V E N T I L AT I O N • K Y L A • B Y G G A U T O M AT I O N • R Ö R • E L • S Ä K E R H E T

INNEKLIMAT/2017
För en bättre miljö

Nr. 3/2017 – www.gk.se

4

Ceres stadsdelen i Aarhus

12

Tema: stadsutveckling

17

Teknik – internet of things

34

Nationellt fuktseminarium

INNEHÅLL & LEDARE

NYHETER

TEXT & FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Han vill göra GK Rör till kundernas förstaval
3
4
10
12
15
17
18
20
22

GK nyheter
Ceres stadsdelen i Aarhus
Automation Sverige
Stadsutveckling – Storstäderna tar över
Urbaniseringen är beroende av automation
IoT hittar felen innan de orsakar problem
Internet of things – Entreprenören Takuya Irisawa
Teknik – Wi-Fi med ljusets hastighet
Teknik – Att se igenom väggarna

26
28
31
34
38
42
43
44

Conny Dyrenäs har utsetts till ny VD för GK Rör AB.
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Dyrenäs tillträdde tjänsten som vd för GK Rör AB den
14 augusti 2017 och efterträder Sören Samuelsson.
Conny har haft olika positioner inom installationsbranschen och nu senast som VD för Onninen
Sweden AB.
– Conny Dyrenäs kombinerar lång erfarenhet och
starka resultat med stor energi och en vision inför
framtiden. Därför är han ett utmärkt val som ny VD.
Tillsammans med en stark och erfaren ledningsgrupp är GK Rör AB i god form för att stärka sin
position ytterligare genom fortsatt utveckling och

Digitalisering, automation och kundtillfredsställelse i ett nötskal – utan Buzzwords
GK-koncernen har under flera års
tid utvecklat system och modeller
för övervakning av fastigheter, både
lokalt i fastigheterna och centralt
– hos fastighetsägarna själva, på
GK:s driftcentral eller i fickan hos
driftspersonalen eller GK:s tekniker
genom smarta och mobila lösningar.
Drifttillstånd, larm, kalenderfunktioner och energianvändning har
hanterats centralt.
Tack vare fenomen som Internet of
Things, automation och digitalisering har
dessa tjänster fått en ny och litet mystisk
framtoning. ”Det är spännande med
all denna nya teknik”, tänker och säger
många.
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Men är det egentligen så nytt? Jo, mycket
är nytt! Men det handlar inte om funktioner utan om kostnader och priser.
Kostnaden för att producera sensorer
(IoT) har blivit mycket lägre på grund av
större volymer och att installationskostnaderna har minskat, vilket i sin tur
beror på att vi idag har tillgång till trådlös
kommunikation som 4G, WiFi och andra
teknologier. Dessutom är tillgången till
data enklare genom molnlösningar, till
exempel Cloud, där informationen är
sökbar från alla enheter. Och sist men
inte minst har användargränssnitten blivit
mycket enklare och bättre anpassade till
användarnas behov.
Så egentligen är ingenting helt nytt. Vi
jobbar på som tidigare med larmhantering,
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utryckning, energiuppföljning och mycket
annat. Allt har bara blivit så enormt
mycket enklare, mer användarvänligt och
inte minst mycket billigare.
Detta är automation, digitalisering och
Internet of Everything i praktiken.

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef GK Gruppen AS

Art director: Line Lysklætt
Upplaga: 7000

www.gk.no
2

www.gk.se

tillväxt, både organiskt och genom ytterligare
förvärv, säger Göran Krawe, styrelseordförande i GK
Rör AB.
– Tillsammans med GK Rörs ledningsgrupp
kommer jag fortsätta att stärka företaget och arbeta
för att göra GK Rör till både kundernas och
medarbetarnas naturliga förstahandsval, säger
Conny Dyrenäs.
Sören Samuelsson fortsätter hos GK Rör AB som
rådgivare för ledningsgruppen.

GK Inneklima får ny VD
Kim Robert Lisø har utsetts till ny VD för GK Inneklima AS
– Vi har höga förväntningar på Kim Robert och den
specialistkompetens han tillför ledningsgruppen i
Norge. GK Inneklima är och ska förbli landets ledande
och mest innovativa fackmiljö för energieffektiva
inneklimatlösningar, säger Jan Arild Wathne, VD för
GK Norge som GK Inneklima är en del av.
– Kim har rätt bakgrund för att ta oss vidare i den
riktningen, fortsätter Wathne, som tidigare innehade
den befattning som Lisø nu tillträder.
Kim Robert Lisø har en civilingenjörsexamen från
Narviks tekniska högskola med inriktning på byggteknik, har doktorerat i bygg- och materialteknik vid
NTNU och är professor II inom klimatanpassning av
byggnader vid NTNU.
Han har lång chefserfarenhet inom forskning,
entreprenörsverksamhet och rådgivning och har

bland annat varit chef för Skanska Teknikk och
Forretningsutvikling Bygg Skanska, där han även varit
innovationschef. Han har också många års
erfarenhet som forskningschef vid SINTEF Byggforsk, med ansvar för avdelningarna Kunskapssystem och certifiering samt Energi och arkitektur. Han
kommer närmast från en befattning som regionchef
på rådgivningsföretaget COWI.
Inneklimats nya VD har redan funnit sig tillrätta på
GKs huvudkontor i Miljöhuset GK i Oslo.
– Det är en fantastisk utmaning att få möjligheten
att leda GK Inneklima, och jag ser fram emot att få
delta i företagets framtida utveckling tillsammans
med alla duktiga medarbetare runtom i landet, säger
Kim Robert Lisø.

(Foto: Ellen Jarli)

GK köper Anvendia

GK Elektro AS har ingått avtal om att köpa aktierna i Anvendia Elektro AS.

Familjeföretaget Anvendia Elektro AS har varit verksamt
på el-, IKT- och säkerhetsmarknaden sedan 2005.
Företaget har 12 anställda och huvudkontor i Moss,
men utför uppdrag över hela Östlandet.
Anvendia Elektro AS har i många år haft ett nära samarbete med Olav Thon-koncernen och har serviceavtal
gällande många av koncernens fastigheter, och även
dess hotellverksamhet. Företaget har även serviceavtal
med flera liknande kunder.
Stein-Rune Mill, ägarnas representant, berättar att de
anställda och Olav Thon-koncernen är mycket positiva
till att få GK Elektro som nya ägare.
– GK Elektro kommer att tillföra kompetens och en ny
struktur som innebär mervärden både för de anställda
och kunderna, säger Stein-Rune Mill.
Mill blir kvar i företaget och kommer att arbeta med
kunduppföljning och försäljning.

GK Elektro har på kort tid etablerat sig som en
ledande leverantör av eltjänster till fastighetsägare och
fastighetsförvaltare. Satsningen i Oslo under ledning
av Rune Olsen har varit mycket framgångsrik med en
omfattande och lönsam tillväxt under de senaste två
åren.
– Det känns spännande att få välkomna ett företag med
medarbetare som har spetskompetens inom ramavtal,
säger Rune Olsen.
Anvendia Elektro AS kommer så småningom att
integreras i GK Elektro och styrs därefter från Oslo.
Med förvärvet har GK Elektro stärkt sin ställning som
en ledande aktör inom elinstallation och säkerhet.
– Servicemarknaden växer stabilt och vi räknar med att
den kommer att växa ytterligare framöver, säger Jarle
Pettersen, distriktschef och chef för GK:s elverksamhet
i Oslo.

– GK Elektro spelar en viktig roll i GK:s breda
utbud av servicetjänster som dessutom omfattar
ventilation, rörservice, kyla och fastighetsautomation. Vi tar hand om all teknik i fastigheten, säger
Pettersen.
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En ny stadsdel

växer fram mitt
i Aarhus
I Århus, Danmarks näst största stad, håller det
gamla Ceres-bryggeriet på att omvandlas till en
ny och spännande stadsdel. Ett av företagen som
medverkar i det stora projektet är GK Rör ApS.

När stadsdelen Ceres är fullt utbyggd kommer närmare 10 000 människor att bo, studera och arbeta här.

C

I en modern och välfungerande stadsdel ska människor kunna bo, arbeta och roa sig i närmiljön. (Foto/illustrasjon: Ceres PANORAMA)
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eres – Århus nya stadsdel. Den nya
stadsdelen har fått sitt namn efter
det gamla bryggeriet Ceres, som för
några år sedan blev uppköpt och
flyttades till Själland. De nya tomtägarna,
entreprenadföretaget A. Enggaard A/S
och Århus kommun, insåg att det centralt
belägna området skulle göra mer nytta för
stadens invånare som levande stadsmiljö
än som industritomt.
Den nya stadsdel som växer fram består av
en blandning av gamla industrilokaler som
byggs om och renoveras och nya hus med
modern arkitektur. När allt är klart kommer ca 2 000 personer att bo i området.
Det blir också plats för en blomstrande
gatumiljö med butiker, restauranger,
biografer och trevliga grönområden.
Dessutom flyttar VIA University College

in och kommer att disponera omkring
42 500 kvadratmeter av området. Här
kommer 5 500 studenter att få sin utbildning, vilket i hög grad kommer att bidra
till att den nya stadsdelen blir levande och
får en ungdomlig prägel.
Bostäder för över två tusen hyresgäster,
butiker, utbildningsinstitutioner, restauranger, nöjeslokaler och trevliga grönområden – den nya stadsdelen Ceres i Århus
har mycket att erbjuda.
I Ceres byggs det även under jord. Som
alla moderna storstäder har Århus ett akut
behov av parkeringsplatser. Utvecklaren
A. Enggaard A/S har sett till att Ceres har
fått ett parkeringsgarage i två etage under
jord med plats för 1 250 bilar. Garaget är
avsett för de boende, företag, studenter

och besökare.
För att undvika parkeringsproblem i den
nya stadsdelen har Danmarks största
parkeringsgarage med plats för 1 250 bilar
byggts under det stora området.

Hovleverantören Ceres levererade öl från det centralt
belägna bryggeriet i Århus i mer än 150 år.
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Sprinkleranläggningen består av 2 300 munstycken och cirka åtta kilometer rörledningar.

Danmarks största parkeringshus
När det gigantiska parkeringsgaraget i det nya bostadsområdet Ceres Byen i centrala Århus skulle
byggas låg det på entreprenören A. Enggaard AS bord att se till att de stränga reglerna för brandskydd av anläggningen uppfylldes.

U

tvecklaren kontaktade då GK Rör
ApS, en av Danmarks främsta
aktörer inom brandskydd.
– Entreprenören kände till vår
kompetens och leveranskapacitet och bjöd
in oss att lämna anbud på en sprinkleranläggning, berättar Morten Birk, projektledare hos GK Rör. För fyra år sedan
skrev vi kontrakt på den första etappen i
projektet som levererades 2014. Därefter
tecknade vi avtal om de två avslutande
etapperna som blev klara i somras. När det
handlar om leveranser av brandskydd är
kraven på certifiering och dokumenterbar
kompetens höga och förmodligen vann vi
kontraktet för att vi kunde uppfylla dessa
krav till en acceptabel kostnad. Det är inte
så många företag i Danmark som har den
kompetens som krävs för den här typen av
uppdrag.
En omfattande installation. Parkeringsgaraget i Ceres är hela 42 000 kvm stort
och har plats för 1 250 bilar. För att en
eventuell brand i en bil inte ska kunna
orsaka en katastrofal storbrand är
parkeringsgaragets två våningsplan
6

utrustade med en sprinkleranläggning
bestående av 2 300 munstycken och ca åtta
kilometer rörledningar.
– Att genomföra en installation av den
här omfattningen är mycket krävande
för montörerna, säger Birk. Därför valde
vi att montera lättviktsrör, det vill säga
något tunnare rör än vi vanligtvis använder. Installationen av varje etapp tog
4–5 månader och tack vare att vi hade tre
montörer som arbetade i skift lyckades vi
hålla tidsramarna utan att behöva hyra in
hjälp utifrån. Den totala arbetstiden var
ca 5 000 timmar.
Kompetens och logistik. Projektledaren
Morten Birk berättar att det finns ett tiotal
aktörer i Danmark som kan leverera en
sprinkleranläggning av det här slaget, men
när uppdraget är så här omfattande krävs
mer än bara skickliga hantverkare.
– Stora leveranser ställer höga krav på
logistik och samordning med andra leverantörer på bygget. Detta har vi lång erfarenhet av, vilket förmodligen har bidragit
till att vi uppfattas som en seriös och
pålitlig leverantör. När det är så här många

leverantörer som arbetar sida vid sida är
det viktigt att arbetet planeras väl, så att
allt flyter. Jag vill också påpeka att vi på GK
Rör är duktiga på att hitta alternativa
lösningar – vi är bra på att tänka ”utanför
boxen”, som man brukar säga. Det betyder
att vi är bra på att hitta lösningar som är
fackmässiga och samtidigt kostnadseffektiva.
Drift. – Vi har dessutom ingått avtal om
att sköta den dagliga driften av sprinkleranläggningen i parkeringsgaraget, som
har en kapacitet på 1 250 bilar, med både
förhyrda platser och platser för besökande.
Vårt uppdrag är att se till att anläggningen
fungerar som den ska, berättar Birk. Varje
vecka har vi en medarbetare på plats som
kontrollerar att allt fungerar som det ska –
sprinkleranläggningen, de olika larmfunktionerna och vidarekopplingen till brandkåren. Dessutom genomför vi regelbundet
kontroller där alla ventiler inspekteras och
rengörs. Att vi skulle ta hand om servicefunktionen var en naturlig utveckling efter
installationen och det har vi gjort det ända
sedan den första etappen blev färdig.

