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Tack för mig!
Det är med blandade känslor och många
minnen i bagaget som jag nu tackar för
mig och sällar mig till den snabbt växande
skaran pensionärer. Under de 17 år jag har
haft glädjen att få jobba på GK, varav 16
år som koncernchef, har vi växt från 550
anställda i Norge och Sverige till nästan
3 500 duktiga medarbetare vid koncernens 85
avdelningar i Norge, Sverige och Danmark.
Vi hade ett tydligt mål: vi skulle bli duktiga,
multidisciplinära, rikstäckande i de skandinaviska länderna och lönsamma. Det glädjer mig att vi i stora delar lyckats med dessa
höga ambitioner, men det glädjer mig ännu
mer att det finns utrymme för ytterligare
lönsam tillväxt, baserat på skickligt genomförda leveranser av ventilation, kylteknik,
fastighetsautomation, el, rör och säkerhet.
Förutom att jag tagit ut kursen och fungerat
som pådrivare har min egen roll i detta
varit blygsam. GK-koncernen har inte bara
lyckats rekrytera de bästa människorna i
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branschen, vi har dessutom lyckats behålla
dem. Det är ni, alla trogna och proffsiga
medarbetare runtom i Skandinavien som
har byggt upp vår verksamhet. Utan alla
duktiga, noggranna och flitiga hantverkare,
ingenjörer och kontorsmedarbetare hade
vi aldrig nått våra mål. Personligen har jag
aldrig gjort en ritning, beställt en pryl, installerat en apparat eller skickat en faktura.
Det är ni som har gjort det!

Det ska bli spännande att följa GKkoncernens utveckling framöver.
Tack för mig!

Tillsammans med alla er, som alltid gör ert
bästa, och med ägarna, som garanterar att
verksamheten drivs säkert, tryggt och långsiktigt, kommer min efterträdare Kim Robert
Lisø att sätta sin prägel på GK-koncernen och
utveckla verksamheten vidare.

Ansvarig utgivare: Erik Haugli Nielsen
Teknisk redaktör: Harald Sola Berentsen
Design: Reaction reklamebyrå

Kim R. Lisø

Blir ny koncernchef för GK gruppen
GK-koncernens styrelse har
utsett Kim R. Lisø (49) till ny
koncernchef. Han efterträder
Jon Valen-Sendstad, som går i
pension. Lisø tillträder sin nya
tjänst den 1 januari 2019.

tion på den skandinaviska marknaden, säger
Lisø. Genom hållbara, innovativa och energibesparande produkter, lösningar och tjänster
ska vi stärka vår konkurrenskraft och tillväxt
ytterligare. Det är med stor glädje jag åtar mig
uppdraget att bidra till utvecklingen och till
en lönsam tillväxt i ett företag som levererar
smarta och miljöeffektiva lösningar.

Lisø tillträder som koncernchef den 1
januari 2019, när Jon Valen-Sendstad går
i pension efter 16 år som företagets högsta
chef. Under Valen-Sendstads ledning har
företaget sexdubblat omsättningen och
skapat en stabil grund för ytterligare tillväxt och utveckling i Skandinavien.

J

ag är mycket glad över att Kim R.
Lisø har tackat ja till att bli GK:s nya
koncernchef. Lisø är en lagspelare
med hög kompetens och kombinerar
ett tydligt ledarskap med ett starkt kund-,
miljö- och lönsamhetsfokus. Han är en omtyckt chef i företaget, har sunda värderingar
och jag är övertygad om att han kommer att
ta oss ännu ett steg vidare, säger John-Erik
Karlsen, GK:s ägare och styrelseordförande.

Därför kommer allt på GK att fortsätta som
vanligt nu när jag går i pension och andra
tar över rodret, för alla ni som sitter vid
årorna är desamma som tidigare, och ni
kommer att ro så det stänker om det om jag
känner er rätt.

Utgivare: GK Gruppen AS
Besöksadress: Miljøhuset GK,
Ryenstubben 12, 0679 Oslo

Jon Valen-Sendstad, Koncernchef GK Gruppen AS

Art director: Line Lysklætt
Upplaga: 7000
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Lisø är civilingenjör i byggteknik från
Narviks högskola och har doktorerat vid
Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i ämnet “klimatförändringarnas effekter på den byggda miljön”. Han
har lång erfarenhet av att leda organisationer med hög kompetens inom forskning,
entre-prenad och rådgivning. Tidigare har
han bland annat varit anställd hos Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska och COWI samt
varit adjungerad professor (professor II) i
klimatanpassning av byggnader vid NTNU
i Trondheim. Han kommer närmast från en
tjänst som vd för GK Inneklima i Norge.
– GK är ett företag som tack vare fantastiska
medarbetare och mängder av utmärkta
projekt vid mer än 80 avdelningar i Sverige,
Danmark och Norge har nått en stark posi3

BYGG21
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BYGG21

Snabbare och billigare

byggprocess

Bygg21 är ett samarbete
mellan bygg- och fastighetsbranschen och norska
myndigheter där målsättningen
är att göra det lättare för
branschen att klara av utmaningarna när det gäller lönsamhet,
produktivitet och kostnadsutveckling. Bygg21 har fått sitt
mandat från Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
(KMD). Arbetet är organiserat
så att det finns arbetsgrupper
inom sex olika områden med
mer än 100 förtroendevalda som
representerar hela värdekedjan.
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“

E

nligt gjorda beräkningar finns det
inom branschen potential att skära
ned kostnaderna med 20 procent
innan utgången av år 2020 genom
en bred och aktiv implementering av bästa
praxis för planerings- och byggprocesser,
kvalitet och lönsamhet, samarbete, industrialisering och kompetens.

Genom att utveckla
koncept som kan
repeteras kan man
vinna stora effektiviseringsfördelar.

Bästa praxis. Ansvarig för uppföljningen
av arbetet med industrialisering och
kompetens är Arne Malonæs som har mer
än 30 års erfarenhet inom bygg, industri
och offshore. Han menar att det är av
avgörande betydelse för byggbranschen att
man satsar på effektivisering och industrialisering under de närmaste åren.
– Vi har sett att det finns en hel del bra
praxis i branschen och vi inom Bygg21
söker aktivt efter bästa praxis och uppmärksammar dem som hittar smarta
lösningar för att förbättra prestationerna i
olika projekt – något som också kan delas
med andra. Sådana initiativ belönar vi på
Bygg21 med en ”Bästa praxis-hammare”.
Viktig satsning. – På Bygg21 finns en
särskild arbetsgrupp som jobbar med industrialisering av byggprocessen, berättar
Malonæs. Vårt uppdrag nu är att försöka
uppfylla målsättningen om kostnadsbesparingar samtidigt som kvaliteten upprätthålls och förhoppningsvis förbättras.
Samtidigt är det av avgörande betydelse
att kravet på lönsamhet upprätthålls. I
första hand fokuserar vi på att definiera
och beskriva en industrialiserad process
– dvs. de beslutsprocedurer och verktyg
och andra olika element som kommer att
krävas för att allt detta ska fungera. Det
kommer att ha betydelse för en rad underleverantörer när det gäller deras produkter
och kompetens. Dessutom kommer det att
omfatta tekniska leverantörer inom ventilation, el och inte minst rör. Vi kommer
att beskriva en metodik som visualiseras
genom praktiska exempel på hur sådana
processer eventuellt kan genomföras.
Mindre aktörer. – Vi vet att aktörerna
inom bygg- och anläggning består av
många stora entreprenörer men också av
tusentals småföretag som i många fall har
6

Arne Malonæs, ansvarig för uppföljningen av arbetet
med industrialisering och kompetens hos Bygg21.

Standardprocedurer. – Genom att utveckla
koncept som kan repeteras kan man vinna
stora effektiviseringsfördelar. Ett exempel
på sådan industrialisering är Statsbygg som
bygger nya fängelser för Kriminalomsorgen,
baserat på en omfattande standardiseringslösning, berättar Malonæs. De har uppnått
en effektiviseringsvinst på omkring 20

procent genom en sådan process. Kriminalomsorgen har behov av nya fängelser och
har valt att använda en standardiserad mall
som går att använda på flera platser över
hela landet. Det är byggherrarna som har
gått i bräschen för denna utveckling. Det är
också de som i första hand bör ta initiativ
till innovationer inom det här området och
som bör ställa krav.
Färdiga moduler. – Praxis visar att det kan
ha en kostnadsreducerande effekt att bygga
enligt modulprinciperna, konstaterar
Malonæs. Modulerna kommer färdiga till
byggplatsen, och monteras. Det har dock
visat sig att detta i viss mån begränsar
byggherrarnas konkurrensförutsättningar. Detta har gjort att man har valt att
använda samma utgångspunkt för bygget
och skapat ett koncept baserat på mer
traditionellt byggande, men med fokus på
standardiserade lösningar, funktioner och
processer. Nu håller Statsbygg på att bygga
tre nya fängelser enligt denna princip. Resultatet har visat att man även här gör en
besparing på 20 procent i jämförelse med
tidigare fängelsebyggnader.

Filosofi. – När du planerar ett bygge måste
du redan från början ha en klar bild av vilka
beslut som ska fattas och vilka verktyg som
ska användas för att få till stånd en effektiv
industrialiserad process. Målet är att projektet ska genomföras på ett effektivt och
kostnadseffektivt sätt. Om man dessutom
kan utnyttja sina erfarenheter från tidigare
projekt när man ska producera flera
liknande byggnader gör man stora besparingar när det gäller både tid och pengar,
samtidigt som man säkerställer kvaliteten.
Branschen får också tillgång till nya verktyg
såsom digitala beställningar, användande
av GS1-standarderna för identifiering av
produkter samt kontroll av logistik och
dokumentation. Det läggs också allt större
vikt vid att man genom utökad användning av BIM får en ”digital tvilling” som kan
användas under byggets driftsfas.
Avslutningsvis skulle jag vilja precisera
mig ytterligare, säger Arne Malonæs:
– För att kunna utnyttja ett byggprojekts
möjligheter och potential fullt ut är det
viktigt att besluten fattas och att grunden
läggs med hjälp av de tre T:na: Tidigt,
Tidigt, Tidigt!

