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Robert Walnum Skjervstad 
(41) blir ny regiondirektör för 
region Nord hos GK Inneklima. 
Han tillträder den 1 augusti.

S
kjervstad är utbildad VVS-ingenjör 
vid Høgskolen i Sør-Trøndelag 
(2002) och har en civilingenjörs-
examen från NTNU (2004) med 

inriktning mot bygg och energi-/klimat-
teknik. Han har lång chefserfarenhet 
och har bland annat varit regionchef för 
Skanska Tekniske Entrepriser, mellersta 
Norge. Skjervstad har även erfarenhet som 
projektledare och rådgivare inom VVS. 
Han kommer närmast från en befattning 
som regiondirektör Midt/Nord hos 
ORAS/Bravida.

Skjervstad
blir regiondirektör hos GK Inneklima

Skjervstad är utbildad VVS-ingenjör vid Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (2002) och har en civilingenjörsexamen 
från NTNU (2004) med inriktning mot bygg och energi-/
klimatteknik.

– Vi gläder oss åt att få hälsa Skjervstad 
välkommen till GK Inneklima. Region Nord 
har 275 duktiga medarbetare fördelade på 
7 distrikt, 30 avdelningar och 12 kontor i 
Trøndelag, Nordland, Troms och Finnmark. 
Robert är en resultatinriktad ledare som 
med sin kompetens kommer att kunna hjälpa 
oss att lyfta regionen och företaget, säger 
Kim Robert Lisø, VD hos GK Inneklima.
– Jag ser fram emot att få bidra till GK 
Inneklimas utveckling tillsammans med 
företagets duktiga chefer och övriga medar-
betare och jag är glad över att jag fått den 
här möjligheten, säger Robert Skjervstad.

Skjervstad kommer att ingå i företagets 
ledningsgrupp och rapportera direkt till 
vd Kim Robert Lisø. Han tillträder sitt nya 
jobb den 1 augusti och kommer att vara 
stationerad i Trondheim.
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För en bättre miljö
På GK jobbar vi aktivt med vår 
mission; för en bättre miljö. Vi kan 
påverka, och vi kan förändra. Det är 
därför man jobbar på GK, för att man 
vill ta ansvar och agera för framtiden.

Hela vår verksamhet handlar om hållbar-
het. Vår ambition är att säkerställa att vi 
alltid skapar framgångsrika och hållbara 
lösningar. Detta gör vi genom att balan-
sera sociala, miljömässiga och ekonomiska 
intressen. 
 
Vi är såklart stolta över vår historia och 
över vad vi har åstadkommit hittills men 
vi är väl förberedda och säkra på att vi kan 
göra mer tillsammans med våra kunder i 
hela Skandinavien. Vi är beredda att åta 
oss deras hållbarhetsutmaningar
 
Våra uppdrag omfattar ett stort och kom-
plext område, med inriktning på befintliga 
och nya byggnader, där människa, energi 

och miljöfrågor alltid står i centrum. Det 
är när vi tar del av de allra första stadierna 
i ett projekt som vi ser var potential finns 
för att hitta lösningar som fungerar på lång 
sikt. Detta gör vi dessutom under bygg-
nadens hela livscykel. 
 
Oavsett hur vi är involverade i ett projekt 
så kan våra intressenter alltid räkna med 
vårt fulla engagemang för att göra skillnad 
i samhället. 
GK Gruppen har nu anslutit sig till FN:s 
Global Compacts internationella principer 
kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga 
frågor, miljö och korruption riktade till 
företag. 
 
Vi förpliktar oss till att arbeta för att 
anpassa vår verksamhet för att på ett mer 
hållbart sätt bidra till ekonomiers och 
samhällens utveckling. 
 
Vi ska arbeta efter FN:s principer samt på 
en årlig basis redogöra för våra framsteg 

på området. Detta är ett naturligt steg 
eftersom det känns självklart för oss att 
verka för ett ansvarsfullt och hållbart före-
tagande och för att vår mission är – För en 
bättre miljö.

Göran Krawe, verkställande direktör i Gunnar Karlsen 
Sverige AB.
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I dagsläget får GK väldigt sällan specifik 
information från fastigheternas 
användare om de problem de upp-
lever, berättar Steinar Holm, direktör 

för befintliga byggnader hos GK Norge. 
Informationen är ofta av följande slag: “det 
är varmt här”, “luften är dålig”, “jag tror att 
det är något som inte fungerar”. Kundens 
upplevelse kan man inte ifrågasätta, men 
det kan finnas väldigt många orsaker till 
att luften upplevs som dålig. Därför är det 
viktigt att vi skickar ut en tekniker med 
bred kompetens, som snabbt kan lösa kun-
dens problem. Tyvärr kan inte alla sorters 
fel avhjälpas samma dag, till exempel på 
grund av att teknikern inte har tillgång till 
den utrustning som krävs för tillfället. 

Sensorernas betydelse. – Nu är vi på väg 
mot en verklighet där vi kontinuerligt kan 
övervaka byggnaders inre liv. I dag leve-
reras många av de tekniska komponent-
erna med färdigmonterade sensorer, och 
de är dessutom uppkopplade till en egen 
molntjänst. Det finns så många tillverkare 

som erbjuder egna molntjänster att ”molnen 
förmörkar himlen” för de stackars 
fastighetsägarna. Vår uppgift är att samla 
allt på ett ställe. Därför är det på tiden att 
vi börjar tänka i banor av plattform. En 
gemensam plattform där sensorer och 
traditionell fastighetsautomation kan inte-
greras, oavsett vilken kanal som används 
för överföringen. Den goda nyheten är att 
det här har GK redan tänkt på, och därför 
har vi utvecklat GK-Cloud. Det är bra med 
insamlad data, men värdet är noll om infor-
mationen inte kommer till användning. Data 
måste analyseras och informationen måste 
leda till handling. 

Ett medel, inte ett mål. – Användningen 
av digitala sensorer beskrivs ofta som 
någonting nytt. Men så är inte fallet. Fak-
tum är att sensorer har använts under alla 
de 30 år jag har varit i branschen, säger 
Holm. Skillnaden är att sensorerna är 
mycket mer lättillgängliga i dag – både vad 
gäller tekniken och prisnivån. 
Man får inte förledas att tro att jobbet är i 

TEXT: HARALD SOLA BERENTSEN 

Husets användare  
har alltid rätt
Digitala sensorer i moderna fastigheter ger oss ett bra inomhus-
klimat och gör det möjligt att kontinuerligt följa upp service och 
underhåll samt säkerställa en energisnål drift. Men det finns 
andra parametrar som också är viktiga.

Med hjälp av fjärröver-
vakning erbjuder GK 
driftsstyrning, uppföljning 
och underhåll av tekniska 
installationer i fastigheter. 
Driftsingenjörer samlar in 
och analyserar driftsdata 
via internet och skickar ut 
kvalificerade tekniker vid 
behov. 

“

Steinar Holm, direktör för befintliga byggnader 
hos GK Norge.  

Foto: Magnus Skaara Drabløs

BEFINTLIGA BYGGNADER BEFINTLIGA BYGGNADER 
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hamn bara för att man har tillräckligt med 
sensorer. En sensor är bara ett medel, inte 
ett mål. Om en sensor varken leder till 
högre kvalitet i produktionen eller minskade 
kostnader i form av mer riktat underhåll 
eller lägre energiförbrukning blir den 
snarare något som är ”nice to have” än 
något som vi ”need to have”. En sensors 

uppgift är att upptäcka problem. Gör den 
inte det kan det lika gärna vara. När an-
vändarna upplever att ”luften är dålig” så 
ska sensorn veta detta – och varför – och 
exakt hur problemet kan åtgärdas.

Kräver fackfolk. – Om vi får detaljerade 
uppgifter från den tekniska anläggningen 

kan vi åtgärda problemet genom att skicka 
ut rätt tekniker med rätt kompetens och 
rätt verktyg. Sensorer och detaljerade data 
hjälper oss att förstå problemet och orsaken, 
men för att åtgärda problemet behövs 
kvalificerade tekniker. Trots den artificiella 
intelligensens intåg i samhället går det inte 
att komma ifrån att det behövs människor 

för få till stånd en bra drift av tekniska 
anläggningar. Jag är helt övertygad om att 
AI är framtiden, understryker Holm, men 
hittills har jag endast sett idéer. Vi på GK 
och många andra jobbar med det här och 
det kommer att bli spännande att se vad det 
leder till. Som verktygen ser ut i dag krävs 
det att människor analyserar data för att 
förstå en situation och fatta beslut om vad 
som behöver göras. Detta är en avancerad 
uppgift som bör utföras av personer med 
gedigna teoretiska och praktiska kunskaper. 
Vi får inte glömma att målet är högre 
kvalitet och/eller lägre kostnader. 
– Många av våra tekniska anläggningar 
är ständigt i drift. Även om det finns en 
underhållsplan på plats kan driftstopp 
inträffa på grund av yttre påverkan eller fel 
i vissa komponenter. Målet är alltid att 
undvika driftstopp med tillhörande 
direkta och indirekta följdverkningar. 
Låt oss ta en värmeväxlare i en ventila-
tions-anläggning som ett exempel. En 
värmeväxlare är kanske den viktigaste 
komponenten när det handlar om att 
minska energiförbrukningen. Om 
värmeväxlaren inte fungerar när utomhus-
temperaturen är högre än 0 °C kommer 
hyresgästerna förmodligen inte att märka 
något om värmebatteriet har tillräcklig 
kapacitet för att balansera temperaturen, 
och med andra ord går på högvarv. I ett 
hus på 5 000 m2 blir följden att energikost-
naden ökar med 10 000 kronor i veckan. 
När felet upptäcks är det naturligtvis 
bråttom att få det åtgärdat. Expressupp-
drag är som bekant dyra. Med andra 
ord minskar kontinuerlig övervakning 
konsekvenserna av ett driftstopp.

Bättre uppföljning av kundernas 
fastigheter. Fram till i dag har under-
hållsservicen vanligtvis skett regelbundet, 
baserat på datum. Med rätt sensorer på rätt 
plats kan man med hjälp av strukturerad 
data förutsäga när anläggningen behöver 
service. Vi vill övergå till ett förutsägbart, 
eller prediktivt underhåll. Vi ska med andra 
ord hantera problem innan de uppstår.
Detta kommer med all säkerhet leda till 
att vi får nöjdare kunder och medarbetare, 
avslutar Steinar Holm, koncerndirektör 
för befintliga byggnader hos GK. GK:s skickliga BA-tekniker ger dig smarta lösningar – både fysiskt i dina lokaler och fjärrstyrt över nätet. (Foto: Magnus Skaara Drabløs) Steinar Holm är direktör för befintliga byggnader hos GK Norge. (Foto: Harald Sola Berentsen)

BEFINTLIGA BYGGNADER BEFINTLIGA BYGGNADER 
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TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN

Skyhög 
övervakning
Molntjänster och big data kommer att underlätta driften för 
kunderna. 