Morten Birk är projektledare för sprinkleranläggningen i parkeringsgaraget.

GK:s engagemang i den nya stadsdelen i Århus inleddes med att man installerade
sprinkleranläggningen i Danmarks största parkeringshus.

För att minska arbetsbördan för montörerna används moderna rörledningar som är
tunna och lätta.

Från sprinklercentralen testar vi anläggningen grundligt varje vecka berättar Morten
Birk, avdelningschef hos GK Rör.
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Utformningen av den nya stadsdel som växer fram i Århus bygger
på det senaste decenniets tankar när det gäller stadsutveckling.
Efter en period med inriktning på kontorslokaler, köpcentrum
och andra företagslokaler är fokus nu mer riktat mot en levande
stadsmiljö där människor kan bo och leva – och gärna ha sin
arbetsplats runt hörnet.

N

är ett större industriområde ska
omvandlas till bostadsområde
är det viktigt att utvecklaren och
kommunen kommer överens om
en planering som fungerar bra för de som
ska bo och arbeta i området. Ceres håller
på att utvecklas till en oas mitt i stadens
centrum, med plats för cirka två tusen
boende i alla åldrar, allt från studenter och
småbarnsfamiljer till singlar och seniorer.
Bostäderna är en blandning av bostadsrätter och hyreslägenheter.
Spännande arkitektur. Ceres är en blandning av gammalt och nytt. Delar av det
gamla bryggeriet har bevarats och renoverats för att uppfylla dagens krav på energieffektiva lösningar och tillsammans med
de nya, moderna hus som byggs växer ett
spännande och vackert bostadsområde
fram, med små butiker, restauranger och
utbildningsinstitutioner.

Aarhus

– en levande stad
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GK Rör – in via källaren. – Vårt arbete
med parkeringsgaraget för entreprenören A. Enggaard var bakgrunden till
att vi dessutom fick ta hand om rörarbetena i en del av fastigheterna i området, berättar Lasse Asmussen, projektledare hos GK Århus. De var tydligen
nöjda med de installationer vi hade gjort
under jord. I konkurrens med flera av de
leverantörer som redan hade varit med
i bilden blev vi anlitade även för vissa
projekt i de nya bostäder som skulle
byggas. Vårt uppdrag omfattar allt inom
VVS-installationer: allt som handlar om
vatten, värme och avlopp – inklusive avlopp för takavrinningen. I badrummen,
som levereras prefabricerade, ansluter
vi vatten och avlopp. Dessutom har vi
hittills installerat närmare 25 kilometer
rör för golvvärme.

Mer än 200 lägenheter. – Vårt första
bostadsprojekt kom i gång för ett år sedan.
Byggetappen heter Ceres Park och består
av 131 lägenheter. Projektet är nu inne
i slutskedet och nästa uppdrag, som vi
redan har påbörjat, omfattar ytterligare 82
lägenheter, berättar Asmussen. Det jobbet
påbörjade vi i juni i år. Totalt är det 11
byggetapper här på Ceres-tomten, så förutom GK Rör är en rad andra leverantörer
engagerade i bygget.
Jobba smart. Enligt projektledaren
Lasse Asmussen är det de många repetitiva arbetsuppgifterna som är den största
utmaningen i ett projekt av det här slaget:
– Utmaningen är framförallt att jobba
smart – och effektivt. Allt måste vara på
plats i rätt tid och tidsmarginalerna är
små. Vi måste ha fullständig kontroll på
processen. Om något görs fel är risken
stor att felet upprepas eftersom vi talar
om repetitiva arbetsmoment. För att hålla
tidsplanen har vi ibland haft sju montörer
på plats samtidigt, men nu har vi kommit

Lasse Asmussen har ansvarat för rörinstallationerna i
lägenheterna.

CERES STADSDELEN I AARHUS

överens med entreprenören A. Enggaard
om ett schema som ger oss lite mer flexibilitet och som gör att vi kan använda våra
resurser på ett mer förnuftigt sätt. Logistik
och planering är viktiga funktioner i ett
sådant här projekt.
Kvalitetskontroll. – När det gäller den
kontinuerliga kvalitetskontrollen har
vi interna riktlinjer som medarbetarna
följer noga, berättar Asmussen. Dessutom
är vissa kvalitetskriterier specificerade i
avtalet. Vi använder ett system som kallas
iKontrol och jag har valt att ta fotografier
under hela projektet så att det finns
dokumentation på vad som har gjorts och
hur. Mycket av det vi gör gjuts in under
anläggningsetappen och genom att vi
fotograferar kan vi lätt kontrollera arbetet
i efterhand om det skulle uppstå frågor
om vad som gjorts. Det tidigare mappsystemet med skriftlig dokumentation får
mindre och mindre betydelse och uppdragsgivaren, Enggaard, har också i stort
sett accepterat våra tankar kring iKontrol.
Service och drift. – Vi har ännu inte
tecknat drifts- och serviceavtal för de
bostadsfastigheter vi har varit involverade
i, men vi jobbar på det, berättar Asmussen. Vi har ju redan en fot inne här i Ceres
Park – vi kan systemen och kommer att
lämna ett bra anbud till byggherren. Det
hoppas vi få klart under hösten.

Montören hos GK Rör, Tommy Johnsen, är redan igång
med installationerna i områdets nästa bostadsprojekt.
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Automation

kan korskoppla digital information från
olika installationer. När detta är på plats
kommer våra kunder att kunna dra fördel
av erfarenheter från driften av andra
liknande anläggningar.

Foto: Magnus Brattset Drabløs

– och bättre utnyttjande
av digital information
Fastighetsautomation är ett
teknikområde som växer
snabbt. Mer automatik ökar
möjligheterna att samla in
och utnyttja driftsdata från
fastigheter.

U

tvecklingen inom fastighetsautomation öppnar för en mer
avancerad och förutsägbar drift
av morgondagens byggnader, till
en lägre kostnad. Den nya avancerade
automatiken innebär oanade möjligheter
för fastighetsägare och fastighetsskötare
av såväl bostäder som kommersiella
fastigheter. Digital information processas
och samkörs för att garantera en optimal
drift.
Tillgång till information. Jonas Almér
är chef för GK:s svenska avdelning för
fastighetsautomation och berättar att
automation är ett högprioriterat
teknikområde:
– I första hand fokuserar vi på att få ner
energiförbrukningen, vilket innebär att vi
jobbar för att effektivisera energikällorna.
Dessutom krävs optimerade lösningar
inom värme, ventilation och kyla. I nya
byggnader med en hög grad av automation
har vi tillgång till stora mängder driftsinformation och då blir den största utmaningen att förbättra metoderna för insamling,
utnyttjande och samkörning av olika data
för att uppnå en maximal drift, av såväl
ekonomiska som miljömässiga hänsyn.

Jonas Almér tillträdde som chef för affärsområdet
fastighetsautomation hos Gunnar Karlsen Sverige AB
i mars 2016. (Foto: Harald Sola Berentsen)
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Större förutsägbarhet. Med ett större
underlag och bättre metoder för databearbetning ökar möjligheten att förutsäga
kostnaderna för drift och underhåll.
– Jag vill återigen understryka att det
viktigaste för våra kunder är att få ner
energikostnaderna, säger Almér. Att
byggnaden är effektivt konstruerad är en
förutsättning, men det är också viktigt att
alla installationer, det vill säga pumpar,
ventilationsaggregat och annat, fungerar
effektivt – att anläggningen är igång när
den ska vara det, och inte när skolan har
lov till exempel. Längre fram kommer vi
att lansera ett så kallat ”machine learningkoncept”, vilket innebär att utrustningen
utifrån vissa fastställda algoritmer blir
närmast självgående. Systemet kan också
varna operatören om energiförbrukningen avviker mycket från de beräknade
nivåerna.

Kunderna ställer krav. – Våra kunder
ställer allt högre krav på driften av
sina fastigheter, berättar Almér. De vill
självklart ha en optimal drift, dels för att
få ner driftskostnaderna och förhindra
haverier, men även för att det ökar
fastighetens värde. Konsulter och utrustningsleverantörer gör ett bra jobb med

att informera om möjligheterna. Det gör
även vi på GK, men vi utgår i första hand
från fastighetsägarens eller förvaltarens
önskemål. Det säger sig självt att automationen har kommit betydligt längre i nya
byggnader, men i samband med renoveringar installeras modern teknik även i det
äldre fastighetsbeståndet. Vi bidrar med
vår expertis på alla områden och anser
att det här är en viktig insats, både för
samhället och för miljön.
Mer information. Tekniken i moderna byggnader genererar enorma mängder information och mer kommer det att bli. I takt med

att sensorerna blir mer specialiserade och
billigare kommer data om alla tänkbara
förhållanden i fastigheten att kunna samlas
in och processas. Tillsammans med det
norska företaget Piscada AS utvecklar GK
applikationer för detta ändamål.
– Syftet med samarbetet är att ta fram bättre lösningar för hur man kan kombinera
data om el, rör, inneklimat och kylteknik
och skapa en mer optimal totallösning.
Det handlar om att samla in och processa
data i en generisk plattform som kan
hantera driftsdata från de anläggningar vi
installerar och sköter. Vårt mål är att
utnyttja de ständigt ökande datamängd-

erna på ett sätt som ger ett mervärde för
kunden, säger Almér.
En spännande utveckling. Ett viktigt
mål med att samla in data med hjälp av
automatiserade funktioner är att göra
så mycket som möjligt av tekniken i
fastigheten självgående, både när det
gäller den dagliga driften, underhållet och
felsökningen.
– Att kunna utnyttja erfarenheter från
andra fastigheter som har liknande automatik är också viktigt, berättar Almér.
Tillsammans med Piscada AS utvecklar vi
ett koncept som vi kallar GK Cloud där vi

Naturlig utveckling. Jonas Almér tycker
inte att det är förvånande att digitaliseringen av dagens fastigheter blivit allt mer
avancerad:
– Det här är ingenting jämfört med
den digitalisering vi översvämmas av i
vardagen, till exempel mobiltelefonerna,
som har utvecklats till avancerade datorer
och utför operationer som tidigare krävde
datorer med vattenkylning. Men vi får
inte glömma att en stor del av fastighetsbeståndet är av äldre datum – hus med
värmesystem, ventilationssystem och
kylsystem som absolut inte pratar med
varandra. I värsta fall kan det resultera i
att värmesystemet går för fullt, medan kylsystemet försöker dämpa värmen. Målet
är att integrera dessa system med varandra, att lära delsystemen att jobba mot
samma mål. Men, vi måste nog inse att
kanske en fjärdedel av fastighetsbeståndet
är för gammalt för att kunna utnyttja de
moderna lösningarna för en ekonomiskt
och miljömässigt tillfredsställande drift av
fastighetens inomhusklimat.
11
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Stockholm (Foto: iStockfoto)

Kjell Anders Nordström, doktor i ekonomi, författare
och föredragshållare väcker stor uppmärksamhet med
sina banbrytande framtidsvisioner.
(Foto: Foto: Bingo Rimér)

som är verksamma i städer ofta specialiserar sig på en viss typ av konstruktioner.
Ett exempel på avancerad specialisering
kan man se i New York, där det till och
med finns restauranger för blinda. Det
hade man aldrig byggt på landsbygden.