Bygg21 har egen arbetsgrupp som jobbar med industrialisering av byggprocesser, berättar Arne Malonæs. Han är
ingenjör med mer än 30 års erfarenhet av bygg, industri och offshore.

färre än 20 anställda, berättar Malonæs.
För att dessa aktörer ska fungera optimalt
är det viktigt att det är byggherrarna som
styr byggprocesserna och får till stånd vad
vi bland annat kallar ”Lean Construction”
– ett gnisselfritt och sömlöst samarbete på
byggarbetsplatsen. Byggherrarna måste
själva sätta standarden för genomförandet
av större byggprojekt. Avgörande för valet
av underleverantörer är deras förståelse
av arbetsuppgifterna och filosofin bakom
genomförandet med utgångspunkt från
industriella processer. Detta är mer
avgörande än bedömningar som huvudsakligen utgår från priset.

Industrialisering. Förutom själva programgenomförandet har vi också byggelement som påverkar hur produktionen
ska utföras. I vissa fall kan det öka såväl
effektiviteten som kvaliteten att byggelement,
gärna standardiserade, prefabriceras innan de
används på byggarbetsplatsen. Många
betraktar detta som industrialiserad
produktion, men som tidigare nämnts
fokuserar vi även på själva byggprocessen,
metoden och samarbetet mellan de olika
aktörerna. Detta har stor betydelse för
industrialiseringen och givetvis kommer
en ökad grad av digitalisering att stimulera
till en mer industrialiserad process.

– Praxis visar att det kan ha en kostnadsreducerande effekt att bygga enligt modulprinciperna, konstaterar Malonæs. Modulerna levereras färdiga för montering till byggplatsen.
(Foto: iStockphoto)
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Valde vätgas
framför nätel

Birgitta och Hans-Olof Nilsson har kopplat bort sitt hus från elnätet. Men det
är bara början: Nu utvecklar Nilsson Energy en lösning som gör hela bostadsområden självförsörjande på energi med hjälp av vätgas och batterier.

Birgitta och Hans-Olof Nilsson bor i en komfortabel villa och är helt självförsörjande på både el och värme.

V

“

När människor får höra att
huset drivs med vätgas så tror
de att det är en igloo eller något
liknande. Men hela huset är
off-grid och har så varit sedan
vi flyttade in i november 2014
Hans-Olof Nilsson.
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issa spenderar sina pengar på
dyra semesterresor. Jag lägger pengarna på det här, säger Hans-Olof
Nilsson.
”Det här” är en stor villa i Agnesberg utanför Göteborg. När makarna Nilsson byggde
huset lade de ner ca tre miljoner extra
på en energilösning som gör huset helt
självförsörjande på el och värme – även
under vinterhalvåret. Det har knappast
lönat sig ekonomiskt, men kan mycket väl
vara framtidens energilösning.
– När människor får höra att huset drivs
med vätgas så tror de att det är en igloo
eller något liknande. Men hela huset är
off-grid och har så varit sedan vi flyttade in
i november 2014, berättar Nilsson.
Solceller. All el kommer från solceller på
taket och fasaden.
– Just nu är det solen som driver fläktarna
och kaffekokaren, berättar han och bjuder
på en kopp solcellsbryggt kaffe med dopp.
Det är inte första gången han får besök.

Sedan huset byggdes har närmare 3 000
personer kommit på besök för att ta en titt
på de annorlunda energilösningarna.
– På sommaren producerar solcellerna
vanligtvis mer el än vi behöver. I andra
hus med solceller skickas överskottet ut
i elnätet. Här lagras all överskottsenergi
i batterier i källaren, och när batterierna
är fulladdade startar vätgasproduktionen.
Batterierna lagrar el inför natten, medan
säsongslagringen sker i bränslecellerna,
förklarar Hans-Olof Nilsson.
Bränsleceller på vintern. Solenergin
räcker långt. Den 500 kvm stora villan har
en öppen planlösning och bottenplanet
domineras av ett ljust och luftigt vardagsrum. Dessutom laddas parets två elbilar, en
BMW och en Renault, varje natt. Hade de
inte haft elbilar hade de klarat sig med
mycket mindre batterier. När batterierna
en dag måste bytas ut kommer de dock
att bli mindre – tekniken utvecklas ju hela
tiden.

Den energi som lagras i bränslecellerna
används bara under vinterhalvåret. Underhållsbehovet avgörs av hur ofta bränslecellerna måste slås på och av. Därför är det
en fördel att inte använda dem under den
del av året då batterierna klarar av att täcka
behovet.
Sensorer. Allt styrs med automatik.
– Vi behöver inte vara hemma. Normalt är
vi inte hemma när solen skiner. Om ett fel
inträffar skickar systemet ett meddelande
till min telefon. Man behöver inte vara
ingenjör för att använda den här tekniken,
betonar han. Själv håller han på med det
här för att det är hans stora intresse.
Det är också anledningen till att han
utrustat huset med ett stort antal sensorer.
De registrerar all energianvändning i huset
– både den elektriska och den termiska.
Huset värms upp med bergvärme, men
även med hjälp av solfångarna på taket.
Huset har en klassisk konstruktion.
– Vanlig trästomme. 2012 var Derome den u
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På sin mobil kan Hans-Olof Nilssons följa allt som händer
i huset. Förutom de funktioner han använder själv har
universitetet i Luleå installerat egen mätutrustning för att
kunna forska om systemet.

enda hustillverkaren som kunde leverera
en lågenergikonstruktion i valfri design,
säger han.
Hobbyn blev ett jobb. Egentligen var
projektet aldrig tänkt att bli något annat
än en hobby och ett hem för makarna
Nilsson, med gott om plats för barn
och barnbarn när de kommer på besök.
Men Martina Wettin ville mer – hon
övertalade dem att starta ett företag som
kunde ta tekniken ett steg vidare. I dag
är hon marknadschef på Nilsson Energy.
Vårgårda och Marie-stad blev företagets
första kunder och nu är ytterligare 5-6
kommuner intresserade av att bygga
flerfamiljshus enligt samma modell: med
självproducerad, fossilfri el som lagras i
batterier och bränsleceller.
24/7. Systemet har fått namnet RE8760.
RE står för Reusable Energy och 8 760 är
helt enkelt hur många timmar det går på
ett år. Energilösningen ska med andra ord
leverera el och värme 8 760 timmar om
året.
– Systemet ersätter nätel. Du kopplar helt
enkelt bort elnätet och använder RE8760
istället. Huset byggs precis som vanligt,
10
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Framöver kommer vi att få se solceller som är integrerade i fasaderna, vilket är ett måste för att fler fastigheter ska
bli självförsörjande på el, konstaterar Hans-Olof Nilsson.

“

På sommaren producerar solcellerna vanligtvis
mer el än vi behöver. I
andra hus med solceller
skickas överskottet ut i
elnätet. Här lagras all
överskottsenergi i batterier i källaren, och när
batterierna är fulladdade
startar vätgasproduktionen. Batterierna lagrar
el inför natten, medan
säsongslagringen sker i
bränslecellerna.
Hans-Olof Nilsson.

förklarar Hans-Olof Nilsson. Just nu
installeras systemet i sex flerfamiljshus
byggda på 1970-talet i Mariestad. Efter
renoveringen och moderniseringen ska
elen från Vattenfall kopplas bort.
– Vi får ofta frågor om energiförluster i
systemet. Men så länge systemet producerar tillräckligt med el har förlusterna
ingen större betydelse. Elen är ju gratis,
säger Martina Wettin.
Många våningar är inte alltid ett plus.
För den som bygger och driftar huset gör
det ingen större skillnad om elen kommer
från RE8760 eller från en kombination
av elnätet och solceller/värmepump. Men
lösningen passar för alla hus:
– Om du bygger på höjden så räcker det
inte att ha solceller på taket. Taket är
en bra placering, men du behöver mer
utrymme. Byggnadgsintegrerade solceller
kommer mer och mer, säger Nilsson, som
riktar följande uppmaning till arkitekterna:
– Dels måste de rita hus med låga Uvärden, och dels måste de inse att taket
inte räcker till, säger han.
– Om det är begränsat med utrymme för
solceller på taket finns det andra möjlig-

Vätgasen lagras utanför huset och leds till bränslecellen
genom ett tunt rör.

Fasaden är beklädd med kakel.

I vinter blir det isfritt på uppfarten och garageplatsen –
även den värmen kommer från egen produktion.

heter. Se till exempel på Aker brygge i
Oslo där det går att placera solceller ute i
vattnet. Även vi har funderat på att producera flytbryggor, säger Wettin.
Gemensam elcentral. De 172 lägenheterna
i Vårgårda i Mariestad är fördelade på
sex trevåningshus som har en gemensam
central för energilagring. Förutom el och
värme till husen kommer solcellerna att
producera vätgas till en vätgastankstation
för bilar.
Förutom att projektet banar väg för användning av ny teknik är förhoppningen
att de nya lösningarna ska göra området
mer attraktivt.
– Det här var socialbostäder tidigare och
de som vill bo kvar har förtursrätt. Men
nu vill fler flytta dit, så det har blivit kö till
lägenheterna, säger Hans-Olof Nilsson.
Han betonar att hans energilösning kan
användas även i enfamiljshus. Men det är
en stor investering så förmodligen blir det
kommuner och fastighetsbolag som tar de
första stegen mot en nätfri elförsörjning.
230 000 per lägenhet. Medan Nilsson
spenderade tre miljoner på sitt vätgassystem, blir kostnaden idag i Vårgårda cirka u

Batterierna har en kapacitet på 144 kilowattimmar och kan förse huset med el i fem dygn. När dessa kinesiska blybatterier har gjort sitt ska de bytas ut mot litiumbatterier.
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“

Nilsson Energy säljer ett
serviceavtal som innebär
att vi ansvarar för hela
systemet, inklusive arbete
och material. När vi har
kört systemet ett par år
kan vi överlämna driften
till fastighetens egen
servicepersonal, som
vi även utbildar.
Fastighetsskötaren är med
redan när vi bygger.
Hans-Olof Nilsson.
För driftsäkerhetens skull är allt i teknikrummet byggt med redundans (dubbla system). De gula boxarna laddar batterierna under dagen och hämtar tillbaka energin på kvällen,
medan de grå är växelriktare för solcellerna på taket och den röda tar hand om solcellerna på fasaderna.

I elektrolysrören, som kommer från det danska företaget Green Hydrogen, omvandlas vatten till vätgas och syrgas. De startar av
sig själva. När solen gått ner fortsätter rören att producera vätgas med hjälp batterierna tills batterinivån är nere på 30 procent.