D
et började med en PC som stod 
under vaktmästarens skrivbord, 
säger Roar Johannesen och ler. 
Nu har direktören för fastighets-

automation hos GK Norge ansvaret för 
att flytta styrningen av fastigheterna från 
serverrummet till molnet. Hittills har 50 
byggnader lyfts upp till GK Cloud.

Fiskar efter data. Johannesen bjuder på 
lite historik i ämnet: Ventilation, värme, 
belysning och andra tekniska installationer 
övervakas från fastighetens driftcentral. 
Fler och fler installationer samlas i samma 
central, datasäkerheten har blivit bättre, 
men fortfarande sker styrningen lokalt i 
fastigheten. ”Här har jag allt som rör mitt 
hus”, tänker den driftansvarige.
– Sedan var det någon som började tänka 
till: Här står tre byggnader sida vid sida. Vi 
kanske skulle flytta den här driftcentralen 
och använda den för att övervaka alla tre 
husen? berättar han.
Men lösningen hade en begränsning, den 
kunde bara användas för styrning och 
övervakning av de byggnader som finns på 
platsen. Nu har utvecklingen tagit ett stort 
steg framåt.
– Vi flyttar upp alltihop i molnet, och vi 
har inlett ett flexibelt samarbete, berättar 
Roar Johannesen.
Han anser nämligen inte att de stora 
internationella automatikleverantörerna 

är särskilt flexibla. De är fortfarande 
prioritära – det vill säga, de jobbar med 
sina egna system och tänker inte på att det 
hade underlättat för användarna om de 
kunde fått allt samlat på ett ställe och i en 
enda plattform.
För att få bättre grepp om produktutveck-
lingen har GK valt att samarbeta med 
norska Piscada. Det Trondheimsbaserade 
programvaruföretaget har erfarenhet från 
processindustri, maritim verksamhet 
och fiskodling. Denna erfarenhet ska nu 
överföras till byggmarknaden genom ett 
gemensamt utvecklingssamarbete.

Jämförelser och analyser. – Vi placerar en 
lokal nod – en knutpunkt – i fastigheten 
där vi kör programvara som beter sig 
som en vanlig lokal driftcentral, förklarar 
Johannesen. Med andra ord behöver den 
lokala tekniska anläggningen inte vara 
kopplad till molnet för att fungera.
– När vi kopplar upp en nod mot GK 
Cloud får vi helt nya möjligheter, berättar 
han. En kund som har tio fastigheter till 
exempel, kan jämföra driftsdata mellan 
fastigheterna. Vi kan hjälpa kunderna att 
analysera data, kors och tvärs.
Med 50 hus i molnet har GK bara påbörjat 
detta viktiga projekt. Kunden kan logga 
in, få tillgång till sina egna fastigheter och 
driva dem själv – eller allra helst använda 
GKs servicetjänster som omfattar alla sorters 

CLOUD CLOUD

Illustration: Heidi Øvergaard
u
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D
et kostar att växa, fortsätter han, 
men trots växtvärken är det viktigt 
att vi håller fast vid våra långsik-
tiga mål, även resultatmässigt. Vi 

har ett tydligt mål som ska uppnås innan 
2022 och det ser vi ut att kunna klara av, 
vi ligger faktiskt långt före tidsplanen för 
närvarande. 
GK Sverige ska i första hand expandera 
genom att växa organiskt. Undantaget är 
strategiska förvärv av befintliga företag, 

om det är marknadsmässigt och geo-
grafiskt försvarbart. Om du fokuserar för 
mycket på tillväxt, så ökar inte nödvän-
digtvis lönsamheten i motsvarande grad. 
Om du däremot förbättrar lönsamheten, 
så växer du automatiskt. Visst, vi vill gärna 
växa, men det är viktigare att våra kunder 
vill att vi ska bli stora. Vi hade en organisk 
tillväxt på 25–30 procent både i fjol och 
året dessförinnan. Det finns många vita 
fläckar på Sverigekartan där GK inte är 

etablerade, men att växa geografiskt åt alla 
håll är inget självändamål. I den konsoli-
deringsfas vi befinner oss för tillfället är 
det viktigare att organisationen blir målin-
riktad och så effektiv det bara går. Efter 
de senaste årens expansion, med många 
nyanställda, tar det tid innan allt fungerar 
optimalt. Det är viktigt att nya medar-
betare så fort som möjligt blir självgående 
och levererar hundraprocentigt. Därför 
drog vi i handbromsen förra sommaren, 

olika avdelningar att samarbeta i samband 
med tekniska leveranser.
– Om GK Kyla har levererat till exempel 
en avancerad energicentral, så kan 
fastighetsautomation se till att anlägg-
ningen kopplas upp mot GK Cloud. Men 
det är självklart GK Kyla som besitter 
de största kunskaperna om den tekniska 
lösningen och driften av energicentralen, 

säger han.
Exemplet kan överföras till samtliga 
teknikområden inom GK. 
– Nu börjar arbetet med att få samtliga 
av GKs tekniska avdelningar att förstå 
nyttovärdet med den nya tekniken, och 
framför allt utnyttja den, säger Roar 
Johannesen.

TEXT: HARALD SOLA BERENTSEN

fastighetsteknik. 
– Vi kan använda dessa data till att förbättra 
våra tjänster och skapa mervärden för 
kunden, säger Johannesen.

Allt som inte fungerar. – Framtidens 
servicetjänster utvecklas i riktning mot att 
mindre fokus läggs på det som fungerar 
och mer fokus läggs på avvikelser och 
incidenter. Den kompetensen kan vi 
kanske överföra till våra andra kunder, 
säger han.
I branschen talar man om hur morgon-
dagens molntjänster kommer att underlätta 
övergången till ett mer behovsstyrt under-
håll. Dessutom kan datamängderna i mol-
net användas till förebyggande underhåll. 
Hela branschen talar om detta, men det 
gäller att få en molnlösning på plats som 
kan omsätta denna ”teori” i praktiken.

Enkel åtkomst. På senare tid har det blivit 
mer omständligt att logga in i driftcen-
tralerna. Datasäkerheten har stärkts 
och den mödosamma inloggningen via 
brandväggar och VPN-tunnlar har orsakat 
mycket frustration hos kunderna.
– Att se kundernas glädje när de upptäcker 
att de kan logga in i driftcentralen direkt 
med GK Cloud-appen har varit roligt. 
Med några tryckningar på mobilen kom-
mer de direkt in i fastighetens tekniska 
system, säger Johannesen.
Kunderna väljer själva om de vill ha fören-
klad driftinformation i mobilen eller om de 
vill se hela bilden på datorn, dvs. fullstän-
dig systeminformation. Johannesen anser 
att lösningen är en av de mer nyskapande 
i branschen. Lanseringen smygstartade 
i höstas och den fullständiga versionen 
släpps i sommar.
– Vi har lärt oss massor. Framöver ska 
vi ta tillvara på det vi har lärt oss och 
göra systemet smartare enligt kundernas 
önske-mål. Det gör vi genom att använda 
våra egna kunskaper om de tekniska syste-
men och samarbeta med programutveck-
lare som kan programmera saker och ting 
på ett förnuftigt sätt så att det fungerar i 
praktiken, förklarar Roar Johannesen.

Förbättrat samarbete. Molnlösningen 
kommer att göra det ännu lättare för GKs 

CLOUD

Kunden kan logga in på GK Cloud och enkelt styra och övervaka sina fastigheter med sin dator, surfplatta eller mobil.

SVERIGE

GK ska fortsätta 
att växa i Sverige 
– men inte till vilket pris som helst 

– Antalet uppdrag ökar, nya 
kunder tillkommer, vi blir hela 
tiden fler medarbetare och vi 
ökar vår geografiska närvaro 
– men vi måste vara medvetna 
om att vi befinner oss i en 
konsolideringsfas, säger Göran 
Krawe, vd för Gunnar Karlsen 
Sverige AB.

Kiruna håller på att flytta och detsamma gäller Gällivare, så uppdragsvolymen för dessa projekt ökar inom de 
teknikområden vi erbjuder i Luleå, nämligen ventilation och rör. (Foto: Magnus Skaara Drabløs)

Göran Krawe ser ljust på framtiden för Gunnar Karlsen 
Sverige AB.

u
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så att organisationen fick tid på sig att 
utvecklas till den välfungerande maskin vi 
vill vara. Vi är övertygade om att vi snart 
kommer att kunna skörda frukterna av vår 
tillväxt. 

Viktiga affärsområden. – I Sverige arbetar 
GK i första hand med tekniska installa-
tioner i nybyggnation och större entre-
prenader i befintliga byggnader, vanligtvis 
äldre hus, där det finns teknisk utrustning 
som behöver uppgraderas eller underhållas. 
Vi jobbar mycket med automation och 
driftstyrning, men även med ventilation, 
uppvärmning, kyla och sanitet. I Sverige 
har vi ännu inte börjat med elinstallationer, 
preciserar Krawe.   
Att involvera rådgivning i allt vi gör och på 
så sätt skapa mervärden för våra kunder 
har varit framgångsrikt för oss. Samtidigt 
vill jag betona att vi har några av landets 
bästa energiexperter i vårt stall. Det är 
viktigt att våra kunder får veta att vi föru-
tom skickliga hantverkare och montörer 
även har specialister inom områden som 
koldioxid, kilowattimmar, emissioner och 
arbetsmiljö.

GK Sverige – en betydande aktör. – Under 
de senaste åren har vi varit en betydande 
aktör inom våra fackområden, säger 
Krawe. Vi är faktiskt en av Sveriges fem 
ledande leverantörer, och om vi tittar på 
ventilation separat så är vi topp tre. GK:s 
verksamhet i Sverige är indelad i admin-
istrativa regioner samt ett separat bolag 
för rörverksamheten. Utvecklingen av de 
olika fackområdena tillvaratas genom att 
vi fokuserar på vår värdegrund VILJA 
(Värdeskapande – Innovativ – Långsiktig 
– Juste – Affärsmässig). Dessa kärnvärden 
genomsyrar hela vår verksamhet och är en 
del av vårt DNA.

