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NYHETER

Tack vare Sturla Ingebrigtsens 
nya bok ”Ventilasjonsteknikk del 
II” finns nu allt du behöver veta 
om ventilation samlat i två band.

I höstas publicerades läroboken Venti-
lasjonsteknikk del II, som är författad av 
Sturla Ingebrigtsen, direktör för ventila-
tion på GK Inneklima. Boken bygger på 
Leif I. Stensaas ”Ventilasjonsteknikk 1” 
som reviderades 1999.
– På grund av de stora förändringarna av 
regelverket, ny forskning och ny teknik 

Sturla Ingebrigtsen, direktör för ventilation på GK, lanserade läroboken “Ventilasjonsteknikk del II” under årets VVS-dagar.

var det en grannlaga uppgift att samman-
ställa boken. Lyckligtvis har de digitala 
verktygen gjort det enklare än tidigare att 
jämföra och kvalitetssäkra ny kunskap i 
ämnet, säger Ingebrigtsen.
Han hoppas att boken kommer att leda till 
ett förändrat fokus i ventilationsbranschen.
– Den röda tråden i boken är hur man 
kan förbättra inomhusklimatet. Jag anser 
att det är en viktigare fråga än att ensidigt 
fokusera på energianvändningen, vilket 
ofta görs.

Ventilasjonsteknikk del II innehåller 
följande kapitel:

•  Ljud och ljuddämpning i ventilations-
 anläggningar
• Energiförbrukning för fläktar, uppvärm-
 ning och kyla
• Behovsstyrd ventilation
• Ventilationskanaler
• Brandsäkring av ventilationsanläggningar
• Injustering av ventilationen och 
 överkapacitet 

Ventilasjonsteknikk del I och II används 
vid ingenjörsutbildningarna i Trondheim 
och Oslo samt på flera yrkesskolor runtom 
i Norge.
Böckerna ges ut av Skarland Press.
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Kvalitet och kundnöjdhet
Vad är kvalitet? Är inte det uppenbart 
för alla? De flesta skulle nog säga att 
kvalitet är ett entydigt begrepp när man 
talar om leveranser av tekniska anlägg-
ningar. Men undersöker man frågan 
lite närmare är det lite mer komplicerat 
än så. GK har satt fingret på ett allmänt 
problem i branschen, nämligen att 
långt ifrån alla kunder är nöjda med 
leveranserna av tekniska system. Det 
har vi satt på agendan, både inom 
företaget och i andra branschforum.

Om vi ska kunna definiera kvalitet måste 
vi först ställa frågan: Kvalitet för vem? 
Ställer man den frågan till alla som är 
inblandade i projektering, bygg och drift 
får man mycket varierande svar från de 
olika aktörerna. Det är nog här det brister 
i förståelsen av hur vi ska kunna tillgodose 
de olika kundernas behov under byggpro-
jektets olika faser. Med kund avses här den 

som vid det aktuella tillfället är mottagare 
av en tjänst eller produkt i processen. 
När man analyserar denna fråga inser 
man snart att kvalitet på anbudsunderlag 
och förprojektering är en helt annan 
sak än kvalitet på slutprojektering och 
produktionsritningar, där större detalj-
rikedom krävs. Och att kvalitet i bygg-
processen är något annat än kvalitet för 
byggherren, som i sin tur inte har samma 
kvalitetsbegrepp som fastighetens slutan-
vändare. Kvalitet i byggprocessen handlar 
om framsteg, samarbete, förutsägbarhet 
vad gäller resurser och kostnader, medan 
byggherren är mer intresserad av livs-
cykelkostnader, driftsstabilitet och nöjda 
slutanvändare.

Det måste erkännas att branschen ser på 
byggprocessen och driftsfasen med skyg-
glappar som gör att man inte uppfattar allt 
i den fas man är inblandad i. Dessutom 
saknas förmåga att sätta sig in i vad 
kunden uppfattar som kvalitet.