GK bjöd nyligen in kunder och samarbetspartners till ett seminarium om morgondagens stadsutveckling. En av huvudtalarna vid
evenemanget var ekonomen Kjell Anders Nordström som ställde
en hel del tankeväckande frågor om samhällsutvecklingen under
de kommande 80 åren.
12

K

jell Anders Nordström, doktor
i ekonomi och författare, är en
karismatisk och flitigt anlitad
föredragshållare. Hans böcker och
visioner om framtiden är både radikala
och nyskapande och har rönt stor uppmärksamhet världen över.

Tillsammans är vi starka. Nordström
hänvisar till aktuell forskning, som visar
att värdeskapandet ökar dramatiskt när
människor samlas i större grupper:
– Det gör faktiskt stor skillnad, säger han.
I större urbana miljöer utvecklar vi mer
specialiserade verksamheter för att tillgo-

dose efterfrågan av olika tjänster. Bagaren
bemästrar sitt område och distributören
sköter sina uppgifter – alla blir specialiserade.
Urbanisering leder med andra ord till
specialisering; landsortsarkitekter ritar
allt från skolor till broar, medan arkitekter

Hållbar utveckling. Man skulle kunna
tro att en ökad urbanisering leder till att
belastningen på miljön ökar. Enligt
Nordström förhåller det sig tvärtom:
– Om vi hanterar den här utvecklingen
rätt och samlar många människor på ett
ställe kommer vi ha större förutsättningar
att klara av befolkningsökningen och
samhällstjänster som avfallshantering och
energiförsörjning. Det är betydligt svårare
och dyrare att tillgodose behovet av olika
samhällstjänster på landsbygden. Dessutom ökar belastningen på naturen om
vi sprider ut oss för mycket i landskapet.
En koncentrerad bosättning minskar de
miljöfarliga transporterna till ett minimum. Det kan vi se redan idag i världens
storstäder.
Hela jordens befolkning samlad i 600
städer. – 1910 bodde endast 10 procent av
världens befolkning i städer, säger
Nordström. Idag bor snart 80 procent u
13
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av oss i städer, och inom en snar framtid kommer städerna att stå för cirka 95
procent av BNP, fortsätter Nordström.
Han spår att den största delen av världens
befolkning kommer att bo i 600 storstäder.
Nationalstatens roll, som vi känner den
idag, kommer att försvinna. Storstäderna
kommer att bli viktiga politiska och ekonomiska områden som närmast kommer
att fungera som egna stater med borgmästaren som en slags statschef. Det ser vi
tendenser till redan idag på vissa håll.
Stora befolkningskoncentrationer.
Sverige kommer att ha tre viktiga utvecklingsområden: Stockholm, Göteborg och
Malmö. Resten av landet kommer att vara
skräpytor. Många upplever det som extremt
provocerande när Nordström beskriver
småstaden Avesta på följande vis:
– Det här ser jag som en av många provinsiella skräpytor i Sverige. På Stortorget
i Avesta kommer du i framtiden kunna
hitta tre alkoholister, några barn, och ett
par knäppgökar. Det är vad som återstår,
alla andra har sökt sig till storstäderna.
I provinsen kommer du inte ha någon
ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen
underhållning, ingen shopping – bara träd.
Redan idag har Stockholm en snabbare
tillväxttakt än Kina och vi måste räkna med
att huvudstaden kommer att ha runt fem
miljoner invånare om 50 år. Staden växer
redan med 7–9 procent varje år.
Kvinnorna dominerar. – Kvinnorna är
redan i majoritet i städerna. Det kan vara
nästan tio procent fler kvinnor än män,
påpekar Nordström och förklarar det med
att kvinnorna snabbare bestämmer sig för
att flytta till storstäderna – och lever längre.
Dessutom ser vi att kvinnor som söker
sig från ”provinserna” till storstadsområden utbildar sig i högre utsträckning än
tidigare. Det innebär att man inte hittar
så många utbildade kvinnor i till exempel
Marocko som land, men en hög koncentration i en stad som Marrakech – inte
så många i Iran, förutom i Teheran – och
fler i Dubai än i Abu Dhabi, understryker
Nordström och tillägger:
– Det är också intressant att se hur många
av storstädernas invånare som bor en14
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samma. I Stockholm uppgår antalet singelhushåll till 62 procent och tendensen är
densamma även i Oslo och Köpenhamn.
Galopperande utveckling. Enligt Nordström befinner vi oss i en galopperande
utveckling och han drar ofta paralleller till
den industriella revolutionen:
– Den digitala revolution som vi nu
upplever går tio gånger snabbare än den
industriella revolutionen, hävdar han. Den

teknologi vi har tillgång till idag är trehundra gånger kraftfullare än vad dåtidens
människor upplevde. Resultatet är att
såväl de politiska som ekonomiska systemen utsätts för en kraft som är tre tusen
gånger starkare än under den industriella
revolutionen.
Vi får hoppas och tro att människan klarar
av att hantera dessa djupgående förändringar på ett sätt som kommer att vara oss
alla till gagn.

Urbaniseringen är beroende
av automation
Framtidens jättestäder och hur
dess utmaningar kan lösas med
hjälp av ”sakernas internet” var
temat för kvällen när GK bjöd in
kunder och samarbetspartners till
ett seminarium på Miljöhuset GK.

E
Nordströms prognos inför utvecklingen i Storstockholm avviker inte nämnvärt från myndigheternas siffror. Här ser vi
en jämförelse mellan befolkningsutvecklingen i Stockholms län och övriga östra Mellansverige.

n torsdagskväll i slutet av augusti
bjöd GK in kunder och samarbetspartners till ett seminarium på
temat ”Internet of things – från
buzzword till business”. Bland talarna
återfanns framtidsforskaren Kjell A.
Nordström, Brad Walters, CEO för
Monnit, OBOS koncernchef Daniel
Kjørberg Siraj och GK:s koncernchef
Jon Valen-Sendstad. Kvällens konferencier
var Kari Slaatsveen.
– De nordiska länderna går i spetsen.
Den finsk-svenske ekonomen, författaren
och föredragshållaren Kjell A. Nordström
är känd för sina fascinerande framtidsvisioner. I sitt tal beskrev han en framtid
där man inte längre talar om 220 länder,
utan 600 städer – det vill säga 600 urbana
områden där 80–85 procent av jordens
befolkning kommer att bo. Han talade
också om hur de nordiska länderna kommer att gå i spetsen för denna urbanisering
och påpekade att Oslo och Stockholm är de
snabbast växande städerna i världen, sett
till mängden inflyttade invånare i procent.
– Norden är världens nionde största
ekonomi, med totalt 26 miljoner invånare,
påpekade Nordström.

Ekonomen Kjell A. Nordström förutspår att Storstockholm kommer att ha cirka fem miljoner invånare om 50 år.

57 olika sensorer. Med tanke på att temat
för kvällen var ”Internet of thing” var det
naturligt att en av GK:s viktigaste samarbetspartners på området var på plats.

Koncernchef Jon Valen-Sendstad beskrev en ljus framtid för byggbranschen och betonade att behovet av fastighetsautomation kommer att öka. Här i samtal med författaren och föredragshållaren Kjell A. Nordström.

Brad Walters, CEO vid det amerikanska
teknikföretaget Monnit, berättade om hur
Monnit i samarbete med GK kan hjälpa
fastighetsägare och fastighetsförvaltare att
övervaka sina tekniska anläggningar med
hjälp av små, trådlösa sensorer.
Monnit erbjuder idag 57 olika sensorer,
ytterligare 17 är under utveckling och det
finns nästan inga gränser för vad man kan
övervaka.

Viktigt med kundperspektiv. Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj berättade
att Obos i egenskap av byggherre alltid var
på jakt efter ny teknik, men att företaget
var noga med att se tekniken ur kundernas
perspektiv, det vill säga hur den gagnar
kunden.
– Vi måste våga tänka stort, sa Siraj.
Han visade bland annat en kort video om
hur Obos redan nästa år planerar att u
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IoT hittar felen
innan de orsakar problem

använda sig av augmented reality
(förstärkt verklighet) på byggplatserna.
Med hjälp av denna nya teknik kan man
visa hur rören är dragna inne i väggen.
– Automation blir viktigare i framtiden.
GK:s koncernchef, Jon Valen-Sendstad, avslutade kvällen med att tala om GK:s framtidsutsikter som leverantör av IoT-produkter
och branschen generellt. Han är övertygad
om att behovet av automation kommer att
vara enormt i framtidens jättestäder.
– Urbaniseringen i världen kommer att
medföra att dubbelt så många människor
kommer att bo i städer jämfört med idag.
De kommer att behöva bostäder, kontor
och skolor, påpekade Valen-Sendstad.
Han nämnde också att mängden uppkopplade apparater och maskiner etc. ökar i
stadig takt och att IoT-tekniken kommer
bli allt viktigare framöver.
– Det mesta av det vi gör idag ska vi
fortsätta med. Rörläggare kommer även
fortsättningsvis att utföra rörläggningstjänster, men IoT-enheter kommer förmodligen påverka vårt sätt att planera, utföra och
fakturera arbetet. Samtidigt kommer den
enorma mängden enheter som är uppkopplade mot internet att ställa höga krav på
säkerhetsarbetet, sa koncernchefen.
Många av deltagarna passade på att knyta nya kontakter
under kvällen. q

Brad Walters, CEO Monnit.

När kyldisken och ventilationsanläggningen är uppkopplad
mot internet kan felen upptäckas
innan de orsakar problem.
– Syftet är att upptäcka felen
innan kunden drabbas av dem,
säger Steinar Holm, direktör för
befintliga byggnader hos GK.

M

edan andra talar om ”Internet
of Things” och de nya möjligheter det innebär, är GK
redan i en position där vi kan
leverera det, säger Steinar Holm, direktör
för befintliga byggnader.

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef Obos.

Övervakar. IoT, eller sakernas internet
som det heter på svenska, är inte längre
något som bara trendforskarna talar om.
”Från buzzword till business” var temat
när GK bjöd in kunder och samarbetspartners för en diskussion om vad som
kommer att ske när alla maskiner, utrustning och apparater är uppkopplade.
– Vi har ett avtal med Monnit, en
amerikansk leverantör som har utvecklat
kvalitetssensorer för vår marknad. Med
dem kan vi enkelt och kostnadseffektivt övervaka kritiska installationer hos
kunderna, förklarar Steinar Holm.
Sparade 13 procent. Under ett besök i
Oslo berättade Brad Walters, Monnits
CEO, hur fastighetsägare och driftansvariga kan dra fördel av företagets små,
trådlösa sensorer i övervakningen av deras
anläggningar.
Med hjälp av enkla sensorer från Monnit
som förutser underhållsbehoven har
telejätten AT&T kunnat minska under-
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hållskostnaderna för sina basstationer med
13 procent, enligt Walters.
– Vi kan leverera både enheterna och
tekniken och övervaka allt från vår
driftscentral. Det gör att vi kan kontrollera byggnaderna på ett helt annat sätt än
tidigare, säger Steinar Holm.
– Syftet är att upptäcka felen innan kunden
drabbas av dem. Vi ska använda tekniken
till att erbjuda förebyggande underhåll,
förklarar han.
Håller tågen rullande. Holm berättar om
det senaste exemplet där IoT-tekniken
använts, signalkioskerna längs Bane Nors
tåglinjer.
– Inuti kioskerna finns det mängder av
elektronik och styrsystem. Problemet är
att det blir varmt om kylningen slutar
fungera. Vi har en lösning där vi placerar
ut sensorer som övervakar temperaturen
och andra kritiska saker i dem. Sensorerna
varnar om något är på väg att gå fel, vilket

innebär stora vinster för Bane Nor. Tekniken
är dessutom robust, billig och enkel att
montera.
– Alla normalt begåvade människor kan
montera dem. Till och med jag klarar av
det, säger Steinar Holm och skrattar.
Förutser mer. Han förutser en utveckling
där IoT i kombination med artificiell
intelligens kan användas för att förutse
händelser i betydligt högre utsträckning
än vad som är möjligt idag.
– Vi kommer till exempel att kunna se om
en kylmaskin är på väg att fallera, så att
vi kan byta ut den eller förbättra den. Det
kommer att göra våra tjänster bättre och
inte minst billigare. Om allt sker enligt
Murphys lag skjuter våra kostnader i
höjden och kunden får problem.
Att lära sig hur sakernas internet för en
driftcentral fungerar är inte särskilt svårt:
Inlärningströskeln är låg och det går fort,
säger Steinar Holm.