Vårt huvudkontor ligger i Solna, men vissa 
administrativa funktioner sköts av Region 
Syd i Malmö, bland annat redovisning och 
HR. Av naturliga skäl växer vi mest i de 
områden där vi är väl etablerade, såsom 
Region Öst som omfattar Stockholm och 
Mälardalen, men även i områdena kring 
Malmö och Göteborg, det vill säga Region 
Syd och Region Väst. Vi får heller inte 

glömma bort Region Nord, med huvudsäte 
i Luleå, där vi har en omfattande verksamhet 
inom ventilation. Nu är det återigen full 
fart på gruvindustrin där uppe, så det finns 
goda skäl att se ljust på framtiden. Dessu-
tom ska både Kiruna och delar av Gälli-
vare flyttas, vilket innebär fler uppdrag för 
vårt kontor i Luleå som är specialiserade 
på ventilation och rör. För övrigt kan jag 
nämna att produktspektrumet varierar lite 
mellan de olika regionerna. I Göteborg 
erbjuder vi ventilation, fastighetsautoma-
tion, entreprenader, service och rådgiv-
ning. I Malmö-området har vi i stort 
sett samma tjänsteutbud, men även en 
omfattande rörverksamhet. I Stockholm 
är GK marknadsledande inom ventilation 
och i Malmö är vi marknadsledande inom 
service.

Hållbar utveckling. – Antalet miljömed-
vetna kunder ökar hela tiden och de 
efterfrågar allt oftare hållbara lösningar 
när vi installerar teknik i deras fastigheter. 
På grund av vår storlek är vi skyldiga att 
kunna presentera en så kallad hållbar-
hetsredovisning, berättar Krawe. Hela vår 
verksamhet är starkt förknippad med idén 
om en hållbar utveckling och det är viktigt 
att våra anställda, samarbetspartners och 
kunder är medvetna om detta. 

I Gunnar Karlsen Sveriges hållbarhets-
redovisning skriver företagets vd, Göran 
Krawe, följande:

Hela vår verksamhet handlar om hållbar-
het. Vår ambition är att säkerställa att vi 
alltid skapar framgångsrika och hållbara 
lösningar. Detta gör vi genom att balan-
sera sociala, miljömässiga och ekonomiska 
intressen. Med över tjugo års erfarenhet av 
att hjälpa våra kunder att hitta innovativa 
tekniska lösningar på otaliga problem, be-
finner vi oss långt fram när det gäller tekni-
ska framsteg. Vi är så klart stolta över vår 
historia och över vad vi har åstadkommit 
hittills, men vi är väl förberedda och säkra 
på att vi kan göra mer tillsammans med 
våra kunder i hela Sverige. Vi står beredda 
att åta oss deras hållbarhetsutmaningar.

Vi har några av landets 
bästa energiexperter i 
vårt stall. Det är viktigt 
att våra kunder får veta 
att vi förutom skickliga 
hantverkare och mon-
törer även har specialister 
inom områden som 
koldioxid, kilowattimmar, 
emissioner och arbetsmiljö.

“

Göran Krawe, vd för Gunnar Karlsen Sverige AB.

SVERIGE SVERIGE

Gunnar Karlsen Sverige AB är involverat i projekteringen 
av en ny 130 meter hög jättebyggnad i den tidigare arbetar-
stadsdelen Gårda i Göteborg. (Grafik: Reflex arkitekter)pu
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Odenses nya 
centrum är snart i hamn
I Odense har citykärnan byg-
gts ut och sträcker sig nu ända 
ner till hamnområdet. Mitt i 
centrum byggs en ny gym-
nasieskola och GK står för de 
tekniska installationerna.

B
yens Bro är länken som förbinder 
hamnen med Odenses centrum. 
Nu är GK med och bygger ett nytt 
vuxenutbildningscentrum (VUC) på 

norra sidan av bron. Den nya skolbyggnaden 
blir en del av stadens nya centrum. 
– Det här är ett spännande projekt för oss, säger 
Thomas Knudsen, avdelningschef hos GK.

Nya stadsdelar. Södra Danmarks största 
stad genomgår just nu en snabb utveck-
ling och flera nya stadsdelar är planerade. 
Odenses hamn har utvecklats till ett nytt 

urbant område med bostäder, kontor, butiker, 
fritidsaktiviteter och kulturlokaler.
Efter att gång- och cykelbron mellan stadens 
traditionella centrum och hamnområdet 
blev klar 2015 har även utvecklingen av det 
nya City Campus tagit fart. Här finns flera 
utbildningsinstitutioner samlade.
– Vi har fått den tekniska entreprenaden 
för den nya gymnasieskolan, berättar 
Thomas Knudsen, som är chef för GKs 
avdelning i Odense. Uppdraget omfattar 
allt från ventilation och VVS till sprinkler-
anläggning, fastighetsautomation, el och 

Intill VUC Fyns befintliga hus på 
Kottesgade i Odense byggs en ny 
skolbyggnad med en nettoyta på 7 725 
kvadratmeter, varav 811 är teknik- och 
lagerutrymmen.
HF + VUC Fyn är byggherre.
GK har fått den tekniska entreprenaden, 
som omfattar:
•  Ventilation (utförs av GK Danmark).
•  VVS och sprinkler (utförs av GK Rör).
•  Fastighetsautomation (utförs av Insight 
 Building Automation).
•  El (utförs av underentreprenören 
 El-team Fyn).
•  Hissar (utförs av underentreprenören 
 PD Elevator).

(Illustration Zeni arkitekter)

VUC Odense

PROJEKT DANMARK PROJEKT DANMARK

På byggnadens södra sida blir det terrasser och en utvändig trappa.

I teknikrummet finns plats för fem anläggningar, berättar Thomas Knudsen. Lars Broholm och hans firma LBS Montage arbetar för GK på VUC-bygget.

u
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hissar, säger han. Kontraktet är värt totalt 
24 miljoner danska kronor.

Utvändig trappa. VUC Fyns nya skolbyg-
gnad ligger precis vid norra änden av Byens 
Bro. Utanför byggnaden finns en bred trappa 
som man både kan gå och sitta på. Den 
inbjuder besökarna till att vandra upp till 
terrasserna på de olika våningsplanen. In-
nanför terrasserna öppnar sig stora allmänna 
utrymmen där eleverna kan umgås, läsa 
läxor och jobba med grupparbeten. Klass-
rummen och de övriga lokalerna ligger längs 
de övriga tre lodräta fasaderna.

Fem aggregat. Thomas Knudsen visar oss 
runt i skolans källarvåning. 
– Här, i det stora teknikrummet, har vi 
placerat fem ventilationsanläggningar. De 
har en kapacitet på 7 000 till över 25 000 
kubikmeter i timmen – totalt suger vi in 
85 000 kubikmeter, säger han.
– Anläggningarna har inbyggd kylning 
med värmepump, vilket gör att vi inte 
behöver ha någon luftkyld kondensator på 
taket. Dessutom blir det mycket mindre 
rör att dra.
– Aggregaten levereras med färdiginstalle-
rad automatik och alla data kan läsas av 

med en handenhet. De har även WiFi och 
kan styras med en app i mobilen, vilket 
gör det enkelt och bekvämt att övervaka 
verkningsgraden och energiförbrukningen, 
säger han.
Vissa skolämnen ställer extra krav på 
tekniken. 
– Vi måste till exempel ha processutsug i 
kemirummet, förklarar Knudsen.
Byggnaden ska överlämnas i slutet av 
året och det kommer finnas gott om tid 
för både injustering och provdrift fram 
till dess att undervisningen startar den 1 
februari 2019.

TEXT & FOTO: GEORG MATHISENPROJEKT DANMARK PROJEKT DANMARK

Från stor stad till storstad
Odense ska utvecklas från en 
stor dansk stad till en dansk 
storstad. Så beskriver kom-
munen planerna för stadens 
utveckling.

Här är några av de större projekten:

•  2003 inleddes arbetet med urbanise-
 ringsplanen för Odense hamn. Sedan 
 dess har en ny stadsdel växt fram i 
 området. Nu är planen uppdaterad, 
 hamnen och centrum byggs ihop och 
 2 500 nya bostäder ska uppföras.
•  Odins Bro, som invigdes 2014, har 
 ett staden en ny vägförbindelse över 
 Odense Kanal och är den sista pussel-
 biten i ringvägssystemet så att man inte 
 längre behöver köra igenom hamn-

 området och centrum.
•  14 projekt i stadsdelen Österbro blev 
 klara 2016 efter fem års byggande.
•  2017 öppnade det nya musik-, teater- 
 och konferenshuset Odeon, som har 
 plats för 3 000 personer i den största 
 salen.
•  Den fyrfiliga Thomas B. Thriges Gade 
 delade tidigare stadens centrum i två 
 delar. Nu är gatan stängd för trafik och 
 ett miljardbelopp har investerats i tre 
 kvarter där 53 000 kvm kommer att 
 bebyggas på den avvecklade gatan.
•  Bostadsområdet Vollsmose nordost om 
 staden ska byggas ut till en ny stadsdel 
 enligt en detaljplan som löper fram till 
 2020.
• En ny, 14,5 km lång spårvägslinje ska 
 sättas i drift 2020. En andra linje med 
 7,7 km nya spår är planerad, men det 
 slutliga beslutet är ännu inte fattat.

•  Nya Odense Universitetshospital är ett 
 av Danmarks största byggprojekt och 
 ska enligt planerna vara färdigt 2022. 
 Samtidig blir det en central del av 
 Campus Odense, som ska vidareutveck
 la området runt sjukhuset och Syddansk 
 Universitet till en stadsdel präglad av 
 innovation och utveckling.
•  Ungefär samtidigt ska 65 000 kvm – 
 mestadels bostäder – vara färdigbyggda 
 på Munkebjergvænget söder om staden.
• Väster om centrum byggs Gartnerbyen. 
 Arbetet är påbörjat och 2019 ska de 
 drygt 170 nya bostäderna vara klara 
 för inflyttning. 2025–26 ska stadsdelen 
 utökas med ca 1 000 nya bostäder och 
 ett lokalt centrum på 3000 kvm. GK har 
 fått kontrakt på VVS, ventilation och el 
 på en av de första byggnaderna som 
 kommer att innehålla 85 lägenheter.

