt definierade gränser, berättar
Kjærvik.
Den relativa fuktigheten ska ligga runt 50
– den kan variera mellan 45 och 55.
Och temperaturen ska vara 21 grader,
plus/minus en grad.

ska lösningar som behövs, särskilt med
tanke på fukten. Energikostnaden i ett
museum blir därför högre än i ett
kontorshus, betonar projektledaren.
Passivhus. Trots dessa åtgärder kommer
Munch-museet att bli ett passivhus.
– Vi är noga med att bara använda
miljövänliga lösningar. På sommaren,
när vi kyler ner luften och sedan värmer
upp den igen, tar vi vara på energin som
används till att kyla ner och överför den
tillbaka till värme igen, nämner Knut
Kjærvik som ett exempel.
Konstverken får inte utsättas för snabba
svängningar i temperatur och fukt. Därför
används robusta system som ser till att det
cirkulerar mycket luft i utställningshallarna.

Besvärligt med fukten. – Fuktvärdena är
en utmaning. På vintern, när du värmer
upp uteluften, blir den väldigt torr. Det
betyder att du måste tillföra fuktig luft.
På sommaren är förhållandet det motsatta
– då måste luften avfuktas, förklarar han.
På Munch-museet kommer man att
använda luftfuktare som blåser in
vattenånga i kanalerna.
– Under sommarmånaderna använder
vi kylslingor för att kyla ner luften. Då
kondenseras vattnet och rinner ut. Men
därefter måste luften värmas upp igen till
rätt temperaturnivå, säger Knut Kjærvik.

Det nya Munch-museet kommer att bli ett passivhus, trots kraven
på speciella tekniska lösningar. (Illustration: Estudio Herreros)
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Föroreningar. Det nästa problemet att ta
itu med är luftföroreningarna.
– I Oslo är uteluften förorenad av kvävedioxid och ozon. För att få bort det behövs
kolfilter. Luftföroreningar påverkar konstverken och kan ge skador på lång sikt.
Museiföremål kan också förorena luften
i utställningshallarna. Därför går även
luften från museet genom kolfilter,
berättar han.
Att bevara konstverken är inte gratis.
– Det är en hel del energikrävande tekni-

GK är underentreprenör för invändiga byggnadstekniska
arbeten och tekniska anläggningar på det nya Munchmuseet i Oslo. Knut Kjærvik är projektledare för ventilationsanläggningarna. Arbetet på byggplatsen är planerat
att påbörjas i september 2017.
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I den biologiska trädgården Gardens by the Bay
i Singapore finns världens största växthus i glas.
(Foto: Goodfreephotos)

Grönområden fungerar som ventilation i storformat. Ingen stad andas med
grönare lungor än Singapore.
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G

las, stål och skyskrapor – och träd,
växter och djur. 5,3 miljoner invånare inklämda på en yta mindre än
halva Öland.
Önationen Singapore är Sydostasiens
finanscentrum, men här finns mer grönska
mellan skyskraporna än i någon annan
storstad.
– Singapore saknar motstycke. Ingen annan stad i världen har åstadkommit något
liknande i så stor skala. Under de senaste
45 åren har två miljoner träd planterats i
staden.
Djurliv mitt i staden. Det är sir David Attenborough som berättar om gröna

Bostadshuset Treehouse har bland annat en 24 våningar hög
vertikal trädgård. (Foto: Samuel He, City Developments)