– Andra talar om det och visar tjusiga powerpointpresentationer. Vi kan leverera tekniken redan idag, säger Steinar
Holm om sakernas internet.
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Övervakning av byggplatser via internet
Sensorer på byggplatsen ger
ledningen möjlighet att inspektera arbetet och meddela de
anställda när det behövs.
Entreprenören Takuya Irisawa
går från energisnål snöröjning
till HMS i byggbranschen.

S

om 22-åring ledde Irisawa
ringtonavdelningen på Crypton
Future Media, det mest kända
teknikföretaget i den japanska
vintersportorten Sapporo. På den tiden
var ringtoner för mobiltelefoner big bussiness och företaget gjorde stora vinster.
– Det var ett framgångsrikt koncept, men
jag fick aldrig se de kunder som faktiskt
använde produkterna. Det kändes lite
tomt. Jag ville göra något bra för samhället
och bygga upp ett företag som använder
mobilteknologin för att lösa miljöproblem
eller sociala problem, säger Takuya Irisawa
i en intervju i nättidningen Tech in Asia.

Uppvärmda gator. Därför sa han upp sig och
startade företaget Ecomott. Det finns ingen
storstad i världen där det faller så rikligt
med snö som i Sapporo – sex meter per år.
Ofta snöar det så mycket att snöröjningen
inte hinner med. Därför har man satsat på
uppvärmda gator och parkeringsplatser som
smälter bort snön med hjälp av vattenslingor
under marken som värms upp med olja.
– De sensorer som får oljepannorna att gå
igång när det börjar snöa är inte särskilt
avancerade. De går ofta igång i onödan,
förklarar Irisawa.
Därför lanserade han Yurimott, ett övervakningssystem med kameror och sensor
som talar om för operatörerna på värmecentralen när de bör sätta igång uppvärmningen
och när det är dags att stänga av den igen.
Jordbruk. Det var framgångsrikt, men att
hålla ett teknikföretag i gång med en enda
produkt, som dessutom är säsongsberoende är inte lätt. Därför tog gjorde han
ett försök med solcellsdrivna stationer för
övervakning av temperatur, vind och fuktighet inom jordbruket. Men trots att det

finns stora jordbruksområden på Japans
nordligaste ö Hokkaido blev jordbrukssensorerna ingen större succé. Bönderna
var helt enkelt inte tillräckligt teknikintresserade för att uppskatta denna nya typ
av väderövervakning.
Byggplatser. Irisawa riktade istället in
sig på byggbranschen med sitt system.
Övervakningsstationerna utökades med
sensorer för mätning av ljudnivåer och
placerades ut på olika byggplatser för att
övervaka arbetsmiljön. Systemet som heter
Gembaroid används idag på flera tusen
byggplatser runtom i Japan.
Det var först flera år senare som Takuya
Irisawa insåg att det han höll på med var
”sakernas internet”, IoT. Nu har han tagit
utvecklingen ett steg vidare och tagit fram
kompletta IoT-system.
– Att bygga en IoT-produkt kräver sensorer,
portar, ett nätverk, molnlagring och en app.
Det handlar om hårdvara, programvara och
säkerhet. Vi sätter ihop allt så att vem som
helst kan dra nytta av sakernas internet,
säger Takuya Irisawa till Tech in Asia.

Det finns ingen storstad där det snöar mer än i Sapporo. Därför är det inte så underligt att det var arbetet med snöröjningen som blev startskottet för stadens främsta IoT-företag.
(Foto: Shutterstock)

Tillämpning av IoT
Sakernas internet kan användas på många
sätt i byggindustrin. Här är några exempel:

Takuya Irisawa har utvecklat system för övervakning av
byggplatser. (Foto: Ecomott:)
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I anspråkslösa lokaler i Japans nordligaste storstad håller IoT-företaget Ecomott till. (Foto: Georg Mathisen)

– Bygga smartare. Dagens BIM-modeller kan uppdateras med data som löpande inhämtas av IoTsensorer. Därmed kan man till exempel modellera
energianvändningsmönster, temperaturtrender
och hur hyresgästerna rör sig i byggnaden. Informationen kan även analyseras och användas för
att förbättra nästa byggprojekt.
– Hålla utrustningen i drift. Maskiner, verktyg och
övrig utrustning måste hållas igång om man inte
ska förlora tid och pengar. Med IoT kan utrustningen fjärrövervakas med tanke på till exempel
temperaturförändringar och vibrationer. På så sätt
kan man underhålla utrustningen i tid eller byta
ut den innan den havererar.
– Undvika arbetsplatsolyckor. Maskiner som
fjärrstyrs via internet kan utföra arbeten på platser

där det är för farligt för människor att arbeta.
– Förutse vad som behöver göras. Ett exempel är
det mexikanska cementbolaget Cemex. När de
skulle leverera cement till kunder i USA tog det
för lång tid från beställning till leverans. Därför
utrustades bilarna med sensorer och skickades
till de områden där det var mest sannolikt att
kunderna behövde leveranser, baserat på realistiska prognoser. När en kund beställer cement kan
Cemex omedelbart se var närmaste bil befinner sig
och dirigera den till rätt plats.
– Minska sjukfrånvaron. Ett oljebolag utrustade
alla som jobbar på företagets borrplattformar med
smarta klockor – bärbara enheter som höll koll
på var de befann sig, vad de gjorde och i vilken
utsträckning de blev utsatta för kemikalier. På så
sätt kunde man se till att alla medarbetare fick den
vila de behövde och att de inte exponerades för
farliga ämnen. Resultatet? Sjukfrånvaron minskade
med 40 procent.
– Underlätta schemaläggningen. Vissa medarbetare flyttar från projekt till projekt, medan andra

jobbar kvar på ett bygge tills projektet är klart.
Med hjälp av sensorer på medarbetarnas arbetskläder kan arbetsledarna se var alla befinner sig och
vilken kompetens som är på plats på varje projekt.
Sensorerna kan kopplas upp mot schemaläggnings-,
löne- och logistiksystem m.m.
(Källor: IBM, Ecompliance, The Balance, To
Increase)

Cementbilarna skickas ut redan innan kunden har gjort
beställningen, baserat på prognoser som visar vilka byggplatser som behöver mer cement. (Foto: Pedro Felipe)
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Wi-Fi med
ljusets hastighet
LED-lampor och solceller ger en supersnabb och säker trådlös
internetuppkoppling. Det första kontoret som använder Li-Fi i
stället för Wi-Fi är redan i drift.

F

ör nästan tio år sedan bad nobelpristagaren Theodor W. Hänsch
Tysklands främsta forskare att sia om
vilka 100 produkter som kommer att
förändra våra liv mest under de närmaste
100 åren. Han presenterade resultatet i
boken ”100 Produkte der Zukunft” och
avslutade hela boken med att skriva om
Harald Haas LED-lampor.
2011 demonstrerade Harald Haas hur helt
vanliga LED-lampor kan förse världen med
supersnabbt trådlöst internet, och för ett och
ett halvt år sedan visade han hur vanliga solceller kan fungera som mottagare samtidigt
som de fortsätter att generera energi.
Från Bell till Haas. – Nu finns produkten
på marknaden, säger Harald Haas. Vi träffar den tyska professorn på ett litet kontor
i Edinburgh. Passande nog håller han till
i en byggnad som har fått sitt namn efter
den skotska huvudstadens mest berömda
pionjär: Alexander Graham Bell.
Idén låter förvånansvärt enkel: En vanlig
LED-lampa kopplas till ett mikrochip
som får lampan att blinka i extremt hög
hastighet – omöjligt att uppfatta för det
mänskliga ögat. Blinkningarna överför
data som binära värden.
– Det blir ungefär som att sända morsesignaler med en ficklampa, men mycket
snabbare och på ett språk som en dator
kan förstå, förklarar Haas.
Snabbare än Wi-Fi. Li-Fi – light fidelity –
överför data i betydligt högre hastighet än
dagens wifilösningar. Dessutom är ljusets
frekvensområde 10 000 gånger så stort
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som radiovågornas spektrum, vilket ger
plats för betydligt fler signaler. Även om
många användare är uppkopplade samtidigt finns det tillräckligt kapacitet för att
alla ska få en snabb internetförbindelse.
Alla som har försökt surfa med mobilen
i ett överbelastat 3G-nät förstår säkert
varför det behövs snabbare lösningar.
– Och nu kommer ”Internet of Things”,
vilket innebär att tiotals miljarder apparater kommer att vara uppkopplade mot
internet. Samtidigt vill vi med Li-Fi-teknikens hjälp minska den digitala klyftan i
samhället, säger Harald Haas.
Med den här tekniken går det nämligen
att tillhandahålla trådlöst internet överallt,
bara det finns en LED-lampa i rummet.
Redan i dag finns det 14 miljarder LEDlampor i bruk världen över, enligt CNN.
Och enligt Cisco fördubblas datamängderna
som överförs via mobila enheter varje år.
Säkrare. Li-Fi ska inte ensamt driva hela
internet. Signalen fungerar bara så länge
lampan är tänd och kan inte gå igenom
väggar, men det gör faktiskt att säkerheten
ökar. Så länge signalen inte når utanför
rummet blir de trådlösa nätverken säkrare
än någonsin, säger professorn.
Han berättar också att det snabbt blinkande
ljuset är helt ofarligt för den som vistas i
rummet. Tekniken är testad för bieffekter
och ingen kommer att få epileptiska anfall
eller andra reaktioner, säger han.
Haas är övertygad om att Li-Fi kommer att
revolutionera marknaden för både lampor
och datakommunikation. Ericsson
och Osram blir konkurrenter. Det är ound-

Harald Haas håller till i en byggnad som är uppkallad efter
Edinburgh-universitetets hittills mest berömda pionjär:
Alexander Graham Bell. (Foto: Georg Mathisen)

På universitetet i Edinburgh håller Pure Lifi till – ett
företag som utvecklar och kommersialiserar dataöverföring med hjälp av ljus. (Foto: Georg Mathisen)

I laboratoriet har Harald Haas och hans kolleger överfört data i betydligt högre hastigheter än vad som är möjligt med wifi. (Foto: University of Edinburgh)

vikligt att någon kommer att bli akterseglad
– kommunikationens svar på Kodak.
Dongle. Tekniken finns redan på marknaden. Fortfarande behöver användaren
en dongle – en USB-sticka av det slaget vi
använde för att koppla upp oss mot wifi
för några år sedan.
Förra året invigdes världens första kontorshus med Li-Fi-uppkoppling. Sogeprom, den
franska banken Société Générales fastighetsavdelning, har installerat den nya tekniken
i företagets 3 500 kvm stora lokaler i La
Defense utanför Paris. Lamporna levereras
av den franska LED-leverantören Lucibel.
Li-Fi kommer även att användas i Paris
tunnelbana. Ett företag med ursprung vid
universitetet i Versailles har vunnit kontraktet gällande installation av Li-Fi på
66 tunnelbanestationer. Totalt ska över
250 000 belysningspunkter installeras.