Ventilationsanläggningarna har en kapacitet på 85 000 kubikmeter luft i timmen.

Aggregaten från IV Produkt levereras med färdigkonfigurerad styrteknik och installeras som plug-and-play. Daniel Henriksen får kanalerna på plats.

Thomas Knudsen inspekterar innertaket av cementbunden träull.

Gartnerbyen byggs på tomtmark som tidigare tillhörde trädgårdskoncernen Gasa, väster om Odense centrum. (Illustration: Gartnerbyen.dk)
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Sprinkleranläggningar 
– en lönsam nisch
Det är inte många personer i Danmark som är certifierade för att projektera sprinklerinstallationer. 
De som är det jobbar i en lönsam nischmarknad som dessutom kan leda till andra uppdrag.

J
immi Mejlvang Nielsen är en av dem. 
– Det är väl ungefär 25 personer 
som är certifierade för sprinklers i 
Danmark, säger han.

16 anläggningar. – Sprinkleranläggningar 
är en nisch. Det är ingen hemlighet att det 
finns mer pengar att tjäna på sprinklers än 
på VVS. Det är kanske två entreprenörer 
som lämnar offert på ett sprinklerjobb, 
medan det kan vara tio på ett VVS-jobb, 
säger Jimmi Mejlvang Nielsen.
Han berättar att det ställs höga krav på den 
som vill bli certifierad. För det första måste 
man vara utbildad, till exempel ingenjör 
eller installatör. För det andra måste man 
ha jobbat i två år under en certifierad 
person för att få göra provet. Och där 
försvinner hälften. Klarar du provet måste 
du projektera anläggningar regelbundet 
för att få behålla certifikatet.
Men det är sällan något problem:
– För tillfället har vi 16 anläggningar på 
gång runtom i Danmark. Det blir många 
kilometer att köra, säger han.

Vårdhem och trapphus. Installationerna 
utförs av GK Rörs avdelningar i Århus, 
Odense eller Köpenhamn, medan Jimmi 
Mejlvang Nielsen projekterar och reser 
runt och övervakar arbetet.
– Ofta är det vårdhem och parkeringshus 
som behöver sprinkleranläggningar, men 
det kan även handla om lager, butiker, 
kontorshus och ibland även bostadshus, 
säger Jimmi Mejlvang Nielsen.
En speciell typ av jobb gäller trapphus, ofta 

i äldre bostadshus i Köpenhamn.
– Det vanliga är att man tar bort trappan 
mot innergården för att ge plats åt nya 
toaletter och badrum, och då måste sprin-
klers installeras i trapphuset som vetter 
mot gatan för att säkerställa utrymnings-
vägen. Om det bara finns en väg ut ur 
huset är kraven strängare, förklarar han.

Vattenproblem. Ibland kan det vara prob-
lem med vattenförsörjningen.
– På vissa platser i Danmark vill inte 
vattenverken leverera vatten till sprinkler-
anläggningar, eftersom det kräver ett visst 
vattentryck. De vill ju helst sänka trycket 
för att spara pengar. Då återstår bara 
alternativet att installera en tank, och då 
säger reglerna att det måste finnas dubbla 
pumpar. Det är inte alla byggherrar som 
uppskattar de extra anslutningsavgifter 
som tillkommer, säger han.

Vattendimma. Det senaste på sprinkler-
fronten är brandsläckning med vattendimma. 
Tekniken är särskilt praktisk i större bygg-
nader, till exempel sjukhus.
– Det är dyrt att installera ett släcksystem 
med vattendimma, men det tar mindre 
plats och kräver mindre vatten. Regelverket 
är inte helt klart ännu, men vi har börjat 
lämna några anbud. Jag tror inte att det 
kommer att bli några problem: Rördrag-
ningarna är desamma – munstyckena ska 
bara ha ett annat tryck och därför måste 
pumparna vara lite större, förklarar Jimmi 
Mejlvang Nielsen.

Jimmi Mejlvang Nielsen är en av de få i Danmark som är auktoriserad för att projektera sprinkleranläggningar.
Sprinkler – här vid ett projekt i Odense – kan leda till fler 
uppdrag för GK.

Sprinkler är en nisch med god lönsamhet, säger Jimmi 
Mejlvang Nielsen.
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Bostadsbyggandet
lyfter ekonomin

TEXT: GEORG MATHISEN DANSK MARKNADDANSK MARKNAD

Bostadsbyggandet har gett ekonomin i Danmark ett lyft. Dessutom byggs flera stora sjukhus runtom i 
landet och Köpenhamn får flera tusen nya hotellrum.

B
ostadsbyggandet är en av de vik-
tigaste drivkrafterna bakom den 
ekonomiska uppgången, säger Bo 
Sandberg, chefsekonom hos Dansk 

Byggeri, som är den danska motsvarigheten 
till Sveriges Byggindustrier. Bruttonational-
produkten ökade med 2,2 procent förra året. 
– Siffror från Danmarks Statistik visar att 
investeringarna i bostäder har ökat stadigt 
med 6–8 procent per år sedan 2014. Under 
samma period har BNP ökat med 1,8 pro-
cent i genomsnitt, vilket visar att bostads-
byggandet har bidragit till tillväxten, 
konstaterar Sandberg.

30 000 nya bostäder. Dansk Byggeri 
räknar med att över 30 000 nya bostäder 
kommer att byggas under 2019.
Allan Løvgreen, marknadschef hos GK 

Danmark är nöjd med utvecklingen:
– Byggandet har ökat kraftigt, framför allt 
på bostadssidan. Och vad vi kan se kommer 
takten inte att avta. Den mesta nybygg-
nationen sker i Köpenhamnsområdet och i 
Århus, säger han.
För en teknisk entreprenör som GK är 
det dock inte byggandet av bostäder som 
genererar de största uppdragen.
– Men det går åt rätt håll. Det blir mer och 
mer teknik även i bostadshus och det ställs 
allt högre krav på inomhusmiljön och 
energianvändningen, säger han, och 
nämner problemet med radon som exempel.
– Att ta hand om radongasen är det senaste 
för oss på bostadssidan. Arbetet med 
grunden påverkar inte storleken på våra upp-
drag, men eftersom vi drar upp rör till taket 
får vi lite mer att göra, förklarar Løvgreen.

Osäkerhet kring sjukhus. Flera större 
sjukhusbyggen är igång, bland annat i 
Odense, Köge och på Nordsjälland.
– Sjukhus är ett viktigt område för oss som 
arbetar med tekniska installationer. Men 
det är osäkert om vi kommer att vara med i 
de här projekten, säger GKs marknadschef.
Några av de större projekten i Danmark 
har nämligen gått till spanska och italien-
ska huvudentreprenörer. I vissa fall har de 
inte klarat av att genomföra projekten och 
då kan det vara en fördel att vara den som 
anlitas i efterhand för att fullfölja projekt. 

Nya hotellrum. I Köpenhamn byggs hotell-
verksamheten ut i hög takt.
– Det här är jättestort. Köpenhamn satsar 
på att bli en konferensstad. 2010 fanns det 
15 000 hotellrum i staden och 2020 räknar (Foto: Ricky John Molloy, Dansk Byggeri)

Marknadschef hos GK Danmark, Allan Løvgreen har bättre koll än någonsin på vilka byggprojekt som är på gång runtom i Danmark. (Foto Georg Mathisen)

Just nu, när det är hårt tryck 
på arbetsmarknaden vilket 
gör det svårare för oss att 
hitta medarbetare med rätt 
kompetens, är det en god 
nyhet att vi får ut mer av 
varje arbetstimme.

“
Bo Sandberg, chefsekonom hos Dansk Byggeri.

u
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man med att det kommer att finnas 22 500, 
säger han.
GK är bland annat med och bygger om 
Falkoner Centret, det tidigare Radisson 
Blu-hotellet som numera ägs av Scandic 
och nyinvigs i höst. 
– Vi har också intresserade av att vara med 
i Carlsberg, som är en helt ny stadsdel med 
både bostäder och hotell, berättar Løvgreen.

Teknikschakt. Falkoner är ett av två 
aktuella projekt som använder sig av en 
helt ny lösning som han tror mycket på. 
GK har ett nära samarbete med NCC, som 
tillverkar prefabricerade teknikschakt vid 
en fabrik i Lettland. I schakten samlas alla 
tekniska installationer på ett ställe. När 
modulerna är på plats är det GKs uppgift 
att utföra installationerna.
– Just nu har vi fyra anbud inne tillsam-
mans med NCC Teknik Skakt och samtliga 
gäller hotell, berättar Allan Løvgreen.
Han tror att det blir svårt för konkurrent-

erna att kopiera lösningen eftersom det tar 
lång tid att utveckla en produktionslinje för 
prefabricerade schakt av det här slaget. 
– Den här lösningen öppnar dörren till 
nya projekt och samarbeten med nya 
entreprenörer, konstaterar han.
GK vill gärna komma in tidigt i projekten 
och vara med och utveckla dem, istället 
för att bara lämna anbud på färdigritade 
entreprenader. På så sätt kan man konkur-
rera mer med kompetens än med priser.

Följer med. FaktaNet live är en sajt för alla 
som vill veta vilka byggprojekt som är på 
gång. På sajten, som är en motsvarighet till 
Norge Bygges och Sverige Bygger finns in-
formation om nya projekt, även sådana som 
ligger sex månader till två år fram i tiden.
– Tidigare trodde folk att de hade koll på 
vad som är på gång, särskilt inom det egna 
området. Men det spelar ingen roll hur väl 
du känner till ditt lokala område, du kan 
inte veta allt, säger Løvgreen.

På lite längre sikt har han bland annat 
ögonen på Fehmarn Bält-förbindelsen. 
Den planerade motorvägs- och järnvägs-
tunneln mellan Danmark och Tyskland 
kommer att betyda mycket för utvecklin-
gen på Lolland och Falster, där GK redan 
är marknadsledande.

Bygger mer effektivt. Bygg- och anlägg-
ningsföretagen i Danmark har blivit 
effektivare. Den totala produktionen förra 
året var den största sedan finanskrisen. 
Samtidigt har branschen 23 000 färre an-
ställda än för tio år sedan, visar siffror från 
Danmarks Statistik.
2017 hade byggbranschen en snabbare 
produktivitetsökning än resten av näringslivet.
– Just nu, när det är hårt tryck på arbets-
marknaden vilket gör det svårare för oss 
att hitta medarbetare med rätt kompetens, 
är det en god nyhet att vi får ut mer av 
varje arbetstimme, säger Bo Sandberg, 
chefsekonom hos Dansk Byggeri.