SINGAPORE – DEN GRÖNA STADEN

Singapore. Världens främsta naturprogramledare har passerat 90 år. I sin senaste
serie, Planet Earth II, ägnar han ett helt
program åt djurlivet i världens städer.
– Den här staden har ett rikare djurliv än
någon annan stad i världen. Djuren är en
del av staden. Vattenvägarna har städats
upp och uttern är tillbaka, berättar
Attenborough i serien som är producerad
av BBC.
Metallträd. Det mest spektakulära exemplet på Singapores grönska är ”superträden”: 25–50 meter höga metallstrukturer som ser ut som träd och fungerar
som vertikala trädgårdar. Stammarna av

stål samlar upp regnvatten, klätterväxter
slingrar sig uppför de enorma stålkonstruktionerna och i många av ”trädkronorna” har solcellspaneler installerats.
Superträden kan beskådas i en stor
biologisk trädgård som kallas Gardens by
the Bay. Här finns världens största växthus
och en rad attraktioner, bland annat ett
spektakulärt konstgjort vattenfall.
Den rika växtligheten i Singapore har
lockat till sig en mängd olika djur. Under
det senaste året har forskarna hittat både
växter och djur i staden som de trodde var
utrotade, eller i alla fall extremt sällsynta i
regionen.
Attraktivt. När Singapores regering satsar
på grönområden är det av miljöskäl, men
inte bara i betydelsen ”skydda naturen”.
Ett rikt växt- och djurliv gör staden till en
bättre plats att leva och bo på och gör den
mer attraktiv för globala koncerner som
man gärna vill ska investera och etablera
sig här.
– Singapore har gjort mer för att bevara
vårt naturarv än vad man kan förvänta sig
av ett land av vår storlek, säger utvecklingsminister Desmond Lee.
Till nättidningen Citiscope berättar han
hur beslutet att avsätta tomtmark till
naturreservat och parker varit en medveten
strategi ända sedan 1963, då dåvarande
statsministern Lee Kuan Yew drog igång
en trädplanteringskampanj genom att
plantera ett träd mitt i en av stadens
rondeller.

Kontakt med naturen. – Men det är inte
lätt att bygga parker mitt i en stad som
den här, med tanke på den konkurrens om
tomtmark som råder. Allt från bostäder
och företag till försvar och transportinfrastruktur måste få plats. Men vi gör det
för Singaporebornas bästa. Kontakten med
naturen är något vi alla behöver, det är inte
bara något man har för skojs skull, säger
Lee.
Singapore har dessutom byggt skogsbroar
som förbinder olika naturreservat med
varandra samt ”naturvägar” bestående av
vegetation längs vägar och kanaler för att
ge fåglar en möjlighet att ta sig från en
plats till en annan.

Gigantisk ventilation. Gröna tak och
väggar förbättrar luftkvaliteten och
skyddar skyskraporna mot den tropiska
värmen. Men den gröna staden kan även
fungera som en gigantisk ventilationsanläggning som förbättrar både utomhusklimatet och inomhusklimatet,
förklarar Kine H. Thorén, landskapsarkitekt och professor vid NMBU.
Hon talar om gröna strukturer och utekomfort. Ord som du kanske inte har hört
tidigare, men som inte är svåra att förstå.
Det började med forskning i den två
kvadratkilometer stora parken Tiergarten i
Berlin för flera årtionden sedan.

Svaga vindar. – Det visade sig att stora
grönområden sänker temperaturen och
genererar svaga vindar mellan kalla och
varma områden. Dessa vindar hjälper
till att ventilera bort förorenad luft, säger
Thorén.
Tyska forskare har även arbetat med stadsklimatkartor för att se hur gröna zoner kan
användas för att få de svaga vindarna att
blåsa i den riktning planerarna vill.
– En sådan planering kan också bidra till
att luften känns kallare eller varmare.
Till exempel kan vi förlänga tiden då
människor tycker det är skönt att sitta ute,
säger Kine H. Thorén.

Superträden är av metall men fungerar delvis som träd.
(Foto: Shutterstock)

Forskning i Tiergarten i Berlin visar hur gröna områden
i städer kan användas för att förbättra luftkvaliteten och
klimatet. (Foto: Shutterstock)
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Nybyggnation ökar
risken för översvämningar
Miljontals nya bostäder behöver
byggas i Europa, vilket ökar
risken för översvämningar.
Men det är inte i Skandinavien
som faran är störst.