230 000 kronor per lägenhet. Men därefter
blir elen gratis. Det enda som kostar är
underhållet.
– Nilsson Energy säljer ett serviceavtal som
innebär att vi ansvarar för hela systemet,
inklusive arbete och material. När vi har
kört systemet ett par år kan vi överlämna
driften till fastighetens egen servicepersonal,
som vi även utbildar. Fastighetsskötaren är
med redan när vi bygger, säger han.
Allt måste vara enkelt – ”plug and play”.
Det enda som det är viktigt att hålla ett
vakande öga på är energilagret. I stället för
kilowatt eller kubikmeter visar systemet
hur många månader framöver den lagrade
energin kommer att räcka.
– Energilagret är egentligen det enda
värdet som är intressant. Det här huset,
med en boyta på 504 kvadratmeter,
hämtar 6 000 kilowattimmar per år från
energilagret. Totalt förbrukar vi cirka 13
000 kilowattimmar, plus 6 000 som går till
laddningen av elbilarna, berättar Nilsson.
12

Tilluften till ventilationssystemet tas in en bit från huset.
De 70 meter långa rören slingrar sig under marken så
att luften förvärms på vintern.

När batterinivån sjunker till 30 procent måste batterierna laddas. Då startar bränslecellen, som kommer från
Göteborgs-firman Power Cell.

Kompressorn som komprimerar vätgasen har ett lagringstryck på 300 bar och kommer
från Aquagas. Den har inga rörliga delar och är helt ljudlös, vilket är viktigt eftersom
den är avsedd att användas i en bostad.

Martina Wettin och Hans-Olof Nilsson bjuder på kaffe och kaka i vinterträdgården
– kaffet är självklart bryggt med hjälp av egenproducerad el.
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TEXT: HARALD SOLA BERENTSEN

DIGIBYGG HOS STATSBYGG

För att inhämta erfarenheter har Digibygg valt att engagera sig i några av Statsbyggs mindre projekt i Norge, som den nya betalstationen i Gols kommun. (Illustration: Statsbygg)

Digitalisering

i byggbranschen

14

Modernisering och industrialisering har bidragit till att en mängd
nya metoder och innovativa tekniker utvecklats inom denna
traditionsrika bransch. Under lång tid har prefabricerade komponenter använts för att öka effektiviteten, minska kostnaderna och
säkra kvaliteten. Men framöver är det de digitala hjälpmedlen som
kommer att ge de största vinsterna.
15
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S

tatsbygg är en viktig pionjär i byggbranschen. I kraft av sin storlek
och sina ekonomiska resurser har
detta statsägda fastighetsbolag stora
möjligheter att vidareutveckla branschen
och kan samtidigt ställa krav på sina leverantörer och samarbetspartners. Genom
att förbättra rutinerna i samband med
nybyggnation vill Statsbygg öka effektiviteten och precisionen i genomförandet
och därmed minska både kostnaderna och
byggtiderna.
Bättre informationsflöde mellan aktörerna.
Statsbyggs mål är att använda digitala
plattformar under samtliga faser – planering, genomförande och drift – i sina
byggprojekt. Det innebär att alla entreprenörer och underleverantörer kopplas
upp mot en informationsmotorväg där
all trafik flyter öppet mellan parterna – i
båda riktningarna. Detta kräver att alla
inblandade använder avancerade digitala
verktyg.
Effektiva processer. Inga mer pappersritningar på byggplatsen med andra ord.
3D-modeller fyller en viktig funktion för
det nya sättet att bygga, och information
om ändringar och justeringar skickas
digitalt till hantverkarna under arbetets
gång. På samma sätt ger hantverkarna
löpande återkoppling och rapporterar om
eventuella justeringar som kan uppstå
under arbetets gång. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) spelar en central
roll i alla faser av projektet och när huset
är färdigt sker driften med hjälp av big
data, sensorteknologi, fjärrstyrning och
den informationsdatabas som byggdes
upp under byggprocessen.
Digibygg. Digibygg är ett övergripande
projekt som syftar till att främja utvecklingen och användningen av digitalisering
och smart teknik i Statsbyggs byggprojekt i Norge. Den snabba utvecklingen
av teknik och nya lösningar kommer att
påverka byggsektorn men även samhället i övrigt. För Statsbygg är det viktigt att
ta en aktiv roll och definiera hur den nya
tekniken kan användas för att effektivisera
byggprocessen. Det är bakgrunden till att
16
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Statsbygg i slutet av 2016 sjösatte Digibygg-projektet.
Omfattande digitalisering. Digibyggprojektet omfattar fyra olika fokusområden. Inom vart och ett av dessa områden
kommer både små och stora projekt att
genomföras.
– Av naturliga skäl börjar vi med planeringsfasen, som vi har gett namnet
”DigiPLAN”, berättar Anett Andreassen,
projektdirektör hos Digibygg. Under
planeringen är samtliga aktörer med och
bidrar med sin specialistkompetens för att
säkerställa att projekteringen blir så realistisk och detaljerad som möjligt och bygger
på genomförbara processer. Det är viktigt
att bland annat de tekniska leverantörerna kommer med tidigt för att klargöra
förutsättningarna. En annan faktor som
blir allt viktigare i planeringsarbetet är de
olika miljöhänsyn som ska ligga till grund
för både byggmetoder och materialval.
Där det är möjligt använder vi byggmoduler, som både ger effektiviseringsvinster
och miljövinster i form av mindre avfall
och svinn. Parallellt med beräkningarna av
byggprocessens klimatpåverkan analyserar
vi konsekvenserna för klimatet under

byggnadens hela livslängd. Här finns det
många och komplicerade faktorer att ta
hänsyn till.
Teamwork. – Under byggfasen, som vi
kallar ”DigiBYGG” är samarbetet mellan
samtliga aktörer på byggplatsen nyckeln,
och målet är att få till stånd en mer strömlinjeformad process, betonar Andreassen.
Metoder, materialval, logistik, prefabricering och användning av robotar hanteras
i fullständigt transparenta system, så alla
vet allt om vad alla gör. Som byggherre
behöver vi ha en tät dialog med totalentreprenören, men även med rådgivare
och arkitekter. Vi blir ständigt bättre på
att ställa krav på de som är engagerade
i våra projekt. Ett exempel är kravet på
”papperslösa” byggplatser. Det var vi på
Statsbygg en av de första som införde. De
digitala lösningar som vi nu håller på att
vidareutveckla gör det möjligt att löpande
justera modellen som hantverkarna använder som underlag om det skulle
behövas. På så sätt får samtliga inblandade den nya informationen samtidigt och
dessutom blir alla byggritningar korrekta
så att de kan användas även efter slutförandet. Det kan handla om service, repara-

“

Under byggfasen, som vi
kallar ”DigiBYGG” är samarbetet mellan samtliga
aktörer på byggplatsen
nyckeln, och målet är
att få till stånd en mer
strömlinjeformad
process. Metoder, materialval, logistik, prefabricering och användning
av robotar hanteras i
fullständigt transparenta
system, så alla vet allt om
vad alla gör.
Anett Andreassen, projektdirektör hos Digibygg.

tioner, ombyggnationer och en rad andra
behov som kan uppstå.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) spelar en central roll i alla faser av projektet och när huset är färdigt sker
driften med hjälp av big data, sensorteknologi, fjärrstyrning och den informationsdatabas som byggdes upp under
byggprocessen. (Foto: iStockphoto)

Nyttovärde i efterhand. Den stora mängd
information som samlas in, organiseras
och görs tillgänglig har ett stort värde för
byggnadens användare, till exempel i samband med styrning av inomhusklimatet
och fastighetsautomationen. Dessutom
blir det lättare att göra justeringar av
fastighetsdriften.
– Det här arbetar vi med i våra två
andra satsningsområden, DigiDRIFT
och DigiBRUKER, säger Andreassen. I
dag lägger många mycket tid på att leta
efter nödvändig information när något
inträffar efter att byggnaden tagits i bruk.
Om en service-tekniker inom till exempel el eller VVS ska anlitas och behöver
dokumentation, blir det ofta ett detektivarbete att leta fram den. I många fall är
det en enskild medarbetare som sitter på

Anett Andreassen är direktör för Digibygg, ett projekt som syftar till att främja användningen av digitalisering och
smart teknik i Statsbyggs byggprojekt i Norge. (Foto: Harald Sola Berentsen)

dokumentationen och när han/hon slutar
försvinner mycket av den information
som behövs för en enkel och överskådlig
drift av fastigheten. Vi vill ha en digital
informationsbank för våra byggnader som
påminner om den norska webbtjänsten
”Boligmappa”, en servicebok för hus som
innehåller dokumentation som samlas in
direkt från hantverkare.
Livscykelperspektiv. – Traditionellt har
Statsbygg haft ett starkt fokus på effektivi-

sering av projekteringen och byggprocessen,
framförallt genom 3D-modulering, men
väsentligt mindre fokus på driftsfasen. För
att lyckas måste alla inblandade genomföra
digitaliseringen tillsammans, och med
hänsyn till byggnadens hela livscykel. Vad
vi gör under byggprocessen är viktigt, men
det är under de kommande 60-100 åren,
då huset ska användas, som det stora nyttovärdet finns. Detta är vad vi framför allt
måste förmedla, avslutar Anett Andreassen,
projektdirektör hos Digibygg.
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TEXT: GEORG MATHISEN

Generationsbostäder

är framtidens boende
Generationerna bor tillsammans och är nöjda med det.
Samtidigt bör det vara enklare
att bygga om. Så här blir
bostäderna som du måste vara
redo att bygga i framtiden.