Men det finns fortfarande mycket att 
göra för att höja effektiviteten ytterligare. 
Bygg- och anläggningsföretagen investerar 
nämligen mindre och mindre i IT. 2016 
investerade danska företag i genomsnitt 
60 000 kronor i IT-utrustning per anställd. 
Inom bygg- och anläggningssektorn var 
motsvarande siffra bara 11 600 kronor, 
vilket är 19 procent mindre än året innan.
– Det är en oroande utveckling som vi 
måste vända. De företag som klarar sig 
bäst och överlever på sikt är de som är 

effektiva och produktiva, säger Michael H. 
Nielsen, direktör hos Dansk Byggeri.

Danskarna vill inte ha hållbara hus.
Alla talar om det, men få gör något. Entre-
prenörerna är redo att bygga hållbara hus, 
men danskarna vill inte ha dem. Endast 
fyra procent av de byggprojekt som pågår 
för tillfället är hållbara, visar en under-
sökning från Dansk Byggeri.
– Det är bra att byggsektorn är redo att 
leverera hållbara lösningar, men det känns 

bittert att kunderna inte har fått upp 
ögonen för de många fördelarna. Ett håll-
bart byggande ger bättre bostäder, säger 
Thomas Uhd, branschdirektör hos Dansk 
Byggeri.
Branschen räknar med att lagstiftningen 
kommer att ändras inom fem år, vilket 
kommer att öka kraven på hållbart bygg-
ande. Samtidigt är byggfirmorna rädda för 
att det hållbara byggandet kommer att leda 
till ökad byråkrati och ökade kostnader.Sjukhus innehåller spännande tekniska lösningar, men byggs inte alltid av de huvudentreprenörer som GK helst vill samarbeta med. Illustrationen visar Nordsjællands Hospital, 

som kommer att byggas i Hillerød. (Foto: Herzog & de Meuron/Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Över 30 000 kvm vid Falkoner Centret i Frederiksberg renoveras och byggs om, och hotellets kapacitet kommer att utökas, från 166 till 334 rum. Bland annat kommer energiförbruk-
ningen att minska och inneklimatet förbättras. (Illustration: NCC)
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Gör dig redo att 

bygga 
med sopor!

Forskning om sopor 
som byggmaterial
Vid flera amerikanska universitet 
pågår forskning om hur avfall kan 
användas som byggmaterial för att 
minska energiförbrukningen och 
spara pengar för fattiga människor.
Ett forskarteam vid Washington 
State University har tittat på proble-
met med dåligt isolerade hyres-
lägenheter. När uppvärmningen 
betalas av hyresgästerna, som ofta 
är låginkomsttagare, är fastighets-
ägarna inte särskilt intresserade av 
att isolera husen eller se till att de är 
energisnåla.
Professorerna Taiji Miyasaka och 
Robert Richards lösning på prob-
lemet är ett superbilligt isolerings-
material som de kallar ”trash wall”. 
I en variant har de använt papp som 
limmas ihop med hylsorna från 
torkrullar, i en annan har de använt 
PET-flaskor av plast. Konstruk-
tionen fylls sedan med bärkassar 
eller pappersremsor. På utsidan 
limmas tidningssidor på papp och 
det går även skapa en brandsäker 
yta genom att blanda pappersmassa, 
cement och vatten.
– Dessa energisnåla metoder riktar 
sig till människor som har det dåligt 
ställt. De som behöver det mest är 
låginkomsttagare som kanske lägger 
halva lönen under vintermånaderna 
på att värma upp bostaden, säger 
Robert Richards.
Meredith Miller och Thom Moran 
vid University of Michigan studerar 
plastiglomerater – en blandning av 
plast, sand och sten som enligt de 
två professorerna kan användas som 
byggmaterial.

Även låginkomsttagare behöver energisnåla 
bostäder, menar två amerikanska forskare. De har 
löst problemet genom att tillverka isolering av 
sopor. (Foto: Washington State University)

Resurserna är begränsade och naturen sårbar. Avfall och rest-
produkter är den nya råvaran – även i byggbranschen.

F
örr slängde vi avfall och uttjänta 
produkter. Sedan började vi 
återvinna dem. Nu är det upcycling 
som gäller – uttjänta material och 

produkter ska återanvändas och dessutom 
få ett mervärde.

Cirkulär ekonomi. Einar Rasmussen är 
professor vid handelshögskolan i Bodö 
som tillhör Nord universitet och forskar 
om den cirkulära ekonomin.
– Alla vet hur det ligger till: Vi håller på 
att göra slut på jordens resurser och en 
mängd olika initiativ tas för att vända 
utvecklingen. Den cirkulära ekonomin 
är en modell där vi i stället för att slänga 
naturresurserna efter att vi använt dem 
ser till att de återanvänds och inte blir till 
avfall, förklarar han.
Saker och ting kan användas under längre 

Einar Rasmussen utmanar byggbranschen att tänka 
cirkulärt – de företag som lyckas med det har mycket att 
vinna. (Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet)

t
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tid, de kan användas för nya ändamål och 
de kan bli till nya produkter. 
– Huvudtanken är att vi ska undvika att 
förstöra och slänga resurserna. Då löser vi 
samtidigt en del problem, säger han.

Använd husen mer. Rasmussen talar om att 
fastighetsbeståndet står för en stor del av 
samhällets resursanvändning.
– Det här kan man tackla på olika sätt. Vi 
kan bygga mer restriktivt – väldigt många 
fastigheter står tomma då och då. Vi kan 
designa hus som används mer, så att ny-
byggnationsbehovet minskar, säger han.

– En annan metod är att förbättra 
kvaliteten, så att livslängden på material 
och utrustning ökar. Dessutom bör det vi 
bygger kunna demonteras och återvinnas 
när dess livslängd har passerats. Det 
förutsätter att man redan på planerings-
stadiet tänker igenom hur de olika delarna 
ska kunna separeras och återvinnas.
Rasmussens hemstad Bodö är ett bra 
exempel. Där ska den gamla flygplatsen 
rivas. Det blir mycket betong. 
– Kan det här materialet användas i nybygg-
nation? Att återanvända gamla material är 
ofta lönsamt, säger han.

Sälja tjänster. För byggsektorn handlar 
det om att tänka i nya banor. Att hitta nya 
affärsmodeller och att göra saker och ting 
på ett nytt sätt. 
– Något man ofta talar om är att sälja 
tjänster i stället för att sälja produkter. 
Som konsumenter behöver vi belysning 
och ventilation, men är sällan intresserade 
av att köpa glödlampor eller ventilations-
aggregat. Om vi köper tjänster i stället för 
att äga saker och ting själva får den som 
levererar tjänsterna större möjligheter att 
konstruera produkter som håller längre och 
som kan återvinnas, förklarar professorn.

– Den som säljer glödlampor vill sälja 
så många som möjligt. Den som säljer 
belysning vill att produkten ska ha lång 
livslängd. Den som säljer ventilations-
anläggningar vill sälja så många som 
möjligt. Den som säljer frisk luft till ett hus 
vill ha en ventilationsanläggning med lång 
livslängd som kan uppgraderas.

Uthyrning av golv. Rasmussen har nyligen 
besökt konferensen om cirkulär ekonomi 
i Trondheim och nämner golvfabrikanten 
Tarkett, som ligger långt fram inom 
återvinning.

– De hyr ut golv, istället för att sälja golv. 
När materialet börjar bli slitet hämtar de 
golvet och återvinner det, förklarar han.
Ett golv är enkelt att avgränsa och pris-
sätta. För en inneklimatlösning däremot, 
krävs nya samarbetsformer mellan säljare, 
driftare och återvinnare. Just detta, att 
utveckla nya arbetssätt, kommer att vara 
en viktig utmaning i den nya cirkulära 
ekonomin. Enligt Rasmussen behövs nya 
modeller för allt från kontraktsformer till 
sensorer och datautrustning.
– De som går i spetsen för utvecklingen 
kommer förmodligen ha en stor fördel i 

kampen om uppdragen. Samtidigt är väl-
digt många av dessa koncept lönsamma. 
Det handlar om att använda mindre 
resurser, använda dem under längre tid 
och undvika att resurser går förlorade. I 
princip ska det löna sig att tänka i banor 
av cirkulär ekonomi, säger han.

Forskare vill ha kontakt. Nu vill forskarna 
gärna komma i kontakt med företag som 
är intresserade av att prova dessa nya 
idéer. Nord universitet, Sintef och NTNU 
samarbetar nämligen om att etablera ett 
center för forskningsdriven innovation 
som de gett arbetsnamnet ”SFI Circular”.
Einar Rasmussen menar också att olika 
branscher kan lära sig mycket av varandra.
– Det är inte kostnaden i byggfasen som 
är viktigast, utan kostnaden över tid. 
Med tiden kommer allt fler att ställa 
krav på byggnaders miljöpåverkan. Idag 
fokuserar de flesta på energieffektivise-
ring, men efterhand kommer vi kanske 
få se nya krav på att de byggmaterial vi 
använder ska vara återvunna och åter-
vinningsbara, säger Einar Rasmussen på 
Nord universitet.

Flygplatsen i Bodö ska rivas. Hur stor del av de gamla byggmaterialen kan återvinnas? (Foto: Harald Sola Berentsen)

Återvinning av byggmaterial är inget nytt, men kommer att öka i omfattning. Här ett arkivfoto från en designerkollek-
tion i Oslo 2011 som visar Marianne Reppens orientaliska mattor som färgats om, klippts isär och sytts ihop igen. 
(Foto: Georg Mathisen)

I Bodö, huvudsäte för Nord universitet, byggs det för 
fullt. Hur ökar man livslängden för en byggnad? 
(Foto: Georg Mathisen)
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Byggprojekt i cirkel
Ett biologiskt hus i Middelfart och ett vandrarhem i Nha Trang är två 
exempel på hus som byggts enligt cirkulärekonomins principer.

• Enligt arkitektbyrån Een til Een är det 
 världens första biologiska hus. Huset i 
 Middelfart på Fyn i Danmark är byggt 
 av restprodukter från lantbruket, bland 
 annat halm, tång och tomatplantor – 
 avfall som i normala fall bränns för att 
 producera energi.