Professor Harald Haas skådar in i framtiden – en LED-lampa. (Foto: Laurence Winram)

Harald Haas visar den typ av dongle som kommer att användas på det första Li-Fi-klara
kontoret. (Foto: Malcolm Cochrane Photography)
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“

Med ritningarna mitt
framför ögonen samtidigt
som du har taket och
väggarna runtomkring dig,
så blir det solklart för dig
hur kanalerna är dragna,
visar Jo Jörgen Stordal.

Sätt på dig glasögonen och
se rätt igenom väggen på de
bakomliggande rören och kanalerna. Med den nya tekniken kan
du förstärka verkligheten och
se de digitala byggritningarna
framträda framför dig i rummet.

Jo Jørgen Stordal på Point Media.

J

o Jörgen Stordal tar tag i något
osynligt med fingrarna. Flyttar lite
på det. Plötsligt dyker det upp ett
helt hus framför dig. Du kan gå
runt det. Men du kan också förstora och
förminska det, gå genom väggarna, flytta
möbler bara genom att peka på dem eller
se in i väggarna och finna ut var ventilation, vatten och avlopp löper.
Superglasögon. I verkligheten händer det
ingenting i det rum som Stordal och du
går runt i. Huset, möblerna och kanalerna
existerar bara på insidan av glasögonen
du har på dig. Välkommen till framtidens
arbetsplats, oavsett om du jobbar med
bygg, drift, underhåll eller med att stoppa
vattenläckor.
Du har kanske hört talas om, eller kanske
till och med provat, VR-glasögon. Virtuell
verklighet betyder att glasögonen är täckta
så att du bara ser det som visas på skärmen.
Lösningen lämpar sig utmärkt för simulering – om du till exempel sitter på kontoret
och ska ta med en byggherre eller en potentiell bostadsköpare på en rundtur i ett hus.
Förstärkt verklighet. Men nu handlar det
om AR (augmented reality) – förstärkt
verklighet. På insidan av glasögonen visas u

22

23

TEKNIK – VR/AR

Glasögonen blir ständigt mindre och mer ”normala” till utseendet. Jo Jörgen Stordal på Point Media jobbar med att visualisera allt från arkitektritningar till läromedel.
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bilder, men samtidigt kan du se du igenom
dem, på det som är runt omkring dig. På
så sätt kan du titta på den vägg du har
framför dig och samtidigt se igenom den
och se ritningarna på det som finns inuti
väggen. Eller: du kan titta på pumpen som
du ska montera och samtidigt se monteringsanvisningen, komplett med pilar till de
olika punkterna på den verkliga pumpen.
– VR stänger in synen och hörseln. Det
är en simulator som fungerar utmärkt för
granskning av arkitektritningar, du får en
förståelse av rummet och det känns som
om du befinner dig i rummet. Men om du
befinner dig i det faktiska rummet är AR
ett bättre verktyg. Du kan fritt gå omkring
i rummet utan att snubbla på något, vilket
är risken med VR. Du kan ta reda på var
de förbaskade rören är, du kan installera
sprinkleranläggningen steg för steg. Det är
ett verktyg för arbete på platsen, förklarar
Jo Jörgen Stordal.
Ommöblering. Stordal driver företaget
Point Media. Här arbetar han med allt från
hologram till AR och VR för skolor, plane-
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rare, arkitekter och industriföretag.
– I industrin ser vi hur du tar på dig
glasögon och får händerna fria att jobba
med. Arkitekterna laddar in CAD-ritningar och gör ändringar. Vi har haft arkitekter
som varit här medan kollegorna har suttit
på kontoret och sett detsamma som de ser.
De kan till exempel säga: ”Låt oss prova att
flytta tillbaka dörren till den placering vi
pratade om tidigare”, och sedan kan de gå
igenom dörren och se om lösningen blir
bättre. Med ett sådant visualiseringsverktyg sparar du både tid och möda och det
blir mycket lättare att fatta beslut.
På samma sätt kan en potentiell köpare ta
en första titt på en lägenhet utan att behöva
besöka den, och möblera om den med hologram om så önskas. Långt innan stadsplaneraren har jobbat med mark och husritningar
och placerat huset på rätt ställe.
Ser igenom väggar. För projektledare och
hantverkare är glasögonen ett arbetsredskap som underlättar det dagliga arbetet.
– Det glasögonen är bäst på är att se vad
som finns under huden på saker och ting.

De ser igenom saker och ting, förklarar
Stordal.
Det betyder att du kan stå på byggplatsen
och se var allt ska vara, eller du kan stå i ett
färdigbyggt hus och se igenom väggarna.
– Glasögonen är så smarta att de känner
igen det du tittar på. Om vi programmerar glasögonen så att de känner igen en
värmepump så kan du göra service på den
utan att ha sett modellen tidigare, säger
han. I kontorskollektivet som Point Media
delar med några marknadsförings- och
teknikföretag, demonstrerar de lösningen
med en guide som steg för steg visar hur
man byter ut alla kort i husets datorer.
– Bildkvaliteten är så bra att glasögonen
kan säljas på konsumentmarknaden.
Hantverkare behöver inte lika bra bildkvalitet, men den måste vara tillräckligt
bra för att vara behaglig att jobba med,
säger Jo Jörgen Stordal.
Med glasögon som känner igen det du tittar på och kan
sätta märklappar och instruktioner på det blir det mycket
lättare att utföra servicejobb, även på anläggningar där
du inte är hemmastadd. q
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Statsbygg skannar med mobilen

Bygger med dataspel

Norska Statsbygg planerar att använda mobiltelefoner för
att skanna hela byggnadsstommar, vilket kommer att spara
tid, pengar och miljön.
På universitetet i Ås uppdateras 3D-bilder från mobiltelefonerna under byggprojektet. På så sätt kan den färdiga
konstruktionen hela tiden stämmas av mot BIM-modellen
och arkitektritningarna.
– Tack vare den här tekniken kommer vi inte att behöva

Ludvig Lovén har alltid gillat dataspel. Nu använder han
den bakomliggande tekniken för att rita upp byggprojekt i
Virtual Reality, VR.
Lovén är systemutvecklare inom BIM och VR hos ÅF i Solna.
– Ritningar och CAD-modeller är svåra att förstå, men
visuali-seringarna gör det lätt för kunder och allmänhet att
förstå hur allt kommer att se ut när det är färdigt, säger han.
Visualiseringarna är så naturtrogna att de kallas för Virtual
Reality, vilket får många att tänka på VR-glasögon. Men

åka ut till byggplatsen lika ofta, vilket gör att vi sparar tid,
pengar och inte minst miljön, säger projektdirektör Erik
Antonsen. Dessutom får vi full kontroll över byggprojektet
under arbetets gång.
Skanningverktyget är fortfarande under utveckling. Statsbygg samarbetar med programvaruföretaget Imerso om
ett verktyg som ska kunna användas i de flesta av bolagets
framtida byggprojekt.

TEKNIK NYHETER

modellerna visas på skärm, precis som ett vanligt dataspel
Den spelmotor som används är 20 år gammal, men det är
först nu som den blivit så kraftfull och avancerad att den kan
användas i byggprojekt.
– Framöver tror jag att visualisering kommer att bli allt mer
lättillgängligt, och användas även i mindre projekt, säger
Ludvig Lovén.

Robotrevolutionen i byggbranschen
Kommer robotar och 3D-skrivare att revolutionera byggindustrin? Ja, säger forskarna.

När huset är färdigbyggt kan 3D-bilderna användas för att visa dolda konstruktioner inuti byggnaden, påpekar projektdirektör Erik Antonsen. (Foto: Statsbygg)

Förstärkt verklighet i mobilen
Med hjälp av AR-teknik, eller förstärkt verklighet som det heter
på svenska, kan alla på byggplatsen se en blandning av verklighet och byggritningar i 3D i sina Android-telefoner. Tekniken
är utvecklad av det danska programvaruföretaget Dalux.
– Det kan vara väldigt besvärligt att navigera i den stora mängden pappersritningar som används inom byggbranschen. Med
AR behöver vi inte fundera så mycket, det räcker att titta,
säger Kasper Haack, BIM-ansvarig hos Airteam som har
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testat lösningen, i ett pressmeddelande.
Haack menar att det finns mycket tid och pengar att spara med
en lösning som vet var du befinner dig och vad du tittar på.
Dessutom innebär tekniken stora fördelar för kvalitetssäkringen.
– Det förvånade oss att byggbranschen var så pass redo att
börja använda AR-tekniken, säger Dalux grundare Bent
Dalgaard. Alla har en smarttelefon eller en surfplatta, medan
AR-glasögon är betydligt dyrare, påpekar han.

Den amerikanska tidskriften Science ägnar ett helt nummer åt användningen av robotar i byggbranschen. Steven J.
Keating och hans kollegor på MIT har tagit fram en digital
konstruktionsplattform (en robotiserad 3D-skrivare) som
klarar av att skriva ut en 14,70 meter bred och 3,70 meter
hög öppen konstruktion i cellplast på tretton och en halv
timme.
Användningen av digital teknik inom arkitektur och design
har lett till stora framsteg inom byggbranschen, men själva
byggandet sker fortfarande med gamla metoder som kan
vara långsamma, arbetskrävande, farliga och dyra, skriver
Science.
Keatings 3D-skrivare har en robotarm vars sensorer känner
av omgivningen och anpassar sig efter den. Skrivaren kan
använda olika typer av byggmaterial – från vanlig betong till
lokalt förekommande material som till exempel sand eller is.
Vijay M. Pawar, Robert Stuart-Smith och Peter Scully på
University College London påpekar att dagens avancerade
metoder för framställning av prefabricerade byggelement
vida överträffar det löpande band som användes på Henry
Fords tid. I stället för att enbart masstillverka identiska
produkter kan dagens smarta robotar analysera både design
och material.
Robottekniken kan även implementeras i den färdiga bygg-

naden, med konstruktioner som kan anpassas till miljön
och behoven och till och med förändras över tid. Samtidigt
är det viktigt att tekniken används för konstruktioner som
människan inte klarar av att bygga, inte till att ersätta hantverkarna. Annars kommer viktig kompetens att gå förlorad,
understryker de tre forskarna.
Tillverkningen av de färdiga byggelementen bör ske på byggplatsen, hävdar Russel Loveridge och Tanja Coray på ETH
Zürich. Även de betonar att robotar inte kan ersätta människan – det kommer alltid att behövas yrkesfolk som kan
hantera oförutsedda problem.

3D-skrivaren har byggt en 15 meter hög kupol av cellplast på drygt tretton timmar,
men enligt forskarna har vi bara sett början på utvecklingen. (Foto: Steven
Keating, Julian Leland, Levi Cai och Neri Oxman, Mediated Matter Group)
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I digitalt styrda
byggprojekt
behövs en trial
& error-kultur

Någon gång i framtiden kommer samtliga ”piloter” och
deras kompetens att utnyttjas i ett heldigitalt byggprojekt.
(Foto: Shutterstock)

När hela byggprojekt ska styras
digitalt går det inte att luta sig
mot gamla modeller. Nej, då
gäller det att tänka i nya banor
– ända från grunden.

D

et är lösningarna som ska belönas,
inte hur många timmar du lyckas
fakturera under ett projekt. Men
det finns ingen trial & error-kultur
i Norge, säger Jan Myhre hos norska
statens fastighetsbolag, Statsbygg. Han är
projektdirektör för utvecklingsprojektet
Digibygg och menar att det inte går att
utveckla något utan att göra misstag.