“

Man kan vara ganska
säker på att det kommer
att bli efterfrågan på större
flexibilitet – bostäder som
kan användas av människor i alla livsfaser och i
olika kombinationer.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
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Nick Raynsford, styrelseordförande för NHBC
Foundation

V

i kan med ganska stor säkerhet
förutspå hur byggandet kommer att gestalta sig inom en snar
framtid, så det är hög tid att börja
tänka i nya banor och inte fortsätta i
gamla inkörda spår. NHBC Foundation
har upprättat en rapport om hur vi kan
räkna med att våra hem ser ut år 2050.
Den brittiska stiftelsen forskar och sätter
upp praktiska riktlinjer för den brittiska
byggnäringen.
Ökad livslängd. – Det är 32 år fram till
2050. Vi räknar med att den genomsnittliga livslängden kommer att fortsätta öka
och att fler äldre kommer att bo kvar
hemma samtidigt som vi gör stora tekniska
framsteg, säger Nick Raynsford, styrelseordförande för NHBC Foundation och före
detta brittisk bostadsminister.
– Det kommer att innebära både möjligheter och fördelar för utvecklingen av
”smarta hem”. Många av de funktioner som
i dag sköts av de boende själva kommer att
bli automatiserade, konstaterar han.
NHBC:s rapport är emellertid inte ännu
en spådom från dyra teknikkonsulter. Här
talas mycket om det rent praktiska: Om vad
utvecklingen av efterfrågan och familjesituationen innebär för bostäders utformning.
Flexibelt familjehem. – Man kan vara
ganska säker på att det kommer att bli

u
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efterfrågan på större flexibilitet – bostäder
som kan användas av människor i alla
livsfaser och i olika kombinationer, säger
Raynsford.
Utvecklingen är redan ett faktum. Allt fler
vuxna bor ensamma. Det har inneburit
fler ”mikrobostäder” – små, renodlade
enmanslägenheter där varje kvadratmeter
utnyttjas effektivt. Samtidigt är det allt fler
äldre som bor kvar i hemmet längre, och
som en följd av att bostäderna är dyra och
att det råder brist på bostäder bor barn
kvar längre hos sina föräldrar.
NHBC Foundations svar på detta är det
flexibla familjehemmet. I städer och tätorter innebär detta i många fall lösningar
som byggs på höjden för att bättre utnyttja
tomtmarken. För att ge ökad lönsamhet
och av tekniska skäl sker planeringen på
ett sätt som gör att det blir enkelt att riva,
flytta eller bygga nya innerväggar efterhand
som de boende blir fler, färre eller äldre.
Flera generationer. Julia Park, som är
chef för forskning kring bostäder hos
arkitekterna Levitt Bernstein, har gjort en
konkret skiss som beskriver hur flergenerationsbostaden kan se ut. Det är en bostad i
tre etage, antingen med inbyggd hiss eller
med utrymme för hiss där det är enkelt att

SÅ HÄR BOR DU ÅR 2050

montera en sådan i efterhand.
Kök och gemensamhetsutrymmen har
förlagts till bottenvåningen. På nästa
våningsplan finns bad- och sovrum. Park
visar hur enkelt det går att avskilja trappan
och hissen från boutrymmena och hur de
översta våningarna kan förvandlas från
sovrum till vardagsrum och kök. På så
sätt passar bostaden både för dem som vill
tillbringa kvällarna tillsammans, för dem
som vill ha både privatliv och gemenskap
och för dem som vill ha en helt avskild
egen lägenhet.
I ett annat praktiskt exempel går det att
arrangera boytor för varje familjemedlem
kring ett gemensamt gårdsutrymme. Varje
våningsplan har egen ingång och på bottenvåningen finns hemmakontor och gästrum.
Bra för alla. Det var inte länge sedan som
generationerna helst inte ville bo tillsammans. Unga vuxna betraktade det som ett
nederlag. Mellangenerationen ville slippa
ta hand om sina gamla föräldrar. På gårdar
där äldste sonen gifte sig och så småningom övertog driften av gården drog svärmor
och svärdotter inte alltid jämnt.
Idag har det skett en totalvändning. Av dem
som bor i generationsbostäder anser två av
tre att fördelarna är större än nackdelarna, u

“

Vi räknar med att den
genomsnittliga livslängden
kommer att fortsätta öka
och att fler äldre kommer
att bo kvar hemma. Det
kommer att innebära både
möjligheter och fördelar för
utvecklingen av ”smarta hem” .

Nick Raynsford, före detta minister, leder idag en
stiftelse som forskar om framtida bostäder. (Foto: NHBC
Foundation)
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Nick Raynsford, styrelseordförande för NHBC
Foundation

Bostäderna ska gärna vara anpassade för samvaro över generationsgränserna samtidigt som alla kan ha det privatliv man önskar. (Illustrationsfoto: Shutterstock)
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enligt en studie av försäkringsbolaget
Aviva. De pekar på hur det gör det enklare
att ta hand om den som behöver omsorg,
hur de äldre känner sig mindre ensamma
och hur det löser problemet med barnpassning.
400 omsorgsbostäder. Alla har inte möjlighet att bo tillsammans med föräldrar
eller barn. Den äldsta generationen behöver en bostad som täcker deras behov,
både när de är nypensionerade och klarar
sig själva och när de blir mer orkeslösa
och har ett allt större behov av vård och
omsorg.
Det finns ett nederländskt exempel där
man tänkt så stort att vissa är kritiska till
det och ser det som en ren bomaskin.
Hans Becker, sociolog som numera arbetar som fastighetsutvecklare, har byggt ett
hus med upp till drygt 400 lägenheter med
gemensamma utrymmen och faciliteter.
Med så många boende kan kostnaderna
delas upp på många vilket gör det möjligt
att ha en restaurang och ett hälsospa. I
många fall kan sådana bostäder för äldre
kombineras med ett daghem så att de minsta
alltid har någon som kan läsa böcker,
berätta historier eller leka med dem.

SÅ HÄR BOR DU ÅR 2050

en varm dag mitt i vintern, vilket kommer
att inträffa oftare än förr, är dagens lösningar
med vattenburen golvvärme inte tillräckligt
snabba att reagera på temperaturväxlingen.
”Brevlåda” för varor. Förmodligen kommer flera av de tekniska lösningarna att
levereras som prefabricerade moduler,
designade för att underlätta underhåll och
uppdateringar. Ett nytt inslag kommer förmodligen vara att en utvidgad ”brevlåda” –

ett särskilt rum eller ett utrymme i entrén
där man kan ta emot varor som handlats
på nätet och levereras direkt hem.
Det smarta hemmet kommer förstås att
kombinera energi- och klimatstyrning
med hjälp av modern välfärdsteknologi:
påminnelser om att ta medicin, varning
så att vattnet inte rinner över i köket eller
badkaret, varning så att man inte glömmer att slå av spisplattan eller så att inte
fönstren står öppna.

I takt med att näthandeln ökar behöver hemmet en lösning för att kunna ta emot varor på ett säkert sätt utan att man
ska behöva finnas tillhands när de levereras. (Illustrationsfoto: Shutterstock)

Tekniken ska inte bara utnyttja energin och styra inomhusklimatet bättre utan också kontrollera mycket av sådant som
man idag styr över och gör själv. (Foto: Georg Mathisen)

Husvagn-inspirerat. För vuxna singlar
finns behov av fler mikrolägenheter som
dock blir för små så snart det kommer en
partner och barn med i bilden.
Designen av dessa lägenheter har lånat
idéer från husvagnar, husbilar och båtar
där det finns en massa utrymmesbesparande.
De som bor i sådana lägenheter måste dock
vara beredda på att ha färre ägodelar.
Energi. Bakom alla dessa designspådomar
ligger förstås en massa teknik. NHBCrapporten beskriver mycket av den
utveckling som vi redan nu ser i Skandinavien och där britterna ligger litet efter.
Värmepumpar, solceller, fjärrvärme och
lagring av el och värme är några exempel,
liksom gröna tak och mekanisk ventilation. Vi kan räkna med att möjligheterna
att övervaka och kontrollera våra bostäder
kommer att utnyttjas bättre och användas
mer. Samtidigt bör systemen i bostäderna
reagera snabbare. Om det plötsligt kommer
22

Husen byggs om – gärna på höjden – för att göra det enklare att ändra dem invändigt efterhand som behoven förändras.
Här är ett exempel från Edinburgh. (Foto: Georg Mathisen)

Lösningar baserade på välfärdsteknologi kommer att vara en viktig del i våra hus om 32 år. Här ser vi en arkivbild från Grimstad, från e-hälsocentret på Universitetet i Agder där
man testar nya hjälpmedel. (Foto: Georg Mathisen)
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ÖPPNA DATA I URUGUAY

Öppna data kan resultera i en
smartare stad, vilket några eldsjälar i Montevideo har visat.
Men öppna data innebär även
nya möjligheter för den som
vill bygga och drifta smarta hus
och bostadsrättsföreningar.

A

llt började med en ung, nyinflyttad
kille som ständigt tappade bort
lappen där han hade antecknat
vilka bussar han måste ta för att ta
sig fram i staden.

Fasaden på Montevideos stadshus har försetts med en digital informationsskärm. Initiativet med öppna data togs av ingenjörer och mellanchefer som insåg att behovet fanns.

Öppna data leder till ett

smartare byggande
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Bättre skrida till handling än att prata.
Fabrizio Scrollini hänvisar till sina
erfarenheter från Montevideo när han
beskriver hur idéer kan omsättas till
verklighet och hur viktigt det är att agera
och inte bara prata. Han nämner också att
det är ofta människor med bra idéer som
tar de första stegen, långt innan politiker
och stadsplanerare börjar prata om smarta
städer.
Scrollini är vd för Ilda, en sydamerikansk
organisation för öppna data. Han har
skrivit en grundlig rapport om öppna
städer, där han använder Uruguays huvudstad Montevideo som exempel.
Uruguay är det land i Sydamerika som har
högst levnadsstandard, minst korruption
och den mest utvecklade demokratin.
Mer än hälften av landets invånare bor i
huvudstaden Montevideo, som var den
första staden i Sydamerika som satsade på
öppna data.
Smarta ”varumärken”. – Det finns många
städer som kallar sig smarta, konstaterar
rapportförfattaren, som menar att begreppet ”Smart City” ofta används som ett
varumärke.
– De utger sig för att vara smarta för att
locka till sig investeringar eller för att
stärka sin konkurrenskraft.
För två år sedan skrev vi om Vitor Pereira,
som vann utmärkelsen ”Personality of the
Year Smart Cities Live 2015”. Han använde
Barcelona som exempel på hur tokigt det

kan bli när myndigheterna sätter tekniken
i första rummet istället för människorna.
Barcelona utsågs till världens smartaste
stad, men invånarna förstod inte nyttan
med projektet och borgmästaren tvingades avgå.
Offentliga eldsjälar. Montevideorapporten pekar på liknande problem.
Det hjälper föga att bara påstå att en stad
är smart. Fördelarna uppstår först när invånarna får tillgång till data, en möjlighet
att använda dem till att utveckla lösningar
och ge myndigheterna återkoppling som
kan användas till att förbättra samhällsservicen.
Dessutom behövs eldsjälar i stadshuset.
– Precis som på många andra håll i
världen bygger utvecklingen i Montevideo
på insatser som några offentliganställda u

Kollektivtrafiken var först med att använda öppna data i
praktiska appar. Hur väl måste du känna till området för
att veta vart den här bussen går?