• I Nha Trang i Vietnam ligger vandrar-
 hemmet Ccasa som är byggt av gamla 
 fraktcontainrar som inretts som sovrum. 
 (Namnet är en förkortning för ”Con-
 tainer Casa”.) Cementblock, 
 gamla träfönster och korgar används 
 som utsmyckning, solavskärmning och 
 rumsavdelare. Upcycling i kubik!

• I Singapore har en sliten skolbyggnad 
 från 1970-talet renoverats och byggts 
 om till multicentret Enabling Village. 
 Här används betongrör som praktiska 
 sittplatser, gamla containrar som broar 
 och återvunna oljefat som blomkrukor.

• Greenmoxie Tiny House är ett 35 kvm 
 stort hus på hjul som varken kräver 
 anslutningar för el, vatten eller avlopp. 
 Denna amerikanska lilla bostad drivs 
 med solceller och regnvatten står för 
 vattenförsörjningen. Merparten av 
 huset, bland annat tak och fönster, är 
 byggt med återvunna material.

• Även vandrarhemmet Fair and Square 
 i Belgrad satsar på regnvatten – till 
 toaletterna. Solceller och återvinning på 
 platsen bidrar till miljökontot. Trälådor 
 och metallskrot är några av de produkter 
 och material som fått en ny användning.

Tiny House kan rulla runt på vägarna i Nordamerika utan 
vare sig el, vatten eller avlopp. (Foto: Greenmoxie)

Det biologiska huset i Middelfart är byggt av restprodukter från lantbruket. Utvändigt är det klätt med kebonyträ. 
(Foto: Een til Een Arkitektur & Byggeri)

Gamla fraktcontainrar har blivit ett nytt vandrarhem. 
(Foto: Ccasa Hostel)

I det som en gång i tiden var en gammal skola har cementrör 
har gjorts om till sittplatser. (Foto: Woha Architects)

Möblerna i det serbiska vandrarhemmet Fair and Square är återvunna eller byggda av återvunna material. 
(Foto: Fair and Square Hostel)
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De låter sig inte knäckas, trots att 
jobben försvinner. När Andöya 
flygplats läggs ner satsar kom-
munen på nybyggnation.

I den lilla kommunen Andöya i 
Nordnorge kommer 300 jobb att 
försvinna. Var femte av kommunens 
4 900 invånare kommer att flytta om 

ingenting händer. Men så illa kommer det 
inte att bli. Här är det nämligen en hel del 
på gång.

Patrullplan. Det norska luftförsvarets sex 
övervakningsplan av typen P-3 Orion 
är stationerade på Andöya flygplats. 
Inget annat flygplan har så bra räckvidd 
som Orion och stationeringen långt ut i 
havsbandet är perfekt för övervakning av 
Nordnorges kustvatten.
Men snart är det över. Orion-planen ska 
ersättas av nya övervakningsplan och 
flygplatsen läggas ner. Beslutet är redan 
fattat av Stortinget. Motståndarna till 
nedläggningen har ännu inte gett upp, 
men Andöya kommun anpassar sig till 
verkligheten och förbereder sig på nya 
tider. Det har gett ringar på vattnet: Flera 
spännande byggprojekt är på gång.

Pep talk. – Beskedet kom som en chock 
för alla som bor här. Det blev en negativ, 
nedåtgående spiral, säger Brita Erlandsen, 
som just nu har dubbla uppdrag: förutom 
att hon är Andöya kommuns marknads-
chef är hon projektledare för kommunens 
omstruktureringsprogram Samskap.
– Det första vi gjorde var att bjuda in alla 
företag i kommunen till frukostmöten. 
Borgmästaren talade om hur viktigt det är 
att alla som jobbar i Andöyas butiker och 
caféer blir våra ambassadörer och hjälper 
till att skapa en positiv känsla. När det 
kommer in folk, ska vi säga att ”det här 
kommer vi att klara av”, berättar Erlandsen.
Den informella samlingsplatsen i Ande-
nes, kommunens centrumområde, fick 

Vänder nedläggning till  
något positivt

Andenes fyr ligger i hamnområdet i kommunens centrum. Här kommer det att byggas för en halv miljard kronor. (Foto: Georg Mathisen)
Brita Erlandsen leder arbetet med att skapa aktiviteter, nya jobb och optimism i en kommun som snart kommer att 
förlora sin största arbetsgivare. (Foto: Georg Mathisen) u
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även besök av ”caférådet” – stamgästerna 
som brukar träffas på caféet.

350 nya jobb. – Företagen är positiva, de 
ser inte allt i svart, berättar Brita Erlandsen. 
Hon leder ett omstruktureringsprojekt 
som ska ge 350 nya arbetstillfällen under 
sex år och samtidigt bidra till befolknings-
tillväxten. Projektet har fått 95 miljoner 
kronor i statsstöd.
– Vi har de primära näringarna jordbruk, 
fiske och fiskodling. Vi har turistprojekt. 
Vi har kompetens och en rymdstation. 
Dessutom har vi samhällsutvecklingen, 
som bygger på att Andöya är en attraktiv 
plats att leva och bo på. Att få människor 
att vilja bo och leva här är lika viktigt som 
att skapa arbetstillfällen, säger Erlandsen.

Valturism och rymdstation. Natursköna 
Andöya kommun har många fördelar. 
Andenes är ett av Norges största fiskesam-
hällen med fiskevatten precis utanför den 
2,5 kilometer långa vågbrytaren. Det här 
är en av få platser i världen där man kan 
se kaskelottvalar året runt. Andöya Space 
Center är enligt Erlandsen Europas bästa 
uppskjutningsplats för satelliter, till exem-
pel för framtidens mobilnät – härifrån kan 
de skjutas direkt upp i sin omloppsbana 
utan att passera över bebyggda områden.
Av naturliga skäl är kompetensen inom 

flygfart stor i kommunen. Det norska 
flygbolaget Widerøe överväger att flytta en 
underhållsavdelning som för närvarande 
finns i Nederländerna och förlägga den i 
Andöya, och Pilot Flight Academy i Sande-
fjord undersöker möjligheten att öppna en 
avdelning här, bland annat på grund av att 
det finns så gott om plats i luftrummet.
– Vi måste kavla upp ärmarna och se 
framåt, säger Brita Erlandsen. Hon hämtar 
gärna inspiration från Bodö, fylkets 
huvudstad, som vi skrev om i årets första 
nummer av Inne. Där ska flygplatsen flyttas 
en kilometer och ge plats för en helt ny 
stadsdel.

Utbyggnad av hamnen. – Det största bygg-
projektet som är på gång är utbyggnaden 
av hamnen, berättar hon. Det handlar om 
en investering på 500 miljoner kronor.
– Det finns många tankar och idéer om 
hur vi ska förvandla hamnområdet till en 
bra miljö för kommunens invånare, men 
även om hur vi ska skapa nya arbetstill-
fällen. Vi har fantastiska möjligheter att 
tänka i helt nya banor och sätta stora 
mål. Vår uppgift är att skapa framtidstro, 
att få människorna att vilja bo kvar och 
ungdomarna att tänka att ”ja, jag kan flytta 
hem”. Det är ingen liten uppgift, säger 
Brita Erlandsen.

Det norska luftförsvarets P-3 Orion-plan är stationerade på Andöya flygplats. (Foto: Forsvaret)Valsafari är en av de viktigaste turistattraktionerna i Andöya. (Foto: Georg Mathisen)
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Brexit: 
Bygger vidare, 
men förlorar 200 000 hantverkare
Byggtakten i Storbritannien har inte avtagit märkbart efter brexit-
beslutet, men både material och arbetskraft har blivit dyrare.

I
nte ens ett år återstår. På tolvslaget 
svensk tid, natten mellan den 29 och 30 
mars 2019 kommer det att ske. Storbri-
tannien utträder ur EU. Vilka konse-

kvenser kommer det att få? – det frågar sig 
många. Det enda vi vet med säkerhet är att 
allt är osäkert.

Kraftigt fall. Britternas beslut att lämna 
EU fick omedelbara konsekvenser för 
byggsektorn. De stora byggbolagen rasade 
på börsen, färre projekt startades och pris-
erna på material gick upp. Den brittiska 
byggbranschen spåddes dystra tider, inte 
minst på grund av bristen på arbetskraft. 
Före brexit kom hela 10–20 procent av 
arbetskraften från EU-länder längre österut.
Två år efter folkomröstningen ser situa-
tionen något bättre ut (det tog faktiskt 
bara några månader för branschen att 
återhämta sig), men osäkerheten är fort-
farande stor. Förra året ökade omsättnin-
gen i byggsektorn med 8 procent, till 1 750 
miljarder kronor, varav nybyggnation av 
bostäder stod för en stor del av ökningen.

Lägre tillväxt. Utvecklingen ser försiktigt 
positiv ut. Marknadsanalytikerna hos 
AMA Research förutspår att produktionen 
av bostäder kommer att öka med 17 procent 

under perioden 2017–2022.
– Tillväxten i byggsektorn kommer att 
vara lägre i år, men sedan öka till tre 
procent under åren 2019–2022, säger 
Jane Tarver hos AMA. 
– Denna något blygsamma uppskattning 
beror på att osäkerheten kring brexit 
påverkar vilka beslut som tas och när de tas.
Mycket riktigt var siffrorna usla i början av 
2018, men det berodde knappast på brexit 
utan på en ovanligt kall vinter. Många dagar 
var det så kallt att murarna inte kunde 
arbeta överhuvudtaget. 

”Katastrofalt”. Politikerna är faktiskt 
mindre optimistiska än analytikerna. I 
det brittiska parlamentet finns en särskild 
arbetsgrupp för bygg och anläggning, 
bestående av representanter från samtliga 
partier. I en rapport skriver arbetsgruppen 
att brexit kan få katastrofala konsekvenser 
för byggnäringen.
Det är bristen på arbetskraft som oroar. 
– Branschen befinner sig för närvarande 
i en kompetenskris som riskerar att 
förvärras, eftersom arbetsstyrkan minskar 
samtidigt som många går i pension. Till 
råga på allt kan brexit innebära att 194 000 
byggarbetare från andra EU-länder inte 
längre får arbeta i Storbritannien, säger 

Arkitekturen är typiskt 
brittisk, men brittiska 
byggarbetare är det 
ont om.

u
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Oliver Colvile, som ledde arbetsgruppen 
när rapporten publicerades. 