Digibyggdirektören Jan Myhre efterlyser en
utvecklingskultur där det är tillåtet att begå misstag.
(Foto: Statsbygg)

28

Utanför boxen. – Vi kan inte lyckas varje
gång. I Silicon Valley är det tillåtet att göra
misstag, för det är bara då, genom misstag,
som du kan göra rätt. Vi behöver människor
med hög kompetens inom sitt respektive
område, men de som kan tänka utanför
boxen är minst lika viktiga, säger Myhre.
Han är visserligen kritisk till timdebiteringsmodellen, men tycker samtidigt det
är viktigt att alla som deltar i ett projekt
tjänar pengar. u

“

Vi behöver dem som kan
sitt jobb men har lika stort
behov av dem som kan kan
tänka utanför boxen.
Jan Myhre, projektdirektör för Digibygg på Statsbygg.
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– Men inte på bekostnad av andra. Bra
lösningar skapas genom samarbete!
Projektgruppens sammansättning. Det
är inom detta område Myhre vill se en
förändring, inte minst vad gäller vilka som
ska samarbeta och när.
– Vem är det egentligen som skapar värde
i våra projekt? Vi gör en presentation och
sätter samman en grupp bestående av byggherre, rådgivare, arkitekt och entreprenör.
Vi skapar projektet och en projektgrupp
och anser att värdeskapandet finns där.
Men det finns en mängd olika aktörer som
har mycket att tillföra, menar han.
– Leverantören av automatik befinner sig
långt ner i kedjan. Vi har teknikleverantörer
och programvaruleverantör av världsklass.
Men de är inte med när underlaget för
den digitala delen av projektet ska skapas,
vilket beror på att det inte är tradition att
bjuda in dem.
Mer än bara BIM. Myhre nämner ett exempel
från en mässa han besökte i våras, där han
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träffade ett VVS-företag som prefabricerar
teknikrum. De berättade att deras lösningar bara kräver hälften så stor yta som
dagens teknikrum.
– Hur kan det komma sig att vi som
byggherre inte känner till det? Vi måste
få med de värdeskapande aktörerna och
deras kunskaper i projekten, säger han.
Digibyggdirektörens grundtanke låter
självklar och förnuftig – att röra sig i en
riktning dit där projekten utvecklas kring
en digital modell och där alla jobbar mot en
BIM-modell i realtid. Samtidigt vill han gå
betydligt längre än att bara använda BIM.
Se på flygindustrin. – I dag händer det alltför ofta att de olika aktörerna sitter på sina
respektive kontor och arbetar med sina
modeller. Sedan kommer de och ska införliva det i huvudmodellen, och så kör det
fast. Alla måste ha tillgång till allt i realtid.
Det här har man gjort inom flygindustrin
och på så sätt blivit av med mängder av
problem och fel, betonar Jan Myhre.
Han ställer upp på alla möten, seminarier,

kurser och konferenser han blir inbjuden
till, av det enkla skälet att det är viktigt att
få med hela branschen på tåget. Detta ska
inte vara något som Statsbygg ägnar sig åt
på egen hand eller möjligen tillsammans
med DiBK och Bygg21.
Upphandlingsregler. Statsbygg startar en
mängd olika pilotprojekt och byggprojekt.
Samtidigt skulle Myhre gärna ha ett närmare samarbete med entreprenörerna.
– Det hade varit fantastiskt roligt om vi
kunde skriva kontrakt för tre-fyra projekt i
taget och spela ihop oss. Som det är nu sätter vi ihop ett nytt landslag varje gång. Det
blir som med fotbollslandslaget, som hela
tiden förlorar – och det gör vi med. Det
här har man lyckats med i andra länder.
Frågan är hur vi ska kunna utnyttja det
spelrum som finns inom regelverket för
upphandling, men som vi ännu inte vågat
ge oss in i, säger Myhre.
BIM är grunden, men en digital genomförandemodell
innehåller mycket mer än så, konstaterar Jan Myhre.
(Foto: Shutterstock) q

Bättre driftstyrning
I dag är de flesta fastigheter
utrustade med automationsteknik för övervakning av
temperatur, energiförbrukning
och CO2. Nu är målet att överföra dessa data till en central
driftcentral på GK.

I

nya byggnader finns ett stort antal
sensorer och temperaturgivare. Och
vanligtvis är dessa anslutna till en lokal
driftcentral. Även äldre hus med mindre automatik kan relativt enkelt utrustas
med sensorer och givare som gör det
lättare att följa status hos de tekniska
installationerna. För det ändamålet
används numera sensorer som överför
informationen trådlöst till driftcentralen i

fastigheten. Frågan är bara:
Ger detta en bättre drift av husen?
Erfarenhet och kompetens behövs. Svaret
från Steinar Holm, GK:s koncerndirektör
för affärsutveckling, är tydligt:
– Nej, så enkelt är det inte att förbättra
driften. Ett driftövervakningssystem
avslöjar de flesta avvikelser från normal
drift, men det betyder inte att problemet
lätt kan åtgärdas. Avvikelsen måste först
utvärderas och analyseras. När vi blir
kontaktade av lokala fastighetsskötare kan
det lätt hända att deras beskrivning
av problemet leder till att vi skickar ut
en tekniker med fel kompetens för den
aktuella händelsen. Eftersom driften
bygger på digital information är det
viktigt att den utvärderas av en person
med specialistkunskaper – och det skaffar
man sig inte genom att ha driftövervak-

ning som bisyssla. Den som jobbar med
driftuppföljning av det här slaget måste
kontinuerligt fylla på sina kunskaper och
helst ha erfarenhet av flera tusen liknande
anläggningar. Och det är just precis vad vi
kan erbjuda med vår nya driftcentral.
Internet of Things. – Idag talas det mycket
om IoT – Internet of Things, ett begrepp
som omfattar en enorm mångfald apparater och enheter som är uppkopplade
mot nätet. I GKs nya driftcentral kan vi
ta emot och analysera alla data som de
lokala driftövervakningssystemen samlar
in, om fastighetsägaren så önskar, berättar
Holm. De hus som byggs idag är utrustade
med förhållandevis avancerad automatik
som är ansluten till ett driftövervakningssystem. Äldre fastigheter som saknar
driftövervakning och som är utrustade
med äldre teknik kan vi i viss utsträckning u

Steinar Holm, direktör för affärsområdet befintliga byggnader på GK, tror att kunderna kommer att uppskatta den professionella driftövervakningen vid den nya driftcentralen på
fjärde våningen i Miljöhuset GK.
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uppgradera med sensorer och IoT-teknik.
På så sätt kan vi från vår nya driftcentral
här i Miljöhuset GK övervaka driften även
av dessa hus.
Inte så tidskrävande – men… Att samla in
data från olika fastigheter runtom i landet
är relativt enkelt. Men sen då? Vad ska du
göra med informationen?
– Om vi till exempel tar en titt på det
här huset, säger Holm. Hur mycket tid
behöver en fastighetsskötare här hos oss
lägga på övervakning och styrning av
inomhusklimat, driftförhållanden och
energiförbrukning? Låt oss säga att det tar
två timmar i veckan. Med andra ord använder han eller hon ca fem procent av sin
arbetstid till att försäkra sig om att driften
fungerar tillfredsställande.
Slutsatsen blir att en fastighetsskötare

ägnar nittiofem procent av sin arbetstid åt
helt andra uppgifter, som att byta glödlampor, skotta snö och liknande. Det anser
jag vara ganska normalt för en fastighet i
Norge. Enligt vår uppfattning är driftövervakning och driftsoptimering en uppgift
för medarbetare med specialistkompetens.
Fastighetsskötare rekryteras sällan i syfte
att sköta driftövervakningen, som bara
utgör fem procent av jobbet, de anställs
snarare för att ta hand om de övriga 95
procenten av arbetsuppgifterna. Med
andra ord kommer inte den teknik som
finns tillhands för att optimera driften i
fastigheten att utnyttjas till fullo.
Flytt av driftsdata. Att låta hanteringen av
driftövervakningssystemet bli en tillfällig
arbetsuppgift för den lokala fastighetsskötaren är knappast optimalt.

– Små justeringar kan ge betydande
besparingar på sikt, men de möjligheter
som automationstekniken ger utnyttjas
i allt för liten utsträckning, poängterar
Holm. En förklaring kan vara tidspress
och att den som ansvarar för fastighetsskötseln har för många andra uppgifter.
Det var mot den bakgrunden vi bestämde
oss för följande: Låt oss ta hand om detta
för er räkning! Internet har ju redan
funnits i flera decennier, så nu tar vi helt
enkelt och flyttar informationen från
kundernas fastigheter till oss, det vill säga
till vår nya driftcentral. Och sedan ger vi
våra experter i uppgift att övervaka driften,
dygnet runt. Tack vare våra medarbetares
specialistkompetens går det betydligt
snabbare för dem att analysera den driftsdata som kommer in. Dessutom kan de
göra mer kvalificerade analyser.

Stor investering. I en modern fastighet
finns mängder av dyrbar teknisk utrustning som ventilationsanläggning,
värmeanläggning, kylanläggning, olika
pumpfunktioner och en massa annan
teknik.
– De tekniska lösningarna utgör cirka
40 procent av byggkostnaderna, upplyser
Holm. Det är en investering som ska ge
ägaren, förvaltaren och användarna bra
komfort på arbetsplatsen, ett bra inomhusklimat och en låg energiförbrukning.
För att nå dessa mål, samlar vi in data
från alla dessa installationer till en knutpunkt, det vill säga till en dator med en
skärm – och kallar det ett driftövervakningssystem. Vid behov kan vi komplettera systemet med ytterligare sensorer
som ansluts trådlöst till en router, som i
sin tur skickar informationen vidare till

en server i molnet som vi har ständig
tillgång till.
Omfattande kompetensutveckling.
– All denna information som skickas via
nätet måste analyseras innan den kan
användas som underlag för de åtgärder
som eventuellt kan behöva vidtas. Detta är
en uppgift för specialister, även om vi är
på väg mot en framtid där tekniken lär sig
att sköta dessa uppgifter själv utifrån vissa
algoritmer – så kallad maskininlärning,
säger Holm. Men eftersom det mesta av
detta arbete fortfarande kräver mänsklig
kompetens erbjuder vi oss att sköta om
driften för våra kunders räkning. När de
överlåter fastighetsdriften till oss hanteras
den av specialister som uteslutande arbetar
med detta och som ägnar hela dagarna
åt att analysera och optimera driften. De

sköter driften för flera tusen fastigheter
och har erfarenhet av alla tänkbara driftsmässiga scenarier.
Inget mer ”haveribaserat” underhåll.
När övervakningen sker kontinuerligt
och grundligt kan man fokusera på det
förebyggande underhållet, göra bättre
prognoser över framtida underhållskostnader, samtidigt som extrakostnader till
följd av driftfel undviks.
– Vissa av våra potentiella kunder kommer
säkert att efterfråga en mer flexibel lösning,
bland annat de som har egen personal för
service och reparationer, men jag tror att
de har mycket att vinna på att låta våra
specialister ta hand om analysen av insamlade driftsdata, avslutar Steinar Holm.

Steinar på plats i den nya driftcentralen som för närvarande är inredd för två-tre driftspecialister. Driftcentralen kommer att vara bemannad dygnet runt och så småningom bli
arbetsplats för ett tjugotal medarbetare.
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Klimatet ökar påfrestningarna
på fastighetsbeståndet i Norge.
Samtidigt är det ingen bra idé
att bygga likadant överallt.
– Vi behöver flera olika lösningar. Det är inget hinder för
industrialisering, men vi måste
kunna anpassa oss till vissa
överordnade klimatzoner, säger
Cecilie Flyen.

V

ar vädret verkligen bättre förr? – Ja,
hävdar Cecilie Flyen, seniorforskare
vid Sintef Byggforsk. Vintrarna
var kallare, somrarna varmare och
vädret var mer stabilt. Variationerna mellan
årstiderna var mer förutsägbara.
Större påfrestningar. – Det råder ingen
tvekan om att större nederbördsmängder,
högre temperaturer och extrema väderförhållanden leder till ökade påfrestningar
på fastighetsbeståndet och infrastrukturen. Nu måste vi dra lärdom av hur
klimatet är på andra platser, säger Flyen.
Alla är inte överens om den karta över
röta och mögel som Sintef Byggforsk
har räknat sig fram till. Men oavsett hur
kartan ser ut råder det ingen tvekan om
att mögelrisken blivit större, menar hon.
Riskerna ökar mest i tätbebyggda områden och i orter med många trähus.
– Vi vet att de ökade påfrestningarna inte
enbart kommer att påverka nya fastigheter.
Att bara ändra tänkesätt och tro att det
räcker är ingen lösning. I Norge har vi över
fyra miljoner hus, det vill säga 350 miljoner
kvadratmeter boyta, som inte bara behöver
bra drift och underhåll. De måste dessutom
anpassas till de kommande klimatförändringarna, säger Sintef-forskaren.