Data ska delas som rådata i tillgängligt format. Då är det en fördel att standardiseringskontoret ligger mittemellan
presidentens och borgmästarens kontor.
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gjort på sin fritid. Det här är människor
som brinner för samhällsservice och som
är intresserade av öppna data, skriver
Scrollini.
Bussapp. Martin Rostagnol är namnet på
den unga bussresenär som utvecklade den
första praktiska tillämpningen av öppna
data. Han hade inte tillräcklig lokalkännedom för att hitta vägen med hjälp av
skyltarna på busshållplatserna. Visserligen
fick han ofta hjälp av busschauffören eller
någon medpassagerare som kunde tala om
för honom var han skulle gå av, men det
var inte alltid det fungerade. Och de små
papperslappar han brukade använda till
att skriva ner adresser och bussnummer
på tappade han ofta bort.
Till slut tröttnade han. När han kom hem
på kvällen gick han ut på internet och
hittade information om stadens kollektivtrafik. Några månader senare var Gxbus
klar – en mobilapp som hjälper människor att hitta den bästa rutten till
destinationen. Rostagnol behövde varken
kontakta myndigheterna eller begära
att få tillgång till offentliga data: Han
behövde ”bara” göra jobbet.
Rådata. Rapporten lyfter fram Manchester
och San Francisco som föregångsstäder
när det gäller att göra offentliga data
tillgängliga för allmänheten. I Montevideo
var det engagerade kommunanställda
som tog initiativet – mellanchefer och
specialister som arbetar med kartor och
topografi. (Inte stadens politiska ledning
med andra ord.)
Ingenjörerna diskuterade med varandra
och hämtade inspiration från andra städer
världen över. Men de behövde göra en hel
del lobbyarbete innan de fick gehör för
sina förslag. Eftersom de saknade politiska
kontakter var de tvungna att först övertyga
sina chefer, så att dessa i sin tur kunde gå
vidare och övertala borgmästaren.
2010 blev det bestämt att i princip all
data skulle vara offentligt tillgängliga och
publiceras som rådata i ett öppet format.
Detta innebar ingen större kostnad för
myndigheterna men gav utvecklare och
företag en möjlighet att förbättra både
utbudet och lönsamheten.
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Hittills har öppna data haft begränsad nytta i samband
med bygg- och renoveringsprojekt.

Med öppna data blir det lättare för entreprenadföretag att se vad som händer var och när.

Appen för avfall och återvinning är superpraktisk, inte minst för fastighetsskötare.

Återvinning. I Montevideo har stadens
öppna data i första hand använts för att ta
fram bättre lösningar inom transportsektorn och kollektivtrafiken. Men den ideella
organisationen Data Uy har även påbörjat
ett projekt som är relevant för fastighetsbolag och fastighetsskötare.
¿Donde Reciclo? (hur återvinner jag)
hjälper människor att hitta närmaste
återvinningsstation. Containrarna är
utspridda runt om i staden och får bara
användas för en viss sorts avfall, vilket gör
att människor måste åka till en plats för att
återvinna plast, en annan för glas och en
tredje för metall.
– De som vill återvinna sitt avfall måste

åka till många olika ställen och dessutom
hålla reda på var de olika återvinningsstationerna finns. Ofta slutar det med att
man går flera kvarter, bara för att upptäcka
att man borde ha gått till en annan plats,
förklarar Data Uy.
Smart byggande. I nästa fas kommer öppna
data att finnas för människor som vill bygga
smart och de som behöver information om
hur man kopplar in till exempel el, vatten
och fjärrvärme.
– Risken är att ”öppna data” bara blir ännu
ett modeord, precis som ”smarta städer”,
varnar Fabrizio Scrollini, rapportens författare och vd för organisationen Open Data.

Gammalt möter nytt i Montevideo – bakom statyn över landsfadern José Gervasio Artigas ligger ”presidentskrapan” i glas och en kontorsbyggnad som har sett bättre dagar.
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Helt ny

entreprenadform
Äntligen får övervaknings- och
processtyrningssystemet sin
rättmätiga plats. Som totalentreprenör inom fastighetsautomation ser Statsbygg till
att uppdraget blir lättare att
genomföra. Den allra första
entreprenaden gick till GK.

P

tydliga gränssnitt mot övriga delleveranser
som ofta kan vara besvärliga att integrera,
som till exempel säkerhets och passerkontrollsystem. När de kommer från en annan
leverantör är vi beroende av att protokollet
fungerar tillsammans med vårt system för att
vi ska kunna leverera den funktionalitet som
byggherren vill ha, påpekar han.
Utagerande. Nu kan han i stället säga att
”det här ska vi ha” och ta in offerter på
det. I det här fallet gick uppdraget till GK

Säkerhet. Säkerheten är mycket viktig i ett
projekt av det här slaget. Akut- och utredningshemmet måste även kunna ta hand
om barn och unga som är utagerande.
– Det är viktigt att miljön inte känns
som en institution. De som kommer hit
befinner sig i en svår situation, men har
ändå rätt att få bo i en miljö som känns
hemtrevlig, säger Thomas Melheim.
Huset har många dörrar med lås och
passerkontrollen är gedigen, vilket ställer
höga krav på komponenternas hållbarhet

rojektet är startskottet för en ny
och spännande entreprenadform,
säger Thomas Melheim, anbudsansvarig för fastighetsautomation
på GK Inneklima i Bergen. Han ansvarar
därmed för kontakterna med Statsbygg
och deras första totalentreprenad inom
fastighetsautomation.
– Fördelarna med den här entreprenadformen är att gränssnitten under projektering och genomförande blir sömlöst
sammankopplade, eftersom de utgör en
central del av vårt uppdrag, säger han.
Akut- och utredningshem. Det handlar
om 980 kvadratmeter i en tvåplanslösning:
Bergen akut- och utredningshem för unga.
– Fastigheten är inte stor, men det är ändå
mycket teknik som ska installeras. Det
handlar om normal fastighetsautomation
som ventilationsteknisk automation,
rumsteknisk automation samt brand- och
passerkontrollsystem, säger Melheim.
– Personligen anser jag att det här är en
mycket bra entreprenadform. Vi får väldigt
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Efter uppdraget på den lilla akutavdelningen satsar GK i Bergen stort: Melheim ger sig in i kampen om en motsvarande entreprenad vid ett 50 000 kvm stort barn- och ungdomssjukhus.

och vandalskyddet. GK har i flera fall tänkt
utanför boxen och föreslagit nya lösningar
vilket uppskattats av projektledningen.

Thomas Melheim är redo för en helt ny entreprenadform vid Bergens akut- och utredningshem för unga. – Äntligen får
fastighetsautomation den plats den förtjänar, säger Thomas Melheim.

Bra PR. Projektet kan visa sig bli lukrativt.
GK erbjuder alltid konkurrenskraftiga
priser för att vinna sina kontrakt, men
samtidigt innebär ett sådant här projekt
bra reklam. Även om vinsten hade varit
minimal, så är värdet av att vara med och
sjösätta en helt ny entreprenadform stort.

Särskilt för en byggherre som Statsbygg,
som har en enorm PR-apparat.
– Om vi får utnyttja den sista optionen, på
energi och serviceavtal, blir kontraktet värt
lite drygt 2,1 miljoner kronor. Det är inget
stort belopp, men det är en bra start för
både oss och Statsbygg, säger Melheim.
Högintressant sjukhusprojekt. För tillfället
jobbar han med leveransen av ett övervaknings- och processtyrningssystem som

ska kunna nås från Statsbyggs webbplats.
Under nästa fas kommer han att ge ett
anbud på att uppgradera det till GK Cloud.
Han har också förhoppningar om att få
ett liknande uppdrag från Helse Bergen,
som bygger ett 50 000 kvm stort barn- och
ungdomssjukhus i Haukeland.
– Statsbygg har tagit ett första steg med
akut- och utredningshemmet. Sedan följer
Helse Bergen inom kort, förklarar han.
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Samarbete med

öppna böcker
H

är arbetar ett par tusen av det danska
försäkringsbolaget Trygs anställda.
Nordea har flyttat ut och Nets flyttar
in med sina 1 300 medarbetare.
Trygs huvudkontor i Ballerup är stort,
grönt och centralt beläget. Trots att kontorskomplexet är omgivet av gröna ängar
ligger det bara några minuters bilresa från
Köpenhamns centrum.

fortfarande bara tillfälliga kontrakt. Den
vidare projekteringen kommer att fortsätta
under arbetets gång, tillsammans med
byggherren Circle och dess rådgivare Emcon,
PLH Arkitekter och Sweco.

Hela fastigheten är ett samarbetsprojekt där alla jobbar med öppna
böcker och kalkyler.
– Ett utmärkt sätt att förbättra affärsetiken i byggbranschen, säger
GKs marknadschef Allan Løvgreen.
ventilation och VVS är mycket viktigt för
projektet och fungerar bra, säger han. För att
hålla tidsramarna har GK anlitat flera underentreprenörer som arbetat för Tryg tidigare.
Parterna har avstämningsmöten varje vecka.
– Och nu är det dags att göra projekteringen
tillsammans. När projekteringen och
förhandlingen är klar kommer vi att skriva
nya kontrakt, förklarar Allan Løvgreen.
Planeringen och prissättningen utgår från
arbetet med en av åtta byggnaderna, som i
stora delar redan är klart.

50 miljoner. Fastigheten byggdes mellan åren
1987-1989. Nu, 30 år senare, ska den renoveras, men byggnaderna är i hyfsat gott skick:
– Det skriker inte 80-tal, som många andra
hus från den här perioden gör, säger Anders Hegner. Han driver A.H. Ventilationsteknik, som är underleverantör till GK
under projektet på Trygs huvudkontor.
GK:s kontrakt är värt ca 50 miljoner.
Troligtvis. Mycket är nämligen osäkert.
Arbetet pågår visserligen för fullt, men
de två entreprenörerna GK och BGB har

Projekterar tillsammans. – Det är ett
mycket speciellt kontrakt, säger Allan
Løvgreen, marknadschef hos GK Danmark.
Han och projektchefen Kim Thorvil
samarbete med kunden skiljer sig mycket
från hur det brukar gå till.
– Först hade vi ett inledande samtal om
vår kompetens. Det handlade inte om
någon förkvalificering, utan var snarare en
dialog, berättar Løvgreen.
GK ansågs lämpliga och fick kontraktet. GK
ansvarar för allt i teknikväg – el, VVS, ventilation, säkerhet, automatik och sprinklers,
medan BGB tillhandahåller snickare,
målare, murare och golvläggare.
– Det interna samarbetet på GK mellan

Allan Løvgreen och GK sköter projekteringen tillsammans
med byggherren, men arbetet pågår redan för fullt.