Hundratusentals fler byggarbetare 
behövs. Parlamentarikerna nämner ett 
antal olika projekt som inte kommer att 
bli av om landet inte klarar av att utbilda 
tillräckligt många byggarbetare för att 
täcka behoven, bland annat nybyggnation 
av en miljon nya bostäder och utbyggnad 
av flygtrafiken och snabbtågsnätet. Även 
utan brexit kommer det att finnas ett un-
derskott på 200 000 byggarbetare år 2020.
”Byggbolagen i London är helt beroende av 
utländsk arbetskraft. Sju av tio som arbetar 
för bostadsutvecklingsbolaget Barratt, till 
exempel, är medborgare i andra länder än 
Storbritannien”, står det i rapporten.

Få väljer byggyrket. Byggbolagen har 
inte vidtagit några större åtgärder för att 
komma till rätta med problemet. Enligt 
branschens egen utbildningsorganisation, 
CITB, har två av tre arbetsgivare inte gjort 
något överhuvudtaget för att locka männi-
skor inom andra yrken att omskola sig till 
byggarbetare.
– Det finns många vägar in i byggsektorn, 
men branschen skulle kunna göra mycket 
mer för att locka till sig människor från andra 
sektorer, säger Sarah Beale, chef hos CITB.
Brian Berry, som är chef för byggherre-
föreningen FMB, pekar på företagens 
kostnader.
– Den nedgång vi sett i år kan delvis 
förklaras av ökade kostnader. Samtidigt 
som lönerna stiger, vilket beror på den 
akuta bristen på kvalificerad arbetskraft i 
branschen, är företagen pressade av de högre 
priserna på byggmaterial, säger Berry.

Dyrare isolering. – Det brittiska pundets 
fall efter brexit-beskedet har framför allt 
påverkat priserna på tegel och isolering. 
Vår senaste undersökning visar att 84 
procent av byggherrarna tror att kostnad-
erna kommer att öka ytterligare under de 
kommande sex månaderna, berättar han.
Två tredjedelar av de byggmaterial som 
används i Storbritannien importeras från 
andra EU-länder, enligt den senaste under-
sökningen av materialanvändningen i lan-
det, som genomfördes 2010. Det berättar 

Besvärlig situation
I det osäkra läge som råder är det inte 
lätt för de skandinaviska företagen att 
förbereda sig inför brexit. Erik Seiving, 
projektchef på Business Swedens London-
kontor sammanfattar situationen:
– Svenska företag kan agera idag och riskera 
att investera i en utveckling som kanske inte 
inträffar, eller avvakta och riskera att stå 
handfallna om de negativa effekterna skulle 
bli större än förväntat.
Han rekommenderar alla som berörs av det 
som händer i Storbritannien att ha en strategi 
för att hantera osäkerheten kring brexit.

Skanska är stora i Storbritannien och har 
varnat för en svag utveckling för kommer-
siella och offentliga fastigheter. För GK är 
läget inte lika akut.
– Vi som inte har någon verksamhet i 
Storbritannien kommer bara påverkas av 
brexit om det får effekter på köpkraften i 
Norge, Sverige och Danmark, säger 
Steinar Holm, koncerndirektör hos GK.
På vissa företag är aktiviteten fortsatt hög, 
trots brexit. På arkitektbyrån Whites kon-
tor i London strömmar uppdragen in.
– Svensk stadsbyggnad och design anses 
vara värdeskapande, säger kontorets chef, 
Linda Thiel, till branschtidningen Byggin-
dustrin. Thiel berättar att många arkitekter 
i London talar om att prefab kan komma 
att få en boost om det blir brist på hant-
verkare och byggarbetare.

Dansk Byggeri skriver att Danmark 
exporterar mer byggmaterial till Stor-
britannien än någonsin, trots brexit. Det 
första kvartalet i år ökade exporten med 
närmare 50 procent jämfört med det tidigare 
rekordåret 2017.
– Med tanke på de beställningar vi har i 
pipelinen och första kvartalets försäljn-
ingssiffror så tror vi inte att brexit kom-
mer att ha någon effekt på vår verksamhet 
under de närmaste tre åren, säger Jimmy 
Rahim, utvecklingschef hos det danska 
företaget Deko som tillverkar skiljeväggar. 

advokatbyrån Acuity. Samtidigt lyfts snart 
mängder av EU-regler från byggherrar-
nas axlar, så att de uteslutande kan välja 
brittiska företag och brittiskproducerade 
material om de så önskar. Den möjligheten 
skulle kunna innebära en lättnad för 
branschen.

Förlorad finansiering. Å andra sidan går 
Storbritannien miste om investeringarna 
från den europeiska investeringsbanken 
EIB och den europeiska investerings-
fonden EIF. Förra året investerade de 
tillsammans 75 miljarder kronor i brittiska 
infrastrukturprojekt. 
Enligt en undersökning anser de flesta 
företagsledare att den största nackdelen 
med brexit är att man går miste om 
investeringsstödet från EU. I en annan 
undersökning tror två av tre personer 

i byggbranschen att osäkerheten kring 
brexit-avtalet påverkar branschen negativt. 
Och visst härskar osäkerheten fortfarande. 
EU och Storbritannien har enats om en 
övergångsperiod fram till slutet av 2020 
för att få allt på plats och ge näringslivet en 
chans att anpassa sig till de nya reglerna. 
Fram till dess gäller fri rörlighet för arbets-
tagare – till exempel byggarbetare från 
Östeuropa.

18 oktober är ett viktigt datum. Då hålls 
det EU-toppmöte där parterna förhopp-
ningsvis kommer att kunna enas kring 
huvuddragen i det kommande samarbetet. 
Nästa toppmöte, som hålls den 13 december, 
är sista chansen att komma överens. I mars 
2019 står Storbritannien utanför vad som 
än blir resultatet av dessa möten. ”Deal or 
no deal”.

Byggandet i Storbritannien ångar på som tidigare, men brexit skapar osäkerhet. Här är det nerlagda kolkraftverket Bat-
tersea som byggs om till bostäder, hotell och restauranger.

I mars är det över: Storbritannien lämnar EU oavsett om det blir något avtal mellan parterna eller inte.

I London kommer hela sju av tio byggarbetare från andra länder än Storbritannien, enligt vissa undersökningar.
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Från forskning till  

näringsliv
Mads Mysen har nyligen tillträtt som teknisk direktör hos GK 
Inneklima. Han har en civilingenjörsexamen med inriktning på VVS 
och har även doktorerat inom ventilation. Efter 21 år som chefs-
forskare vid SINTEF Byggforsk har han nu installerat sig på 
GK Inneklimas huvudkontor i Oslo.

J
ag har nog alltid varit nyfiken till 
min natur, säger Mads Mysen.
Jag tycker om att forska och försöka 
hitta nya samband. Som nyutbildad 

civilingenjör 1990 jobbade jag som VVS-
rådgivare och kom då i kontakt med SINTEF 
Byggforsk i samband med provningar av 
laboratorieskåp. Jobbet med laboratorie-
tester fascinerade mig och när de utlyste 
en ledig forskartjänst 1997 tog jag chansen 
och sökte jobbet. Efter alla dessa år är 
det med stor förväntan, men också viss 
skräckblandad förtjusning, jag har tackat 
ja till ett uppdrag i näringslivet. 

Tillämpad forskning. Mysen understryker 
att även forskare får en hel del erfarenhet 
av försäljning. 
– I stort sett alla forskningsprojekt som 
Byggforsk är inblandade i förutsätter att 
man har ett nära samarbete med centrala 
aktörer från näringslivet. Med andra ord 
måste man som forskare kunna ”sälja in” 
sina kunskaper. Jag tror att jag kommer att 
ha nytta av mina erfarenheter av tillämpad 
forskning och näringslivets behov i min 
nya roll hos GK. Det handlar om att iden-
tifiera förbättringsområden och hitta lös-
ningar som är fördelaktiga för oss själva, 

kunderna och samhället i övrigt. Samtidigt 
ska vi inte sticka under stol med att det är 
ekonomin som driver utvecklingen framåt.

GK ligger långt framme. – Jag är stolt över 
att vara en del av GK Inneklima, Norges 
ledande tekniska entreprenör. Företagets 
starka ställning, i kombination med den 
snabba utvecklingen och vetskapen om att 
det finns mycket kvar att göra inom dessa 
områden gör att jobbet känns spännande, 
säger den nya tekniska direktören. Även 
om GK Inneklima har spetskompetens 
inom alla relevanta områden finns det stor 
potential att vidareutveckla våra produkter 
och lösningar så att de blir ännu bättre. 

Forskning om inomhusklimat. – Mätin-
strument ger många svar, men har också 
begränsningar när det handlar om att mäta 
hur inomhusmiljön uppfattas. Med vår 
näsa kan vi förmodligen uppfatta sådant 
som ligger långt bortom vad som är mät-
bart. Därför använder vi oss ofta av män-
niskors luktsinne i forskningen. Forskning 
är som att bege sig ut på okänd mark och 
försöka hitta svar på hittills obesvarade 
frågor, svar som vi sedan kan dra nytta av. 
Kompassen är metodiken som hjälper dig 
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Jag kommer utan tvekan att sakna Gaustadbäcken vid Forskningsparken, säger Mads Mysen, GK Inneklimas nya tekniska direktör. u
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City-Flo-filter med aktivt kol vara en bra 
lösning. Den här sortens lösningar blir 
hela tiden bättre och mer effektiva. 
– Med behovsstyrd ventilation kan vi 
uppnå ett mycket bra inneklimat med 
mycket låg energiförbrukning. GK och 
flera tongivande branschaktörer har länge 
samarbetat i ”BEST VENT”, ett projekt 
som bidrar till att öka våra kunskaper om 
lämpliga luftmängder och strategier för 
användning av behovsstyrd ventilation i 
skolor och kontorshus. 

Hur kommer din vardag att se ut här hos 
GK Inneklima? – Även om jag har haft ett 
nära samarbete med GK i många år kom-
mer min arbetsdag förmodligen se helt 
annorlunda ut än tidigare, säger Mysen, 
utan att kunna ge några detaljer om sina 
nya arbetsuppgifter. Först och främst vill 
jag bekanta mig med mina nya kollegor 
och ta reda på vad de anser vara behöv-
ligt och möjligt framöver. Många av dem 
känner jag sedan tidigare, men i en sådan 
här stor och utspridd verksamhet händer 
det säkert en hel del spännande saker som 
jag ännu inte känner till. Vi har mycket 
att vinna om vi kan dela med oss av bästa 
praxis mellan avdelningarna. Med alla 
våra produkter – för allt från nybyggna-
tion och renovering till service, underhåll 

och energibesparing – är det viktigt att 
alla på företaget förmedlar information 
om vad vi kan erbjuda våra kunder och att 
vi är samkörda i vår marknadskommuni-
kation. Jag ser fram emot att lära känna 
alla bra kolleger och krävande kunder i 
utmanande projekt. 