Min förhoppning är att vi på GK ska ta led-
ningen på det här området. Vi ska lära oss 
vad kvalitet innebär för kunderna och vilka 
behov de har, så att vi kan tillgodose eller 
överträffa dem och på så sätt få branschens 
nöjdaste kunder. Vi jobbar med detta 
kontinuerligt och sätter höga mål för kund-
nöjdheten, som vi mäter varje år. Dessa 
mätningar bidrar till att höja den totala 
kvaliteten på våra tjänster och leveranser.

Jon Valen-Sendstad, koncernchef på GK Gruppen AS
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Ny teknik, nya material 
och nya verktyg innebär 
stora fördelar för bransch-
företagen, såsom ökad 
produktivitet, färre förse-
ningar, högre byggkvalitet 
samt en säkrare och bättre 
arbetsmiljö.

KVALITETSFORSKNINGTEXT: GEORG MATHISENKVALITETSFORSKNING

D
et som sker inom byggindustrin 
påverkar varenda människas liv 
och livskvalitet. Det menar World 
Economic Forum (WEF). Den 

globala ideella stiftelsen skräder inte orden 
när de beskriver hur viktig byggsektorn är.

Minskad effektivitet. Men det gör den 
inte när den beskriver hur illa det står till 
heller:
– Byggsektorn har varit sen att utvecklas 
på tekniksidan och den har inte genom-
gått några större förändringar. Den har 

inte förbättrat sina processer och effektivi-
teten har faktiskt minskat, konstaterar 
WEF i en rapport om framtidens bygg-
industri.
Nu, däremot, börjar saker och ting att 
hända, tack vare digitalisering, bättre 
material och inte minst bättre samarbeten:
“Företagen i branschen har förbättrat sina
möjligheter genom att använda ny teknik,
nya material och nya verktyg. Det kommer
att öka produktiviteten, minska förse-
ningarna och dessutom öka kvaliteten på 
byggena, HMS-arbetet och arbetsmiljön”, 
står det i rapporten som WEF tagit fram 
tillsammans med Boston Consulting 
Group.

Oro över mer pappersarbete. Indiska for-
skare har studerat varför byggbranschen 
utvecklas så sakta.

– De flesta som arbetar i branschen tror att 
kvalitetsledning leder till mer administra-
tion, konstaterar Wilfred Sebastian Anup. 
Han är universitetslektor vid Manipal 
Institute of Technology och har forskat på 
kvalitetsledningssystem i byggindustrin.
– När de tror att resultatet blir mer pap-
persarbete så är de inte villiga att använda 
systemen. Därför måste varje organisa-
tion skaffa sig egen kompetens, kunskap 
och medvetenhet om kvalitetsarbetet ska 
lyckas, konstaterar Anup.

Planeringsmiss. Forskning om hur bygg-
kvaliteten ska kunna förbättras sker på 
flera ställen runtom i världen. I Schweiz 
har högskolan i Luzern byggt upp ett eget 
kompetenscenter för kvalitet inom plane-
ring och byggande.
– Det är viktigt att vi fokuserar på teknik 

Byggindustrin är näringslivets 
snigel. Trögheten när det gäller 
att använda ny teknik går ut 
över kvaliteten.

och tekniska anläggningar, säger grup-
pens ledare Reto Gadola till Inneklimat. 
Just nu arbetar han med att ta fram en 
vidareutbildning om kvalitet och med att 
sammanställa en rapport om skador på 
tekniska anläggningar.
– De flesta av dagens nya och renoverade 
fastigheter ska vara energieffektiva och 
hållbara. De fel som gör att byggbranschen 
misslyckas med att nå dessa mål uppstår 
ofta redan under planeringsfasen och förs 
vidare under uppförandet av fastigheterna, 
säger Gadola.