Trygs huvudkontor ligger i en grön oas mitt i ”Danmarks Silicon Valley” och det tar inte många minuter att ta sig till
Köpenhamns centrum.
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Öppna böcker. Samarbetet gör det också
lättare att göra ändringar efterhand. I ett av
husen var det tänkt att innergården skulle
förses med ett tak för att ge plats för fler kontorsplatser. Men det visade sig att det skulle
bli för lite ljus, så planeringen gjordes om.
– Samarbetet bygger på förtroende och
öppna böcker, berättar han. Det innebär
att alla har insyn i varandras siffror och att u

Det är samarbetsformen som är lite ovanlig. Det praktiska arbetet är ungefär som det brukar vara, konstaterar Allan Løvgreen (till vänster) och Anders Hegner.
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byggherren undviker att betala för arbeten
som inte tillför något mervärde.

Lasse Højer Sørensen hos A.H. Ventilationsteknik arbetar för GK, men något fast kontrakt får han inte förrän byggherren, rådgivarna och entreprenörerna är klara med projekteringen.

PROJEKT – SVERIGE

TEXT & FOTO: HARALD SOLA BERENTSEN

Hantverks-ID. – Det här är ett bra sätt att
öka förtroendet i byggbranschen, som har
haft problem med oärliga aktörer, säger
han och pekar på hantverks-ID-kortet
som Anders Hegner och hans kollega Lars
Højer Sørensen har fäst i bältet. Korten
förbättrar kontrollen och bidrar till en mer
etisk byggarbetsplats.
– Det är ovanligt att hantverks-ID används
på byggplatser i Danmark och det har inte
varit lätt att införa den nya ordningen,
berättar Løvgreen. I en bransch där många
arbetar utan att ha arbetstillstånd, smiter
från skatten och utger sig för att vara någon
annan, bidrar kortet till ökad arbetsetik.
Vad gäller det tekniska är Trygs huvudkontor inte lika nyskapande. Det mesta är kända
lösningar, med undantag av kylsystemet som
ska förses med en ny kraftfullare maskin.
– Men det blir mycket arbete med att samordna alla firmor som jobbar här, konstaterar Allan Løvgreen och Anders Hegner.

GK Malmö tar hem

heltäckande
serviceavtal

Tidigare i år ingick Gunnar
Karlsen Sverige AB i Malmö
ett avtal med fastighetsförvaltaren Bredablick Förvaltning
som erbjuder tjänster inom
ekonomisk och teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningar
och hyresfastigheter runtom i
landet. u

Kranar och blandare är specialdesignade för husen och
ska putsas upp istället för att bytas ut.

Det enda problemet hittills var att projekteringen och ombyggnationen skulle påbörjas mitt under sommarsemestern,
berättar Allan Løvgreen. Projektet ska vara klart sommaren 2019.
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Hantverks-ID-korten bidrar till ökad arbetsetik på
byggplatsen.

En av de 150 fastigheter (Västra Varvsgatan) i Malmö, där Bredablick Förvaltning har överlåtit serviceansvaret till GK:s serviceavdelning.
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V

i har ingått ett avtal med Bredablick Förvaltning som innebär
att vi sköter om servicen och
underhållet i samtliga fastigheter
de ansvarar för, berättar Bassam Jawad,
servicechef hos GK Malmö. Här i Malmö
är vi närmare 40 medarbetare på serviceavdelningen, så vi är väl rustade för uppgiften. Avtalet är rikstäckande och berör
även andra serviceavdelningar runt om i
landet. Bredablick har sitt huvudkontor
här i Malmö och vi har haft en dialog med
dem under en längre tid vilket har resulterat i det här avtalet. Här i Malmö handlar
det om totalt 150 fastigheter där vi nu
sköter om driften av allt från ventilation
till el, värme och vatten. Det är vårt ansvar
att se till att allt fungerar som det ska.
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som att byta glödlampor, installera värmepumpar och drifta solcellsanläggningar.
Kunden kan känna sig säker på att all
teknik i fastigheten tas om hand.
Viktigt avtal för Bredablick. Christoffer
Fogbrant är verksamhetschef för Teknisk
Förvaltning hos Bredablick Förvaltning
AB och mycket nöjd med avtalet med GK:
– Vi har tidigare haft ett liknande avtal
med en annan aktör, men i år beslutade vi
oss för att samarbeta med GK. Bredablicks
verksamhet växer stadigt i Sverige och GK
har en ännu bättre geografisk täckning
än oss, så det här är en bra och rikstäckande lösning. Vi är väl etablerade i större
städer som Malmö, Göteborg, Helsingborg

och Stockholm, men även på en mängd
mindre orter. För oss är det viktigt att ha
en samarbetspartner som kan ta hand om
alla tekniska installationer i de fastigheter
vi förvaltar. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar att ta hand om den ekonomiska och
tekniska förvaltningen av deras fastigheter.
I nuläget har vi inte ansett det vara
försvarligt att lösa behovet av teknisk
assistans genom att bygga upp en egen
serviceorganisation. Därför har vi valt att
överlåta detta till en samarbetspartner
med rätt kompetens inom de olika
teknikområdena. Det glädjer oss att vi
lyckats teckna det här avtalet med Gunnar
Karlsen Sverige AB.

Bostadsrättsföreningar som kunder.
– I praktiken går det till så att de olika
bostadsrättsföreningarna kontaktar
Bredablick när de behöver service.
Därefter skickas uppdragen vidare till
oss, eftersom Bredablick inte har egen
servicepersonal, berättar Jawad. Men vi
tittar även på möjligheten att skriva avtal
direkt med bostadsrättsföreningar och
andra fastighetsägare om den här sortens
uppdrag. De flesta bostadsrättsföreningar
har ju redan den här typen av avtal med
andra tekniska leverantörer, men tack vare
rekommendationerna från Bredablick
väljer fler och fler att teckna avtal med
oss. De flesta uppdrag kan vi lösa själva
med vår egen personal, men vi har även
etablerade samarbeten med andra företag
som vi anlitar när det behövs. Med andra
ord kan vi erbjuda en heltäckande teknisk
fastighetsservice.
Fjärrövervakning. – I de flesta av de
fastigheter som Bredablick förvaltar finns
olika typer av sensorer och datastyrda
reglersystem. Vi tittar nu på möjligheten
att installera teknik som gör att vi kan
övervaka dessa system över nätet och på
så sätt säkerställa att allt fungerar som
det ska, berättar Jawad. GK har flera
olika tjänster och produkter som hjälper
kunderna att kontrollera energiförbrukningen, som är det mest intressanta för
dem. Men vi sköter även om allt annat,
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Artem Søreng som tidigare varit lärling hos GK i Kristiansund tog hem silvermedaljen i Norges yrkesmästerskap i kategorin Kyl- och värmepumpsteknik. Han uppmanar GK och
branschen att ta emot fler lärlingar.

Silvermedalj till Artem

– att hitta duktigt folk är inte alltid så lätt
Bassam Jawad, (t.v.) servicechef hos GK Malmö, och Christoffer Fogbrant, verksamhetschef Teknisk Förvaltning hos Bredablick Förvaltning AB, är mycket nöjda med samarbetsavtalet som ingicks i maj 2018.

Det är stor brist på kvalificerad arbetskraft i byggbranschen.
– Vi får hoppas att fler ungdomar väljer yrkesutbildningar och att
många företag tar emot lärlingar, säger Artem Søreng, nyutbildad
montör hos GK i Kristiansund och silvermedaljör i norska mästerskapet för hantverkare.

I

Yrkes-NM tävlar hundratals av Norges
mest yrkesskickliga ungdomar och lärlingar om heder, ära och i några av yrkena
även om en plats i EM och VM. GK:s
lärling Artem Søreng tog hem silvermedaljen
i kategorin Kyl- och värmepumpsteknik. u
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Lärling hos GK. I våras blev Artem färdig
med sin utbildning till kyl- och värmepumpstekniker och lärlingstiden gjorde
han hos GK i Kristiansund. Men istället
för att söka ett fast jobb som montör har
han satsat på att vidareutbilda sig.
– Ja, jag är kanske ett dåligt exempel.
Jag jobbar visserligen fortfarande på GK
under skolloven och när jag har möjlighet,
men just nu går jag en förberedande kurs
till ingenjör och då är det svårt att hinna
med att jobba, säger Artem Søreng.
I sista minuten. Egentligen hade han inte
tänkt bli kyl- och värmepumpstekniker:
– Att hålla på med kyla var inte planen
från början, jag var faktiskt mer intresserad av automation. Det var först i slutet
av det första året i skolan, precis innan
ansökningstiden löpte ut, som jag fick upp
ögonen för kyl- och värmepumpsteknik.
Skolan fick besök av flera olika företag,
bland annat Caverion. De berättade att
kyla var ett bra yrkesområde att satsa
på eftersom det behövs folk och när de
beskrev yrket blev jag lite intresserad,
berättar han.
– Jag kollade upp ämnet och blev mer och
mer intresserad, och sedan tog jag beslutet
i sista minuten. Det ångrar jag inte, det var
helt klart rätt val. Det är ett mångsidigt
yrke där man får hålla på med lite av varje.
Svetsning, rördragning, automatik och
en del el-jobb med felsökning, beskriver
Artem Søreng.
Eftertraktade. I finalen i yrkes-NM var
uppgiften att bygga ihop en värmeväxlare,
montera och driftsätta en kylanläggning
och att kabla och testa ett el-skåp.
– Jag var lite ringrostig. Jag hade inte jobbat
med sådant här på tre månader, säger han.
Artem Søreng berättar att kyl- och
värmepumpstekniker är eftertraktade, att
det behövs fler och att han hoppas att GK
och resten av branschen tar emot många
lärlingar.
– Om de inte tar emot lärlingar kommer
de att få svårt att få tag på duktiga hantverkare, säger silvermedaljören.
Branschproblem. Lärlingsplatser ska det
bli, lovar Bård Scheie, HR- och HMS36
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“

Bristen på kvalificerad
arbetskraft är ett stort
problem i branschen.
– Det här gäller alla
yrkeskategorier hos oss.
Folk i branschen är ofta
lojala mot sin arbetsgivare,
vilket är positivt. På hantverkssidan är det många
som jobbar kvar på samma
firma i väldigt många år.
Bård Scheie, HR- och HMS-direktör hos GK Norge.