Illustrationsfoto: Shutterstock
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Nederbördsrekord. Hon nämner att det
behövs ett större fokus på klimatet i samband med stadsplanering och behandling
av bygglovsärenden, övergripande riskoch sårbarhetsanalyser, klimatplanering
och att man bör utvärdera om det behövs
nya byggregler eller anvisningar för att u
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klimatanpassa det befintliga fastighetsbeståndet. Andra viktiga frågor är dränering och husens placering på tomten,
urbana översvämningar och dagvattenhantering, lämpliga datum för byggstart,
övertäckning av konstruktioner, tele, vatten som tar nya vägar och den allt viktigare
fördröjningen av dagvatten.
På Vestlandet sätts nya nederbördsrekord.
På de mest drabbade platserna kan det under ett dygn regna lika mycket som det gör
under ett helt år bara några mil in i landet.

NATIONELLT FUKTSEMINARIUM 2017

På årets nationella fuktseminarium talade
hon om de nya möjligheterna att skräddarsy industriell produktion genom en
ökad digitalisering och ökad användning av
BIM. Det är fullt möjligt att lägga in klimatkontroller i BIM-modellen och ta hänsyn
till klimatzoner när man väljer lösning.

Lokala skillnader. – Vi kan inte bygga
likadant överallt. Vi behöver flera olika
lösningar. Det är inget hinder för industrialisering, men vi måste kunna anpassa oss
till vissa överordnade klimatzoner, säger
Cecilie Flyen.

Positiva tongångar. Åshild Lappegård
Hauge är forskare vid Sintef Byggforsk och
arbetar med klimatpsykologi. Varför vidtar
vi inte fler förebyggande åtgärder när
alla vet att nederbördsmängderna ökar?
Hennes råd är att fokusera på det positiva:
– Domedagsprofetior skapar rädsla i högre
utsträckning än de leder till handling.
Skräm till exempel inte människor genom
att tala om att antalet urbana översvämningar ökar. Visa hellre på de samhällsmäs-

Dra lärdom av hur klimatet ser ut på andra platser,
uppmanar Cecilie Flyen. (Foto: Georg Mathisen)

Fokusera på det positiva i stället för att skrämma människor
med domedagsprofetior, säger Åshild Lappegård Hauge.

siga fördelarna med dräneringslösningar
och grönområden som kan ta hand om
vattnet. Och gör klimatfrågan mindre
politisk, säger Hauge.
Hon ansvarar för beslutsprocesserna i
Klima 2050, där forskare, näringslivet
och offentliga partner arbetar med att
hitta åtgärder som minskar de risker som
klimatförändringarna medför.
– Att man hittar nya metoder för att ta
hand om stora nederbördsmängder, som
till exempel gröna tak, är viktigt för oss. Så
småningom kan det bli aktuellt att erbjuda
bättre försäkringar för dem som bygger och
renoverar med hänsyn till klimatförändringarna, säger Geir Trulserud vid Finans Norge
i ett pressmeddelande från Klima 2050.

Många hus i Norge behöver anpassas till framtidens
väderförhållanden. (Foto: Shutterstock)

Jaran Wood från Leca Norge (till vänster) och Vladimír Hamouz vid NTNU samarbetar om åtgärder för att minska de samhälleliga konsekvenserna av klimatförändringarna. Bland annat
undersöker de olika taklösningar, såsom en stenbeläggning på ett speciellt Leca-material som absorberar vattnet tillfälligt och sedan släpper ut det gradvis. (Foto: Klima 2050)
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Att ha en källare
är ingen mänsklig
rättighet
Det är inte i alla villaområden som det är lämpligt att ha
källare, menar Ole Petter Skallebakke, chefsingenjör på
Fredrikstads kommun.
Fredrikstad har klarat sig undan översvämningsskador i
50 år. Men idag råder nya förhållanden vad gäller nederbörd, avloppsnät och källare.
– Dagens villaägare använder källaren som gillestuga, inte
som potatiskällare, konstaterar Skallebakke.
Samtidigt som husen har fått inredda källare använder
vi mer fett i maten – och alltför ofta hamnar fettet direkt
i avloppet. Inte heller underhållet är vad det borde vara,
vilket leder till att avloppsrören kollapsar. Och ingen
kan hindra en villaägare från att byta ut äppelträden och
gräsmattan mot asfalt, vilket gör att vattnet rinner rakt
över till grannen.
Ole Petter Skallebakke arbetar med gröna tak, regnbäddar
och avvattningsvägar. Takvattnet ska ut i terrängen, inte
in i ledningarna. Han tycker det är dags att villaägarna tar
problemet på allvar:
– Att ha en källare är ingen mänsklig rättighet! säger
Skallebakke, som funderar på om det eventuellt kan bli
nödvändigt att införa källarfria zoner.

De flesta tänker på älvar när man talar om översvämningar. De glömmer att översvämningar även inträffar i städer, menar Ole Petter Skallebakke. (Foto: Georg Mathisen)

– Byggfel för
miljarder
Ola Fæhn är en norsk advokat med inriktning på konsumenträtt. Han vill rikta ett stort tack till klimatkrisen samt
till alla oseriösa hantverkare och processlystna försäkringsbolag som hjälper advokaterna att tjäna pengar.
Fæhn, som är känd för sina provokativa uttalanden,
skrädde inte orden när han talade på det nationella fuktseminariet.
– Enligt Sintef uppgår kostnaderna för byggfel i Norge till
nio miljarder kronor varje år. Cirka 80 procent av dessa
fel handlar om vattenskador, säger Fæhn.
Han är starkt kritisk till de försäkringsbolag som försöker
slippa undan sitt betalningsansvar, men även till besiktnings- och värderingsmännen, som alltför ofta sitter i
knät på försäkringsbolagen.
– Behöver vi en branschstandard? Det beror på vem du
frågar. Ja, säger kunderna, eftersom det skulle säkra en
minimistandard. Ja, säger de seriösa aktörerna bland
hantverkarna, eftersom det skulle främja konkurrens på
lika villkor. Försäkringsbolagen skulle förmodligen säga
ja till en enklare branschstandard om de själva fick vara
med och diktera villkoren, men om vi talar om en mer
långtgående standard är jag säker på att de skulle säga
nej. Advokaterna skulle säga nej, eftersom det skulle sätta
stopp för tvister. Om det är något vi gillar, så är det tvister
eftersom vi tjänar pengar på dem, säger Ola Fæhn.

Byggfelen i Norge kostar miljarder varje år och de flesta felen handlar om vattenskador,
enligt Ola Fæhn hos Forbrukeradvokaten. (Foto: Georg Mathisen)
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De samarbetar för att få stopp
på kriminaliteten inom den
norska byggbranschen.
Polisen, skatteverket, Arbetstilsynet, Nav och andra myndigheter blir mer effektiva när
de arbetar tillsammans.

B

odö och Tönsberg är de senaste i
raden av alla norska kommuner
där man har etablerat ett särskilt
centrum mot svartjobb och annan
kriminalitet i näringslivet, ett så kallat
a-krimcentrum. – Det sker enormt mycket
i Bodö. Vi genomför hellre många mindre
kontroller än en stor, säger Per Thomassen.
A-krimcentrum. Per Thomassen är assisterande polischef och leder arbetet vid
a-krimcentret i Bodö. Här arbetar polisen,
skatteverket och Arbeidstilsynet sida vid
sida för att komma åt de oseriösa aktörerna. Nav deltar också i samarbetet, fast på
distans från kontoret i Tromsö.
A-krimcentret samarbetar dessutom med

Det är först när myndigheterna beger sig ut till byggplatsen för inspektion som det är möjligt att komma åt svartjobbarna. (På den här byggplatsen upptäcktes inga oegentligheter)
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alla övriga organisationer som kan tänkas
komma i kontakt med illegal verksamhet i
arbetslivet: LO och NHO, brandväsendet,
Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet
och Statens vegvesen m.fl.
Enkla åtgärder. Byggbranschen är ett av de
områden man fokuserar mest på. Och ofta
är det de enkla åtgärderna som ger störst
effekt. Thomassen ger ett exempel på hur
man med gammalt hederligt polisarbete
lyckats avslöja svart arbetskraft. Några av
hans poliskollegor i Mo i Rana talade med
tre män som satt vid vägkanten och åt. De
berättade att de skulle besöka en kvinnlig
vän – inne i bilen hittade polisen en stor
mängd visitkort. De tre männen berättade
tre helt olika historier – sanningen var att
de i tre års tid hade arbetat svart i Mo i
Rana, med allt från målning till gräsklippning. De sattes på flyget hem till Polen och
fick inreseförbud i två år.
Fler exempel: När polisen eskorterar ett
extra brett fordon till ett byggprojekt
passar de numera på att ta en inspektionsrunda på byggplatsen medan lasten lossas.
Och tidigare, när någon klagade på att det
försiggick snickar- eller måleriarbeten u

Per Thomassen, assisterande polischef, leder arbetet vid a-krimcentret i Bodö.
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hos grannen efter klockan på elva på
kvällen, brukade patrullen som åkte ut till
platsen bara ropa till hantverkarna att de
måste sluta. Nu går de ut ur bilen och frågar arbetarna vilka de är, var de kommer
ifrån, vilket slags arbetsavtal de har och
varför de står på en stege som inte är säker.
– Vi måste arbeta förebyggande och försätta
de kriminella ur spel, säger Per Thomassen.
Illojal konkurrens. Anne Marit Stork vid
entreprenörföreningen EBA:s lokalavdelning i Nordnorge berättar att många mindre
företag, inte minst byggföretag, har blivit
utkonkurrerade av svartjobbarna.
– De seriösa företagen har höga kostnader
– de har utbildad arbetskraft, lärlingar och
ansvarar för att lära upp en ny generation.
Väldigt många av de seriösa företagen på orter
som till exempel Sortland, Mo i Rana och
Mosjøen, blir utkonkurrerade, säger hon.
EBA ser a-krimcentret som ett av flera
instrument för att komma till rätta med
problemen. Stork skulle gärna också se att

Varning för
obehöriga elektriker

kommunerna blir bättre på att följa upp
sina avtal.
Kommun. – Bodö kommun hade ett byggprojekt där det förekom oseriösa underentreprenörer. Där tog vi kontrollen och
kommunstyrelsens ordförande tyckte att
det var fantastiskt att vi kunde hjälpa till,
säger Per Thomassen.
Statssekretare Morten Bakke på arbetsdepartementet besökte a-krimcentren
runtom i Norge inför valet i september.
– Vi ser bland annat en måleribransch som
nästan inte har några uppdrag. Många
privatpersoner är helt aningslösa. De väljer
den billigaste leverantören och förstår inte
att de kan stå utan ersättning om något
skulle hända, säger han.
– A-krimcentren är duktiga på att använda
de direkta sanktionsmöjligheter som finns.
Vi måste försöka få bukt med kriminaliteten
innan den får fäste och ökar ytterligare, säger
Morten Bakke.

Fusk och felaktigt utförda arbeten förekommer på många byggarbetsplatser i Norge. Nu varnar elbranschen för obehöriga
elektriker och insmugglade komponenter från Östeuropa. Du kan
bidra till att fusket avslöjas.

M
Inför valet besökte Morten Bakke, statssekreterare på
Arbeids- og sosialdepartementet, flera av a-krimcentren
runtom i Norge. – Vi måste få bukt med kriminaliteten
innan den sprider sig, säger han.