– Bristande yrkesstolthet. Paul Netscher 
har skrivit om byggledning och arbetat i 
nästan 30 år med byggprojekt i sex olika 
länder. Han instämmer med vad de in-
diska forskarna säger om den individuella 
byggarbetarens ansvar:

– Jag upphör aldrig att förvånas över hur 
många byggarbetare som tycks sakna 
yrkesstolthet. Många av de bostadshus, 
hotell och köpcenter som jag har besökt 
uppvisar tydliga tecken på dålig bygg-
kvalitet. Jag ser titt som tätt exempel på 
dåligt utförd kakelsättning, sneda väggar 
och dörrar som inte passar, skriver 
Netscher i en artikel om kvalitet.

Pappersexercis. – I brådskan för att hinna 
bli färdig glömmer man bort kvalitets-
kontrollen och ibland blir den bara en 
pappersexercis som projektledaren 
överlåter till andra, påpekar han.
– Men det är projektledarens ansvar att se 
till att kvalitetskontrollen hanteras seriöst 
och inte bara sker på papperet, och att de 
som utför arbetet tar ansvar och uppfyller 
kvalitetskraven. Detta blir mycket enklare 

när varje hantverkare har den kompetens 
som krävs och sätter en ära i att göra ett 
bra jobb, säger Netscher.

Materialfusk. Kvalitet handlar inte bara 
om hantverksskicklighet. Atle Engebø, 
Jardar Lohne, Pål Egil Rønn och 
Ola Lædre vid Norges teknisk- natur-
vetenskapliga universitet i Trondheim 
har sett att det fuskas mycket med 
byggmaterialen.
– Piratkopior är ett problem i branschen, 
menar forskarna. Ofta saknas dokumenta-
tion och många produkter som levereras 
uppfyller inte kraven.
– Svårigheten att bedöma om dokumenta-
tionen eller själva produkten är äkta är ett 
stort problem i branschen, skriver de.
Konsekvensen är att ännu större resurser 
måste läggas på kvalitetsarbetet. 

(Illustrationsfoto: iStock)

u



6 7 

TEXT & FOTO:  HARALD SOLA BERENTSENKVALITETSFORSKNING

3D-revolutionen Att använda digitala modeller 
under byggnadens hela 
livscykel, från projektering 
och montering till drift och 
underhåll, är kostnadseffektivt 
och minimerar risken för fel.

E
n BIM-modell, Building Information 
Model, innehåller mycket mer än 
bara projektritningar över bygg-
naden och placeringen av de 

tekniska installationerna, berättar 
Kjetil Johansen, BIM-ansvarig på GK 
Inneklima. Det är en virtuell modell som 
används till att samla in information och 
uppgifter om byggnaden och processerna 
och besluten kring byggnaden under hela 
byggprocessen – från planeringsstadiet, 
under byggtiden och genom byggnadens 
hela livslängd. Som leverantör använder 
vi en rad olika varianter av planritningar, 
både i 2D och 3D. 
BIM är dessutom en produktionsprocess 
som styr driften av all teknik i en fastighet. 
För ett företag som GK betyder det att alla 
medarbetare utan undantag måste anpassa 
sig till denna nya arbetsmetod.

Inte enbart planritningar. – Den detalje-
rade, grafiska simuleringen av våra projekt 
gör det inte bara lättare att åstadkomma 
felfria och rationella installationer. Från 
modellen kan vi dessutom hämta om-
fattande information från alla relevanta 
områden, även när vi är ute på byggplatsen, 
säger Johansen. BIM-modellen fungerar 
som ett nav för hela vår verksamhet, 
där vi kontinuerligt kan hämta kalkyler, 
produktinformation, olika leveransavtal 
och projektlogistik. I tillägg till att modellen 
ger oss full överblick över förprojektering 
och projektens genomförande kan den 
med fördel användas i samband med drift 
och underhåll. Den fungerar även som en 
viktig informationsbank när byggnaden 
någon gång i framtiden ska rivas. GK 
är ett stort företag, med ett stort antal 
med-arbetare som är utspridda över hela 
landet. Nu jobbar vi på att etablera en 
standardiserad lösning för verksamheten 
inom alla teknikområden. 