direktör hos GK Norge, som berättar att
bristen på kvalificerad arbetskraft är ett
stort problem i branschen.
– Det här gäller alla yrkeskategorier hos
oss. Folk i branschen är ofta lojala mot sin
arbetsgivare, vilket är positivt. På hantverkssidan är det många som jobbar kvar
på samma firma i väldigt många år.
Men denna lojalitet gör det samtidigt
svårare för ett företag i tillväxt att hitta
kvalificerade hantverkare. Att ta emot lär-

lingar är en bra rekryteringsmetod, men
det har sina begränsningar:
– Vi kan inte ta emot fler lärlingar än vi
hinner med att lära upp. Det går inte att
bara öppna dörrarna på vid gavel och ta
emot alla. Totalt sett har vi dock hanterat
detta ganska bra. Vissa avdelningar har
kanske lite för få lärlingar, medan andra
faktiskt har lite för många, säger Scheie.
250 lärlingar. Totalt har de norska GKföretagen cirka 250 lärlingar, varav de
flesta utbildar sig till rörläggare och elektriker. GK Elektro har cirka 100 lärlingar
och 550 anställda.
GK marknadsför sig aktivt som arbetsgivare på högskolorna i Norge
– universiteten NTNU och NMBU,
ingenjörshögskolorna och de tekniska
yrkesskolorna.
– GK anses nog vara en attraktiv
arbetsgivare i vår bransch, säger Bård
Scheie.
Rekryteringen av hantverkare och lärlingar
börjar redan på gymnasieskolorna, där
branschföreningarna arbetar aktivt för att
få fler att välja hantverkaryrket. Politiker
från alla partier talar också ofta om att det
behövs fler hantverkare, men fortfarande
är det för många elever som väljer de mer
allmänna utbildningsprogrammen.
Praktik. – Vi försöker vara tillmötesgående när elever ska ut på praktik. Att
jobba på ett företag under en period ingår
i utbildningen och ofta är det de som gör
bra ifrån sig under sin praktik som erbjuds lärlingsplatser, säger Scheie.
– Många är kritiska till utbildningarnas
innehåll, att de är för teoretiska, och att
steget från att gå i skola till att bli lärling
och komma ut i arbetslivet är för stort.
Men på sistone har det faktiskt skett förändringar i rätt riktning på det här området.
Utmaningen består snarare i att synliggöra
hur förmånligt det är att vara hantverkare
idag, för det är ett bra yrkesval, både vad
gäller lön och intressanta arbetsuppgifter.
Det finns många bra karriärvägar för
hantverkare idag, säger Bård Scheie.
Han betonar att flera av GK:s ledande
medarbetare började som lärlingar.
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Beroende av utländsk arbetskraft
Det är inte möjligt att klara av alla bygg- och anläggningsprojekt
i Danmark utan utländsk arbetskraft. Detta fastslår Lars StorrHansen, vd för Dansk Byggeri.
Han hänvisar till en analys från Kraka där slutsatsen är att det
skulle kosta Danmark cirka 800 miljoner kronor att förlora 10
000 utländska medarbetare inom byggnäringen. Detta är bara en
liten andel av den utländska byggarbetsstyrkan inom alla yrkesgrenar och på alla nivåer. Under det senaste året har nära 39 000
utländska arbetare varit sysselsatta inom branschen.
– De utländska arbetarna utgör drygt åtta procent av alla som är
sysselsatta inom bygg- och anläggning. Idag såväl som på längre
sikt är detta guld värt för hela samhället. Enligt Krakas bedömning tjänar staten i genomsnitt cirka 80 000 kronor per år på varje
utländsk byggarbetare, skriver Lars Storr-Hansen i ett inlägg i
Jyllands-Posten.
– Företagen står med skägget i brevlådan, säger Louise Pihl, underdirektör hos Dansk Byggeri. De har gott om beställningar och
alla möjligheter att kunna växa men saknar arbetskraft – det som
krävs för att få hjulen att rulla, säger hon.

Dansk Byggeris chef Lars Storr-Hansen konstaterar att det kommer att kosta Danmark flera
miljarder om de utländska byggarbetarna försvinner. (Foto: Ricky John Molloy)

Svag kompetensutveckling

Elin Kebert på Sveriges Byggindustrier gläder sig över att fler kvinnor nu får större
möjligheter och uppmanar branschen att se till att det finns praktikplatser och bra
handledare. (Foto: Rosie Alm)

De som är anställda i den svenska byggbranschen tjänar bra, men har
små möjligheter till kompetensutveckling. Nyckeltalsinstitutet har
kartlagt byggbranschen och hittat både positiva och negativa tal. Några
av de positiva kännetecknen för branschen är små arbetsgrupper och
bra genomsnittslöner. I övrigt befinner sig branschen inom de flesta
områden på samma nivå som det svenska arbetslivet i övrigt.
Men i ett avseende utmärker sig byggbranschen på ett negativt sätt:
Man satsar inte tillräckligt mycket på att utveckla medarbetarnas
kompetens. Mindre än en procent av den arbetade tiden används till
kompetensutveckling. En av fyra har inte haft någon form av utvecklingssamtal under det senaste året och nära 20 procent slutar årligen
sin anställning.
Byggnäringen utmärker sig genom att ge män och kvinnor lika möjligheter att avancera till chefsbefattningar, visar kartläggningen från
Nyckeltalsinstitutet. Från Skolverket kommer uppgifter om att antalet
kvinnliga sökande till bygg- och anläggningsprogrammet har ökat
med hela 13 procent på ett år.
– Vi tror att våra medlemsföretags aktiva satsningar på att öka andelen
kvinnor bland yrkesarbetare kan ha bidragit till denna positiva trend,
säger Elin Kebert, projektledare för branschrekrytering hos Sveriges
Byggindustrier.
– Denna ökning har vi längtat efter. Nu är det viktigt att skolorna ser
till att välkomna alla sökande som kommit in på utbildningarna och
att branschen gör sitt för att se till att alla framtida lärlingar får praktikplatser och bra handledare, säger Kebert.
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Skaffar nya

kunder på LinkedIn
Kunden rosar det jobb som
GK har gjort. De berömmande
orden spreds via LinkedIn
– och resultatet är nya uppdrag.
– Ett sätt att komma in på
kundernas nätverk, säger
Tommy Berthel på GK Kolding.

V

Servicemarknaden. För ett halvår sedan tog
team Berthel över. Regionchefen och före
detta rörläggaren Tommy Berthel tog med
sig tre kollegor från ett konkurrerande bolag
och flyttade över till GK. Själv gick han från
att ansvara för 220 medarbetare till fyra. För
avdelningen blev detta startskottet för en ny
typ av verksamhet med tonvikt på service.
– Vi befinner oss inte på entreprenörsmarknaden. Vi är ett serviceföretag vilket
till stor del handlar om relationer. Därför
använder jag mycket tid till att göra
avdelningen och den typ av arbete som vi
sysslar med mer känd, berättar chefen.
– Vi har en rådgivande funktion gentemot
kunderna. Samtidigt hjälper vi dem när de
ska bygga ut och bygga om. Vi blir på så
sätt en samarbetspartner som sitter på all
kunskap om deras byggprojekt, säger han.
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och huvudentreprenör för sina kunder och
samarbetar med GKs avdelningar i Aarhus
och Odense, eller med externa aktörer, till
exempel snickare och murare, om uppdraget innefattar jobb som GK inte gör själva.
– Vi gör allt för våra kunder. Senaste veckan
satte vi in två dörrar hos Velux. Våra kunder
ringer oss så snart de har ett tekniskt problem. Nu när vi kommit så långt börjar det bli
riktigt roligt. Vi ska klara alla slags installationer och veta vem vi behöver ringa, men

det är också detta som gör att vi har kunnat
få verksamheten på fötter. På 16 månader
har vi klarat det som var vår första prioritet
och vänt från ett stort underskott till ett
acceptabelt plus, säger Berthel.
Tvärfackligt. Avdelningen har gått från
fyra till tolv anställda och nästan lika
många inhyrda. Det enda som begränsar
oss är att det är svårt att få tag på skickligt
fackfolk. Konkurrenterna försöker överbjuda med högre löner.
– Vi har börjat kombinera ventilation
och el. Att anställa människor från andra
teknikområden och vidareutbilda dem har
visat sig vara ett riktigt bra drag för att få
in nytt folk. Tvärfacklighet kan mycket väl
vara en framkomlig väg, menar han.
Kundreportage. Idag använder han sig av
enkla reportage från sina jobb för att bli
bättre känd och få mer uppdrag.
– I samband med de projekt vi utför
frågar jag helt enkelt kunderna om de är
intresserade av att medverka i ett kundcase. Vi började använda LinkedIn. Vi ser
en enormt stor fördel här när det gäller
att komma i kontakt med nya kunder.
LinkedIn är ett socialt medium som man
inte ska underskatta menar Berthel.
Vartenda reportage som han har publicerat
har lett till förfrågningar från nya kunder. Det
handlar ofta om folk i samma nätverk som den
kund reportaget handlar om och som säger
”Det är exakt samma problem som vi har”.
– Detta är också ett sätt att utveckla mitt
nätverk: Att hela tiden föra en dialog
med våra kunder och få tillträde till deras
nätverk. En underhållschef har kontakt
med andra underhållschefer. Dessutom är
detta mer än ett inlägg på Linkedin. Det är
ett sätt att visa hur vi samarbetar med våra
kunder, säger Tommy Berthel.

alet låg mellan knall och fall eller
en helt ny ordning. GK:s avdelning
i Kolding klarade inte av att stabilisera verksamheten.

Huvudentreprenör. GK i Kolding är en
renodlad ventilationsavdelning, men
avdelningen fungerar också som rådgivare

DANMARK
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Tommy Berthel visar ett exempel från sociala medier, som han även satt upp på kontorsväggen.

Fick stort kontrakt. Det började med en
extern journalist som gjorde det första uppdraget gratis. Det reportaget gjorde att Velux
fick upp ögonen för GK. Koncernen har ett
internationellt logistik-, finans-, inköps- och
IT-center i Kolding med 250 medarbetare.
Idag har GK ett stort serviceavtal med Velux.
Nu dokumenteras kundhistorier rutinmässigt vid alla avdelningar på Jylland.

“

I samband med de
projekt vi utför frågar
jag helt enkelt kunderna
om de är intresserade
av att medverka i ett
kundcase. Vi började
använda LinkedIn. Vi ser
en enormt stor fördel här
när det gäller att komma
i kontakt med nya
kunder. LinkedIn är ett
socialt medium som man
inte ska underskatta.