Redo för nya utmaningar. – Som teknisk 
chef för ventilation hos GK Inneklima är 
jag öppen för att hjälpa till i alla projekt 
där jag kan vara till nytta, säger Mads 
Mysen. Om jag måste nämna ett konkret 
område så får det bli krävande byggnader 
som vårdcentraler och sjukhus. Det här är 
ett område med många utmaningar och 
stora möjligheter för GK. GK Inneklima 
medverkar redan idag i flera olika sjukhus-
projekt, och jag vet att nya stora projekt är 
på gång. Det innebär att vi måste leverera 
utmärkta produkter och lösningar, så att 
vi kan komma ifråga inför kommande 
projekt. För övrigt vill jag nämna att be-
hovsstyrd ventilation rent allmänt är ett av 
mina största intresseområden. Det gäller 
både kvaliteten på installationerna och 
att de levereras utan fel från första början. 
Målet är att förbättra inomhusklimatet 
för användaren och samtidigt minska 
kostnaderna för byggherren och entre-
prenören.

TEXT & FOTO: MAGNUS SKAARA DRABLØS

att hitta det du söker. Detta förutsätter att 
du har rätt kompetens och kompetens-
bredd till hands. Kompetens inom hälso-
området kan också vara till stor nytta i det 
här arbetet. Att genom forskning göra nya 
upptäckter kan vara en spännande upp-
gift för de inblandade. Ofta sitter vi ner 
tillsammans efter en genomförd under-
sökning för att se om vi har lyckats påvisa 
några nya signifikanta samband. 

Ren luft och behovsstyrd ventilation.
– Tiden då lösningen på dålig luft var 
att öppna ett fönster är förbi, säger Mads 
Mysen.
Bebyggelsen är tätare och våra hus omges 
av allt mer trafik, vilket gör att det inte 
går att få en acceptabel inomhusmiljö 
genom att öppna fönstret. Då kan tekniska 
ventilationslösningar med till exempel 

I stort sett alla forsknings-
projekt som Byggforsk är 
inblandade i förutsätter 
att man har ett nära 
samarbete med centrala 
aktörer från näringslivet. 
Med andra ord måste man 
som forskare kunna ”sälja 
in” sina kunskaper. Jag 
tror att jag kommer att ha 
nytta av mina erfarenheter 
av tillämpad forskning och 
näringslivets behov i min 
nya roll hos GK. 

“

Mads Mysen, nyligen tillträtt som teknisk 
direktör hos GK Inneklima.

Med behovsstyrd ventilation kan vi uppnå ett mycket bra inneklimat med mycket låg energiförbrukning. (Foto: iStock)

– Vi gläder oss över att få hälsa 
de nya kollegorna hos Qviller 
välkomna till ABK. Företaget 
kommer att drivas som en egen 
verksamhet på samma sätt som 
idag, säger Daniel Kristensen, 
vd hos köparen ABK AS.

Q
viller är en ledande leverantör av 
produkter för befuktning, avfukt-
ning och kyla, från små portabla 
kylenheter till luft-luftvärmepumpar, 

luftkonditionering, kylning i datorhallar 
och kondenseringsenheter. Företaget är 
återförsäljare av produkter från Condair, 
Samsung och Airwell och har åtta anställda.
– Vår affärsidé är att erbjuda entreprenörer 
ett brett produktsortiment, hög kompetens 

och teknisk support före, under och efter 
leverans. Därför är förvärvet av Qviller ett 
naturligt steg för ABK, säger Kristensen.

Säljaren GK renodlar sin strategi. Qviller 
har levererat kvalitetslösningar inom kyla 
och ventilation sedan starten 1948 och har 
sedan 1995 varit ett helägt dotterbolag till 
GK-koncernen.
– Som ett led i arbetet med att renodla 
GKs strategi, där målet är att vara Skandi-
naviens ledande tekniska entreprenör 
och driftspartner, har vi valt att sälja 
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS, säger 
Kim Robert Lisø, vd hos GK Inneklima.
Han betonar att Qviller genom sina 
leveranser av allt från enkla kyl- och 
värmepumpinstallationer till komplexa 
entreprenader har bidragit till att GK har 
kunnat stärka sin konkurrensförmåga. Ole 
Jørgen Veiby avgår som vd hos Qviller, men 

fortsätter som teknisk direktör Kyla hos 
GK Inneklima. Daniel Kristensen övertar 
befattningen som vd för Qviller tills vidare.

Samarbetet fortsätter. GKs fokus ligger 
även i fortsättningen på att vara Norges 
ledande installatör av kyla och värme-
pumpar.
– Det goda samarbetet med Qviller kom-
mer att fortsätta, men från och med nu 
som en del av samarbetet med ABK AS, 
Norges största importör av värmepumpar, 
säger Lisø.
ABK ser fram emot samarbetet med GK 
och kommer att öka exponeringen av 
Qvillers produkter på marknaden.
– Vi brukar kalla oss för en grossist med 
utökad support. Vi konkurrerar inte med 
entreprenadföretag och det tror jag är en 
styrka även när det gäller Qvillers produkter 
och lösningar, säger Kristensen.

GK säljer Theodor Qviller AS
Daniel Kristensen, vd för ABK och Kim Robert Lisø, vd för GK Inneklima.
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principerna om en hållbar utveckling, 
säger han.
Mulusa pekade på Ngabwe, som ligger 
mitt i landet, halvvägs mellan Zambias två 
största städer Lusaka och Ndola.

– Vi har ännu inte bestämt oss för om 
huvudstaden ska flyttas, understryker 
Alexander Chiteme, Zambias planerings-
minister. Det viktiga är att komma tillrätta 
med belastningen i Lusaka.

AFRIKA URBANISERAS TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN AFRIKA URBANISERAS

Från slumområde till 

smart stad
Kan ett slumområde byggas om 
till en smart stad? Nja, kanske 
inte. Men i Zambias huvudstad 
Lusaka hämtar myndigheterna i 
alla fall inspiration från dagens 
smarta städer när stora slumom-
råden i staden ska förvandlas till 
fungerande bostadsområden.

S
tora högar med sopor, trafikkaos 
och varken vatten eller avlopp. 
Slumområden som breder ut sig 
på platser där det officiellt inte ska 

finnas några hus överhuvudtaget skapar 
problem i snabbväxande städer.

Urbanisering. Länderna i Afrika urbani-
seras. Människor flyttar in till städerna i 
hopp om att få jobb och högre levnadsstand-
ard. Men det är brist på bostäder och därför 
växer det upp nya, ”inofficiella” stadsdelar – 
områden där människor bygger provisoriska 
bostäder på mark som tillhör någon annan. 
I dessa oplanerade områden finns varken 
vägar, vatten eller avlopp.
– Människor tror att livet i Lusaka är bättre, 
och det är faktiskt sant. Ute på landet 
hittar du ingen som säljer tomater, säger 
Godwin Chinoya. Han är planerings-
direktör i Lusaka och nämner tomaterna 
som ett exempel på att livet på landet inte 
utvecklas lika snabbt som i huvudstaden.
Ledningen i Lusaka vill göra något åt 
miljonstadens slumområden. Först ut är 
Kalingalinga. Här har man fått moderna 
vattenledningar och bättre vägar. Projek-
tet har utförts av privata företag, men 
myndigheterna hoppas att förändringarna 
kommer att göra det lättare att få in skatt 
från dem som bor där, skriver Zambia 
Daily Mail.

Vardagsproblem. Tidningen beskriver 
bakgrunden till projektet – idén om den 
smarta staden. Även om intelligenta 
energilösningar, sakernas internet och 
digitalisering bara är avlägsna drömmar 
för dem som bor i Afrikas slumområden 

kan den smarta staden fungera som inspi-
ration, så att även fattiga områden kan få 
tillgång till transporter, billigare tjänster 
och en förnuftigare och mer miljövänlig 
användning av tomtmarken.
Mochamad Ridwan Kamil förklarar hur det 
går till. Han är borgmästare i den indo-
nesiska storstaden Bandung och ledare för 
AASCA, smart city-alliansen för städer 
i Asien och Afrika. Vid sidan av sina 
politiska uppdrag jobbar han som arkitekt 
och undervisar på Bandungs tekniska 
institut.
– Smart city-teknik kan lösa många 
vanliga problem, bland annat vad gäller 
kollektivtrafik, energibrist och föroreningar, 
säger Kamil.

Knutpunkt. Regeringen i Zambia har stora 
planer för Lusaka. President Edgar Lungu 
tror att smart city-projektet kan vara en 
lösning på stadens trafikproblem. Han 
betonade detta när han tidigare i våras 
invigde ett stort vägprojekt tillsammans 
med Indiens president Ram Nath Kovind. 
Indien är världens mest ambitiösa smart 
city-land och har investerat stora belopp i 
vägprojektet. 
– Bilköerna i Lusaka är ett stort problem. 
När vägtransporterna tar lång tid ökar 
kostnaderna för företagen och den ökade 
trafiken går ut över miljön. Vi kommer 
att lösa detta genom att göra Lusaka till 
en miljövänlig och ekonomiskt attraktiv 
smart stad, säger Lungu.
Han poängterar att staden är en knutpunkt 
för transporter till länderna i södra Afrika. 
– Zambia är ett handels- och transport-
centrum, säger president Lungu.

Ny huvudstad? Om problemen i Lusaka 
inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt 
kan det hända att Zambia kommer att få 
en ny huvudstad.
– Regeringen utvärderar möjligheten att 
bygga en helt ny huvudstad, berättade 
dåvarande planeringsministern Lucky 
Mulusa för tidningen Lusaka Times för 18 
månader sedan.
– Lusaka kommer att vara så överbelastad 
om tio år att staden inte längre kan fungera 
som huvudstad. Därför kan vi behöva 
planera och bygga en ny huvudstad enligt Sopbergen sätter sin prägel på många storstäder i Afrika.

De flesta transporter sker på traditionellt vis. Misisi, i bakgrunden, är ett av områdena i Zambias huvudstad Lusaka 
som ska återuppbyggas enligt smart city-modell.

Den täta trafiken hindrar utvecklingen i Lusaka.
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