M

ånga människor flyr till
Europa och många européer
är hemlösa eller bor hemma
hos föräldrarna tills de blir 30
år. I de flesta länder i Europa finns det inte
tillräckligt med bostäder för att möta den
ökande efterfrågan, enligt den europeiska
intresseorganisationen Housing Europe.
En miljon bostäder. Men det är ingen brist
på ambitiösa planer. Storbritannien, till
exempel, ska bygga en miljon nya bostäder
fram till 2020. Resultatet är en ökad risk
för översvämningar, visar en rapport som
flera VVS-organisationer står bakom.
– Vi förstår att det behövs nya bostäder,
men det är omdömeslöst att bygga på ett
sätt som ökar risken för översvämningar,
säger Terry Fuller, chef för Chartered
Institution of Water and Environmental
Management, en av organisationerna
bakom rapporten.
Organisationerna vill ha nya regler för
avloppslösningar, med fördröjningsdammar, gröna tak och andra åtgärder
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för att minska trycket på dagvattenledningarna vid häftiga regn.
– Folk som lever med översvämningsfaran
är mycket oroliga för hur nybyggnationen
kommer att påverka vattenmängderna,
säger Paul Cobbing från National Flood
Forum till tidningen The Guardian.
Hårda ytor. Øyvind Strand, som är avdelningschef för teknik och marknad på GK
Rör, är medveten om problemet men tror
inte att det kommer att påverka de norska
fastighetsägarna i någon högre grad.
– Jag känner inte till läget i alla kommuner,
men vanligtvis är det de äldsta delarna av
dagvattennätet, de som ligger centralt, som
har problem med kapaciteten, förklarar
han.
– En förtätad bebyggelse, särskilt med
hårda ytor, kan skapa problem med
nederbörd som faller och ska rinna undan.
Regnmängderna har i alla händelser inte
minskat, säger han.
Och ju mer hårda ytor, desto mer vatten
måste bort.

Dammar. – De flesta kommuner har infört
restriktioner för hur mycket dagvatten
man får släppa ut. Därför behövs fördröjningsdammar eller gröna tak som kan
bromsa upp vattnet innan det släpps ut i
dagvattenledningarna, säger Strand.
På de flesta platser löser man problemet
med hjälp av fördröjningsdammar. För
rörläggarna som ska arbeta på bygget gör
det inte så stor skillnad.
– Vi måste vara lite mer uppmärksamma
på avloppsluckor, proppar etc. och det kan
vara högre belastning på avloppsnätet än
vad vi är vana vid. På utsatta platser kan
det hända att vi monterar backventiler,
men det är inte bra för driften av dagvattennätet så det är inte en optimal lösning,
säger Øyvind Strand.
Köpcentrum är ett exempel på platser
där det kan vara svårt att hinna få undan
takvattnet. Kylningsbehovet är stort, kondens måste tas hand och ofta är avstånden
sådana att det enklaste är att använda
rören som är avsedda för takavrinning.

I Storbritannien varnar experterna för att fler
fastigheter kan drabbas av översvämningar.
(Foto: Steve Mann, Shutterstock)

På vissa platser kan det vara svårt att bli av med takvattnet. Men i Norge är
risken för översvämning i bostäder och butiker på grund av nybyggnation inte
lika stor som i Storbritannien, säger Øyvind Strand.
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Inga problem med att besvara frågor
Folk är nyfikna på de nya,
smarta elmätarna och de flesta
är glada att de slipper att läsa
av mätaren själva.

AMS-mätare
• Under 2017 och 2018 kommer alla elkunder i
Norge att få nya smarta elmätare.