ånga av de tips vi får in
kommer från montörer på
de större, seriösa företagen,
berättar Vidar Sagmyr. Han
har lett byggbranschens störningspatrull i
Trondheim sedan den bildades i en aktion
för Norges målare för tre år sedan.
Störningspatrullens syfte är att komma till
rätta med kriminaliteten på byggplatserna
och det dröjde inte länge innan merparten
av byggbranschens aktörer hade anslutit
sig. Hittills har man lämnat hundratals tips
om lönedumpning, svartjobb och andra
oegentligheter på norska byggarbetsplatser.
Svårt att bevisa. – Vi ser en kraftig ökning
av missförhållanden inom elektrikerbranschen just nu, berättar Sagmyr. Rör och inneklimat är inte lika utsatta för närvarande;
plåtslagarna däremot kämpar med konkurrens från oseriösa firmor som gör undermåliga arbeten och fuskar med säkerheten.
– Vi har fått in flera tips om obehöriga
elektriker, och nu har elsäkerhetstillsynen
här i Trondheim uppmärksammat problemet och börjat följa upp tipsen. Samtidigt
har elektrikerförbundet folk ute på fältet
och de har fått in många tips om olagliga
elinstallationsarbeten, säger han.
Olagligheter förekommer både i större
projekt och på villamarknaden, men de är
svåra att bevisa.

Det är viktigt att samarbeta med alla som kan tänkas stöta på svartjobbarna, konstaterar Per Thomassen – här i samtal med Anne Marit Stork, som representerar många av de företag
som brottas med konkurrensen från de oseriösa aktörerna.
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Böter. – I vissa fall lämnar leverantören en
”försäkran om överensstämmelse” som vi
misstänker är falsk, säger Vidar Sagmyr.
Som exempel nämner han ett arbete vid
ett bostadshus där allt inte tycktes stå rätt

till. Ingen av stadens elektriker hade varit
på plats och den försäkran om överensstämmelse som fanns var utfärdad av ett
företag från en annan ort i landet – ett
företag som inte heller hade varit på plats,
enligt honom.
– Det senaste jag hörde om saken, var att
byggherren och företaget skulle få böter.
Det kan vara många olika saker som gör att
man anar oråd, men det är svårt att lagföra
företag för olagligt utförda installationer.
Då måste du nästan ta dem på bar gärning
när de drar ledningarna. Men arbetet går
väldigt fort, så tiden är knapp. Vi jobbar
hårt med det här och det finns aktörer som
vi misstänker starkt. Men du ska ha tur om
du lyckas få elsäkerhetstillsynen att göra
inspektion precis när de drar kabel.

Modulhus. Ett annat tips som störningspatrullen ofta får gäller insmugglade
elkomponenter från Östeuropa.
– Kunderna är ofta privata villaägare. Men
problemet med obehöriga elektriker stöter
man ofta på i samband med byggnation
av modulhus. Modulerna kommer från
Östeuropa och tillverkarna har med sig
egna elektriker som inte är registrerade
och dessutom underbetalda, säger Sagmyr.
Han nämner som exempel att norska
skatteverket har krävt ett modulföretag på
7,2 miljoner kronor i utebliven skatt och
ett annat företag på 1,2 miljoner. Båda är
litauiska företag med filialer i Norge.
När försäljningsdatumet närmat sig har
elsäkerhetstillsynen gjort inspektion och
hittat fel och brister på många projekt
där man misstänker att arbetet utförts av
obehöriga elektriker.
Tips från montörer. Vidar Sagmyr uppmanar
de seriösa branschföretagen att lämna tips:
– Ofta är det företag som till exempel GK
som levererar huvudledningarna in till
modulhusen. Sedan har de östeuropeiska
leverantörerna med sig egna ”elektriker”
som tar över arbetet. Det är ofta montörerna som tipsar oss, säger Sagmyr. Han
uppmanar alla som fattar misstankar om
olagliga elinstallationsarbeten att höra av
sig till elsäkerhetstillsynen, facket eller
störningspatrullen.

Vidar Sagmyr på störningspatrullen uppmanar alla som fattar misstankar om olagliga elinstallationsarbeten att höra av sig
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Att rapportera är inte att skvallra
– Det är skillnad på små och
stora företag, konstaterar
Sissel Strande. I sitt arbete som
HMS-chef på GK Norge ansvarar
hon för att arbetsmiljön ska
vara trygg och säker, både för
de egna medarbetarna och för
underentreprenörerna.

I

nte att skvallra. – Vi ställer krav på
underentreprenörerna och bemanningsföretagen. De stora företagen har
ofta egna kraftfulla system för personaladministration. Mindre företag med få
kontorsanställda har inte alltid något eget
system. Då kan de ansluta sig till oss och
använda GK:s HMS-system, berättar hon.
Enligt Strande är det inga större skillnader
i avvikelsestatistiken mellan GK och
underentreprenörerna.
– Men jag har en känsla av att underentreprenörerna inte alltid är lika noga med
att rapportera avvikelser som vi. Det är
viktigt att komma ihåg att rapportera inte
är detsamma som att skvallra. Det är att
göra varandra bättre. För att bli bättre
måste vi veta var skon klämmer och vad vi
inte är så bra på!

HMS-chefen Sissel Strande betonar att avvikelserapportering inte är skvaller, utan ett sätt att göra varandra bättre.
(Foto Georg Mathisen)

”Ska bara”. Den mest krävande delen
av HMS-arbetet är regelefterlevnaden
och uppföljningen. Särskilt i de mindre
projekten.
– Det är väldigt mycket en stackars
projektledare måste hinna med. I större
projekt sätter vi ofta in extra personal som
hjälper till med HMS-arbetet och uppföljningen av kraven, säger hon.
Sissel Strande betonar att säkerheten alltid
kommer i första hand. Det är när man tar
genvägar och tänker att jag ”ska bara” som
saker och ting går fel.

utmanande. Det brister också i informationen om de risker som kan uppstå när
flera företag jobbar samtidigt, om man ofta
byter utrustning och när man samarbetar
med nya personer.
Ett stort inslag av utländsk arbetskraft
bidrar till att det kan uppstå språkproblem
och kulturskillnader, vilket också medför
en risk, säger Strande. På vissa byggplatser
kan det hända att säkerhetsarbetet hamnar
lite på efterkälken och inte koordineras
och följs upp centralt som det ska när
tidspressen blir för stor.
GK har ett särskilt register över godkända
underentreprenörer. Försäkringar och
ekonomi bedöms innan leverantörerna
godkänns för uppdrag. Sekretessen tas
på allvar; informationen om underentreprenörerna revideras löpande och kravet
på färre led i leverantörskedjan gör att
transparensen ökar.

Krävande tidsramar. – Korta leveranstider och hög arbetsbelastning är särskilt

500 tillbud under 2016. GK har ett stort
fokus på att alla HMS-tillbud ska rappor-
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teras, betonar Strande.
– Typiska olyckor är skärskador, elstötar,
belastningsskador och fall. Om vi tittar på
siffrorna från 2008 fram till idag, visar de
att vi inte har haft några dödsolyckor eller
olycksfall som orsakat bestående personskador.
Utbildning. – På GK-skolan utbildar vi
personalen om HMS. Vi har genomgångar
för nyanställda och e-kurser om HMS som
alla måste genomgå under sin första vecka
på jobbet. E-kursen om HMS erbjuder vi
även våra underentreprenörer. Vi har även
chefskurser i HMS- och arbetsmiljöfrågor,
en halvdagskurs om HMS på projektledarutbildningen, samt informationsmöten
för lärlingar och skyddsombud på
temat HMS. Ett bra HMS-arbete är en
förutsättning för att vi ska kunna skapa en
bra och säker arbetsplats för de anställda,
men det är också viktigt för våra kunder
och samarbetspartners, säger HMS-chefen
Sissel Strande.

Livsfarliga arbetsförhållanden på fyra av tio
byggföretag
I slutet av augusti stoppades arbetet på 150 av totalt 345
bygg- och anläggningsföretag på grund av överhängande
fara för liv och hälsa.
Det var andra gången i år som Arbeidstilsynet inspekterade höjdarbeten på norska byggarbetsplatser. Målet är att
minska antalet fallolyckor.
– Resultatet för hela landet var ännu värre än vid aktionen
i maj. Men efter de erfarenheter vi fick i våras har vi den
här gången prioriterat de allra farligaste byggplatserna,
säger direktör Trude Vollheim.
Var femte tillsynsaktion som Arbeidstilsynet har gjort
under de tre senaste åren har skett inom bygg- och anläggningssektorn.
– Branschen är utsatt för stora risker med många olyckor
och dödsfall och kommer därför att vara ett av de högprioriterade områdena för Arbeidstilsynet även under de
närmaste åren, säger Trude Vollheim.
På många av de byggplatser där arbetet stoppades den här
gången fanns byggnadsställningar med olika brister: avsaknad
av räcken, för stort avstånd till vägg, dåliga golv och bristande
förankring. Det förekom även en hel del farliga stegar.

Enligt Trude Vollheim, direktör på Arbeidstilsynet, kommer inspektionerna på byggplatser att fortsätta. (Foto: Skatteetaten)
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Brister i bekämpningen
av arbetsmiljöbrott
Bekämpningen av brott mot arbetsmiljölagararna och
lönedumpning är för tam och inte tillräckligt avskräckande, konstaterar Per-Kristian Foss, riksrevisor.
– Statsråden har försummat arbetet mot arbetsmiljöbrott
i många år. Varför ska det behöva ta sådan tid att göra
något åt problemen med lönedumpning? säger han.
Varken Arbeidstilsynets kontroller, polisens uppföljning
eller samarbetet mellan polisen Arbeidstilsynet, skatteverket och Nav har varit tillräckligt bra, skriver Foss i
facktidningen Byggmesteren.
Kontrollerna har varit för enkla, besluten om arbetsstopp
har inte följts upp tillräckligt och polisen tar för lång tid
på sig att utreda och anmäla. Dessutom tillämpas andra
avskräckande åtgärder alltför sällan, enligt riksrevisorn.
Laglydiga byggföretag riskerar att utkonkurreras av
oseriösa aktörer. Myndigheterna är för dåliga på att
förhindra lönedumpning vid offentliga upphandlingar.
Samarbetet mellan olika myndigheter brister. Det här är
problem som de ansvariga ministrarna försummat under
många år, skriver Per-Kristian Foss.

Arbeidstilsynets inspektörer behöver mer resurser för att bekämpa lönedumpning och
arbetsmiljöbrott, men får det inte, enligt Per-Kristian Foss. (Foto: Riksrevisjonen)
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GK startar säkerhetsföretag
Svein H. Dahle har utsetts
till VD för GK:s nya företag
GK Sikkerhet AS.
Under Dahles ledning kommer
GK Sikkerhet att erbjuda lösningar
såsom passerkontroll, brandlarm,
inbrottlarm och kameraövervakning
på den norska marknaden.
– Vi har under lång tid haft planer
på att etablera ett eget säkerhetsföretag i Norge och nu var tiden
inne, säger Jan-Arild Wathne, VD
för GK Norge. Säkerhetslösningar
för fastigheter kommer att vara
viktiga för våra kunder i många år
framöver. Med vårt nya säkerhets-

företag blir vårt utbud inom fastighetsteknik ännu mer heltäckande.
Tillväxtplanerna för det nybildade
säkerhetsföretaget är ambitiösa.
Målet är att inom några år bli en av
de ledande aktörerna i större städer i
Norge. Tillväxten ska bland annat ske
genom förvärv av andra företag.
Svein H. Dahle är 48 år och har lång
erfarenhet från säkerhetsbranschen.
Han kommer närmast från CERTEGO,
där han var VD.
– Jag ser med glädje fram emot att
ta mig an uppgiften. Mitt intryck är
att GK har vind i ryggen just nu och
det känns extra roligt att företaget
är norskägt, rikstäckande och satsar
skandinaviskt. Jag tror att GK har unika

– för en bättre miljö

förutsättningar att kunna erbjuda kompletta säkerhets-lösningar i stor skala.
Kompetensen inom projektering och
underhåll av systemen bör kunna överföras från GK:s övriga affärsområden,
säger Svein H. Dahle.
Säkerhetslösningarna kommer att
erbjudas till alla, men förväntas bli särskilt populära hos GK:s stamkunder.
– Vi driftar och underhåller stora
mängder teknik i fastigheter över hela
Norge. Vi tror att många kommer att
vara intresserade av att samla även säkerhetslösningarna under samma paraply
och få lika bra uppföljning som för den
övriga tekniken, säger Jan-Arild Wathne.
GK Sikkerhet AS är ett dotterbolag till
GK Norge AS.