Tommy Berthel, GK:s regionchef i Kolding.

Kolding har löst problemen för kunden
som tvingades betala 150 000 kronor i
straffavgift därför att ventilationen inte
fungerade som den skulle. En annan kund
får service på tre olika ställen, och det
senaste statusmötet slutade med att GK
fick i uppdrag att göra en kalkyl på projekt
för nära tre miljoner under nästa år.
– Vi har inte uppfunnit en ny raket – det
hela handlar om sunt förnuft och affärsmässighet. Jag brukar berätta för kunderna vad
de betyder för oss, säger Berthel.
Statusmöten. Det är viktigt att dokumentera vad som görs och att hålla statusmöten med kunderna för att berätta
vad som är fel och vad de bör lägga in i
budgeten inför nästa år och de kommande
fem åren – och att ha en kundansvarig
med prestationsbaserad lön.
Hur många som läser reportagen på
Linkedin beror på när under veckan de
blir publicerade.
– Det varierar mellan 500 och 2 000. Flest
läsare brukar det bli på måndagar, berättar
Tommy Berthel.
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Ska bli störst
i Stockholm

G

K har förvärvat Täby Rör, Rörcompaniet och US Rörteknik som
tillsammans hade en omsättning på
235 miljoner kronor förra året.

Tre företag. – Täby Rör och Rörcompaniet
är inriktade på nybyggnation av bostäder,
medan US Rörteknik först och främst arbetar
med mindre entreprenader och service. De
var tidigare stora även på värmepumpar,
något som de håller på att starta upp igen
genom ett samarbete med Nibe, berättar
Tomas Sundin, vd för Rörcompaniet.
De tre bolagen ägdes tidigare av Essingkoncernen som drev dem som separata
verksamheter, men med en gemensam
inköpsfunktion. De har även lyckats undvika att konkurrera om kunderna sinsemellan. Täby Rör och Rörcompaniet har haft
en god lönsamhet, medan US Rörteknik
hade ett minusresultat förra året.
– 2017 förlorade US Rörteknik flera serviceavtal vilket påverkade resultatet, men i
övrigt har de genererat pengar hela tiden,
säger Conny Dyrenäs, vd för GK Rör.

Conny Dyrenäs (till vänster) och Tomas Sundin siktar på att bli marknadsledande på rör i Stockholm. För att klara det behöver omsättningen i Täby Rör, Rörcompaniet och US
Rörteknik fördubblas.
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Förvärv är lösningen. Essing-koncernens
huvudägare Ingemar Essebro har hunnit
bli 63 år.
– Han hade inte tänkt sälja så tidigt, men
det var även viktigt för honom att den som
tog över kunde driva verksamheten vidare
på ett bra sätt. Rörcompaniet var hans
baby. Det var hans första företag och han
ville inte att det hamnade i händerna på
riskkapitalister eller investerare med kortsiktiga vinstintressen, förklarar Sundin.
Han berättar också att ägarbytet har
fungerat smidigt och att medarbetarna är
mycket nöjda med den nya ägaren.
Det är svårt att bygga upp en stor rörverksamhet utan att köpa upp befintliga bolag.

GK ska bli störst på rör i
Stockholm. – Det är en viktig
marknad och idag finns det
ingen aktör som dominerar, säger
Conny Dyrenäs, vd för GK Rör.

GK Rörs nyförvärv Rörcompaniet, Täby Rör och US
Rörteknik ägdes tidigare av Essing-koncernen, där Ingemar
Essebro (63) var koncernchef och huvudägare.

– Eftersom det är stor brist på kvalificerad
arbetskraft går det inte att förlita sig på
organisk tillväxt. Vi måste köpa kompetens och duktiga människor, så att vi har en
grund att bygga vidare på, säger Dyrenäs.
Rör och ventilation. – Vi är marknadsledande på ventilation i Stockholm. Det
här innebär stora möjligheter för oss i
en region där det ska byggas många nya
bostäder, säger han.
– Det kommer att bli fantastiskt att kunna
hjälpa varandra och lämna multidisciplinära
anbud. Det ligger väldigt nära tillhands att rör
och ventilation samarbetar, instämmer Sundin.
Även de aktörer som är störst på rör i
Stockholm har blygsamma marknadsandelar. Därför finns det goda möjligheter
för GK att växa och ta 5–6 procent
av marknaden, som uppgår till ca 12

miljarder kronor. En viktig del i denna
strategi är att GK Rör och de tre nyförvärvade företagen utbyter kunskap:
– GK har haft sina system och vi har haft
våra. Det är mycket vi kan lära av varandra.
Vi behåller vårt sätt att arbeta med produktionsstyrning och hantera inköp. Sedan får
vi lära oss av GK och försöka förena det
bästa av två världar, säger Tomas Sundin.
Behåller namnen. Conny Dyrenäs betonar
att de tre bolagen var för sig är mycket
starka varumärken och att man därför
kommer att behålla namnen i marknadsföringen. Däremot kommer man att
samarbeta när det är möjligt. GK:s entreprenader i Stockholm administreras från
Uppsala. Där går gränsen för hur stort
avståndet kan vara mellan administration
och entreprenad, förklarar han.
– Däremot går det bra att skicka fyra man
härifrån för att hjälpa till i Uppsala eller
Västerås och vice versa. Det är inget att bygga
långa uppdrag på, men fungerar bra vid
tillfälliga produktionstoppar, säger Sundin.
Växer vidare. GK Rörs plan är att fortsätta
expandera.
– Vi ska bli bäst i stan. Sedan får vi se oss om
efter nya städer att bli bäst i. Men det är viktigt att vi gör det med kvalitet och inte håller
på med några panikgrejer som går ut över
våra varumärken, betonar Conny Dyrenäs.
40 000 personer flyttar till Stockholm
varje år och alla behöver ha någonstans att
bo. Därför är de två direktörerna säkra på
att marknaden snart vänder uppåt efter en
lite lugnare period.
– Alla övriga städer i landet har börjat
återhämta sig och Stockholm är en av de
snabbast växande städerna i Europa, säger
Rörcompaniets vd Tomas Sundin.
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GK tar NINA-huset
in i framtiden

GK Sikkerhet och GK Inneklima
ska tillsammans leverera en
heltäckande digital lösning för
fastighetsautomation till NINAs
(Norges institut för naturforskning) huvudkontor i Trondheim.

N

INA-huset byggdes 2013 och är
på flera olika sätt ett landmärke
i Trondheim. Nu vill NINA
(Norges institut för naturforskning) uppgradera lösningarna för passer-

kontroll, besöksregistrering, larm och
videoövervakning och samla all teknik i
en ny övervakningscentral.
– I den anbudsförfrågan vi fick från NINA
framgick att de ville ha användarvänligt och
säkert passerkontrollsystem med bra integrationsmöjligheter. Nyckelorden i anbudsprocessen och kundens önskemål har varit
enkel drift, framtidsinriktade lösningar och
säkra system, berättar Kenneth Furesund,
affärsutvecklare på GK Sikkerhet.
Projektet är som gjort för GK, som kommer att leverera en komplett teknisk plattform genom ett nära samarbete mellan

Svein H. Dahle, vd för GK Sikkerhet, Tore Bakken, driftsingenjör hos NINA och Kenneth Furesund, sälj- och affärsutvecklingschef hos GK Sikkerhet.
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GK Sikkerhet och GK Inneklima.
– I det här projektet får vi presentera
våra innovativa och framtidsinriktade
lösningar för en kund som tydligt inser
värdet i att systemen är integrerade med
varandra, påpekar Furesund.
Moderna molnlösningar. Med NINA
har GK fått en kund som både har stora
ambitioner och höga krav. De tekniska
lösningarna måste därför ligga i framkant.
– Vi upplevde NINA som mycket
framåtriktade och intresserade av nya
moderna lösningar och att de var tydliga
med att de såg IoT och AI som framtiden
inom fastighetsförvaltning. De ville ha
vad man skulle kunna kalla “precisionsdrift”, berättar Knut Ivar Grue från GK
Inneklima. Med andra ord gällde det för
GK att visa att man kunde tillmötesgå
NINAs önskemål.
– De personer vi hade att göra med
under processen var mycket kompetenta
och ställde höga krav på lösningarna
för säkerhet och automation (central
övervakning), men att de skulle vara så
insatta när det gäller moderna molnlösningar och tillhörande IT-lösningar kom
som en överraskning för oss. Det rådde
ingen tvekan om att vi behövde vara väl
förberedda inför de möten då besluten
skulle fattas, berättar Grue.
Fokus på vidareutveckling och drift.
NINA hade också varit tydliga med att
ambitionerna inte stannar vid leveransen
av anläggningen. De ville ha en partner
som hela tiden utvecklar tekniken och
lägger till nya funktioner. När de byggde sitt

NINA-huset byggdes 2013 och är på flera olika sätt ett landmärke i Trondheim. Nu vill NINA (Norges institut för naturforskning) uppgradera lösningarna för passerkontroll, besöksregistrering, larm och videoövervakning och samla all teknik i en ny övervakningscentral. (Foto: Jan Arne Stokmo)

nya huvudkontor 2013 var de så framsynta att
de ställde krav på öppna gränssnitt, som det
standardiserade kommunikationsprotokollet
BACnet. Och det är tack vare detta de kunnat
göra dagens innovativa beställning.
– En bra samarbetspartner.NINA har lagt
ner mycket möda på att hitta rätt samarbetspartner.
– Det har tagit tid att hitta en leverantör
som kan erbjuda de lösningar vi menar är

rätt för NINAs huvudkontor och samtidig
besitter den kompetens som krävs för att
vara en bra samarbetspartner för driften av
fastigheten. Vi var ute efter smarta, öppna
och framtidsinriktade lösningar som kan
integreras med flera olika teknikområden
och system, samt lösningar som ger ett
mervärde i ett längre perspektiv, förklarar
Tore Bakken, driftsingenjör hos NINA.
Han berättar att det var GKs smarta lösningar som avgjorde valet av leverantör.

– Det anbud och de förslag på lösningar vi
fick från GK Sikkerhet och GK Inneklima
motsvarade väl de krav vi ställde i vår
förfrågan. Därför blev de ett av två företag
som fick presentera sin lösning mer i detalj.
Efter presentationerna drog vi slutsatsen
att GK kunde leverera den teknik som var
mest lämplig för oss – smart, öppen och
framtidsinriktad – och att de besitter den
kompetens som krävs för att vara en bra
samarbetspartner för driften av vår fastighet.
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