D

• De nya mätarna kallas AMS, vilket står för
”avancerat mät- och styrsystem”.

e flesta av kunderna är positiva, säger
Richard Prytz. Tillsammans med
sina kollegor på GK Elektro i Tromsö
är han i full färd med att installera
AMS-mätare hemma hos Tromsöborna.
– Hittills har ungefär 3 800 hushåll i
Tromsö fått nya mätare. GK har bytt ut
nästan 2 000, berättar Prytz.
Slipper avläsning. De kunder han besöker
uppskattar att de inte längre behöver läsa av
elmätaren. – De vanligaste frågorna är hur
kommunikationen går till, vem som ska stå
för kostnaden och om övergången kommer
att påverka elräkningen, säger han.
Elkostnaden skriver tidningarna regelbundet om. Många undrar om det stämmer
att det kommer att bli dyrare.
– Men vi har inte fått så många negativa reaktioner. En del människor är lite skeptiska, men
jag skulle inte vilja kalla det för negativt, säger
avdelningschefen Tor-Kristian Steffenakk.
Vissa oroar sig för den personliga integriteten och vilken information Troms Kraft
kan läsa ut av mätarna.
Inte svarslös. – Jag tycker inte det är särskilt
svårt att svara på kundernas frågor. Det går
nästan automatiskt numera. De allra flesta är
positiva och har stor förståelse för att mätarna
behöver moderniseras, säger Richard Prytz.
Tor-Kristian Steffenakk ansvarar för att
det finns tillräckligt med folk som kan
genomföra mätarbytet och måste ofta
hämta in montörer från andra jobb.
– Från projektavdelningen har vi plockat
några och ersatt dem med vikarier utifrån,
men till serviceavdelningen kan vi inte hyra
in folk. För närvarande är vi sex personer
som jobbar med det här. Vi hoppas att
effektiviteten ska öka så pass mycket att vi
kan kalla tillbaka en person, berättar han.
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• Installationen av de nya mätarna genomförs
av nätbolagen.
• I Norge finns det cirka 2,9 miljoner elmätare.
2,5 miljoner av dessa är installerade i
bostäder och fritidshus.

t
Richard Prytz jobbar för fullt med att installera
AMS-mätare i Tromsö. (Foto: Odd Einar Andresen)

Allt du behöver veta om de nya elmätarna
2,5 miljoner norska hushåll kommer att få nya elmätare. Bland kunderna
finns allt från dem som inte vet någonting till dem som har läst oroväckande
artiklar i media. Och det är installatörerna som träffar kunderna och svarar på
deras frågor.
Inneklimat svarar här på kundernas vanligaste frågor om de nya mätarna. Informationen är sammanställd med hjälp av NVE
och det kommunala elbolaget i Bergen.
Blir elen dyrare nu?
Nej, men om du inte har läst av den gamla
mätaren på rätt sätt så kommer det att
rättas till när installatören läser av den och
eventuella korrigerar kan du se på nästa
räkning. Det kan också hända att den
gamla mätaren helt enkelt inte mäter korrekt. De nya mätarna har högre precision
än de gamla. De är kalibrerade på fabriken
och godkända av Justervesenet.
Måste jag ha den här mätaren?
I de allra flesta fall, ja. Undantag kan i
vissa fall medges för den som känner
obehag, till exempel elallergiker, och kan
dokumentera detta med ett intyg från en
läkare eller psykolog. Men även de måste

betala. Vid årsskiftet var det 600 av 400
000 personer som hade protesterat mot att
få en ny elmätare.
Hur mycket kostar den nya mätaren?
Du betalar för mätaren via nätavgiften och
kostnaden slås ut på flera år. I snitt ligger
priset på 3 500 kronor per hushåll. Kostnaden fördelas på flera år med cirka 300
kronor per år, men kan variera beroende
på hur mycket el man förbrukar.
Hur läser jag av mätaren?
Det behöver du inte göra längre.

återkoppling om elförbrukningen och
priset kommer du förmodligen bli mer
medveten om förbrukningen och mer
motiverad att spara el. Enligt en rapport
kan du spara minst 11 procent på detta.
Vilken information skickas från den nya
mätaren?
Den talar om för elbolaget hur mycket el
som förbrukas varje timme.
Vad används informationen till?
Elleverantören och nätbolaget använder
den som underlag för elräkningen. De
använder dessutom informationen från
samtliga elmätare för att skaffa sig en överblick över vad som sker i elnätet. På så sätt
kan de sköta driften bättre och förmodligen också undvika onödiga investeringar.
Vilken nytta har nätbolaget av informationen?
Med hjälp av de nya elmätarna får nätbolagen löpande information om belastning,
spänning och förluster i alla delar av nätet.
Det minskar behovet för investeringar och
gör att driften blir bättre och säkrare. På
sikt ska det leda till lägre nätavgifter.
Är det här ett nytt sätt att övervaka mig?
Det enda den mäter är hur mycket el du
använder per timme. Vilka apparater du
använder i hemmet har elbolagen varken
tillstånd eller tekniska möjligheter att
registrera.

håll som drabbas vid ett strömavbrott.
Tack vare den nya mätaren vet de det och
kan skicka dig ett sms och meddela vad
som händer.
Drar elmätaren mycket ström?
Nej, extremt lite. Den drivs av el och har
ett litet batteri som används i reserv om
det blir strömavbrott.
Betyder det här att det blir svårare att
byta elleverantör?
Tvärtom. All information skickas till Elhub, ett centralt nätcenter som Statnett har
byggt, och vidare till elleverantörerna.
Därmed blir det ännu lättare att byta
leverantör. Samtidigt blir det lättare för
elleverantörerna eftersom de slipper
krånglet med att kontakta nätbolaget varje
gång någon byter leverantör. Förhoppningsvis kommer den förbättrade informationen leda till en ökad konkurrens på
elmarknaden.
Kan myndigheterna använda informationen om mig till något annat än att
skicka en elräkning?
Uppgifter om elförbrukning räknas som
personuppgifter och är underordnade
samma regler som gäller för telefonsamtal.
Polisen måste ha ett domstolsbeslut innan

de kan be nätbolaget att lämna ut information om en person.
Kan hackare få tag i mina uppgifter eller
ta över kontrollen över mitt hus?
Risken är inte större än risken för att
någon tar sig in i din internetbank.
Kommunikationen till nätbolaget skickas
i ett säkert nät eller som en krypterad
radiosignal till närmaste box. Informationen överförs inte hela tiden, utan bara
några gånger om dagen.
Vilka uppgifter får jag tillgång till själv?
Alla mätare har en så kallad HAN-port
(Home Area Network) som är avstängd.
Fram till utgången av 2018 kan du be
nätbolaget att aktivera den om du vill
ha tillgång till informationen och har
utrustning för det. Om du vill dela
informationen från HAN-porten med
någon annan, till exempel en leverantör
av reglertjänster för hemmet, så måste du
skicka den vidare själv.
Måste jag ha automatsäkringar för att
kunna använda den nya mätaren?
Nej. Om du har automatsäkringar eller
gamla vanliga elproppar har ingen
betydelse för bytet av elmätare.

Vem har tillgång till informationen från
elmätaren?
Bara nätbolaget och elleverantören. De
använder informationen som underlag för
din elräkning. Du äger dina egna data. För
att andra ska kunna ta del av hur mycket
el du har använt måste du aktivt ge ditt
samtycke till detta.

Får den nya mätaren plats i proppskåpet?
Som regel sitter den gamla elmätaren i
skåpet och i de flesta fall får även den nya
mätaren plats där.

Avger elmätaren farlig strålning?
Nej. Strålningen är kortvarig, svag och
inte hälsofarlig. Norska Statens strålevern
garanterar att strålningen ligger långt
under gränsvärdena.

Har jag någon nytta av det här?
Genom att du får information och

Vad händer om det blir strömavbrott?
I dag vet inte nätbolaget exakt vilka hus-

Elbolagen kan välja mellan tre olika AMS-mätare.
Här visar Guro Grøtterud, sektionschef på NVE, ett av alternativen.
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