BIM-TEKNIK

Inspektioner och tester, eller leveranser 
och arbeten som måste göras om. Hur 
omfattande problemet är har de norska 
forskarna inte kunnat sätta siffror på.

Lean. World Economic Forum lyfter fram 
Lean production som en av lösningarna. 
I rapporten om framtidens byggindu-
stri nämns BMW:s nya fabrik i Brasilien 
som ett exempel. Det som började med 
sex månaders försening slutade med att 
fabriken byggdes dubbelt så snabbt som 
beräknat och till halva kostnaden.
– Framgången kan först och främst till-
skrivas en ytterst noggrann tillämpning av 

Lean-byggmetoder, skriver WEF. Prefabri-
cerade moduler, täta kvalitetskontroller 
på byggplatsen, personalmöten och ett 
intensivt informationsutbyte.
– Lean-processerna minskar inte bara 
kostnaderna och byggtiden, de leder 
dessutom till en högre kvalitet och 
säkerhet, menar WEF.

Brant inlärningskurva. Högskolan för 
konst och design i Bergen är det största 
Lean-byggprojektet i Norges historia.
– Inlärningskurvan var brant, säger 
projektledaren Frode Løvneseth på Apply 
TB, som har entreprenaden för el, rör och 

ventilation.
– Tanken bakom Lean är fantastisk, men 
den är nog lättare att förverkliga vid 
byggprojekt med många repetitiva 
arbetsmoment. Det är väldigt få sådana 
arbetsmoment här, säger Løvneseth.
En annan ny lösning på byggplatsen är att 
det är modellen som styr. Allt finns med 
i modellen som uppdateras varje vecka. 
Runt omkring på byggplatsen finns det 
Bim-kiosker där alla kan gå in och hämta 
specifikationer från modellen. 
– Om det är något vi undrar över så är det 
modellen som har svaren, inte ritningen, 
förklarar projektledaren.

Bim-kioskerna runt omkring på byggplatsen styr arbetet och alla kan gå in och 
hämta specifikationer från modellen, visar Frode Løvneseth. (Foto: Georg Mathisen)

BIM för alla. – Det är viktigt att ingen står 
kvar på plattformen när BIM-tåget går, 
poängterar Johansen. Som jag nämnde ti-
digare kommer BIM inom några få år vara 
navet i hela vår verksamhet. Sedan i som-
ras är BIM-projektering obligatoriskt vid 
leveranser till norska statens fastighetsbolag 
Statsbygg, och en rad andra stora aktörer 
kommer att följa deras exempel framöver. 
Byggherrar och entreprenörer har fått upp 
ögonen för att verklighetstrogna projekt-
simuleringar är den bästa lösningen för 
att undvika fel, hålla tidsplanerna och 
minimera resursanvändningen.

På GK har vi redan kommit långt med 
övergången till BIM. I samband med våra 
ventilations- och röruppdrag görs en stor 
del av projekteringen av våra egna med-
arbetare. Inom elbranschen används dock 
inte BIM i samma utsträckning. Detta är 
något som kommer att ändras efterhand 
som projekteringsverktyget vidareutvecklas 
och blir bättre anpassat även till den 
branschen. Därmed kommer vi att kunna 
använda BIM för projektering och genom-
förande av projekt för absolut all teknik i 
morgondagens fastigheter.

BIM-begreppet är inte nytt, berättar Kjetil Johansen som tillträdde som BIM-ansvarig på GK Inneklima för ett år sedan. 
Men han menar att det är först nu, med BIM i full 3D, som man kan tala om en liten revolution. 
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FOTO: HANS KRISTIAN GRABAU/GK

Digital 
kvalitetskontroll

KVALITETSSÄKRING DANMARKKVALITETSSÄKRING DANMARK TEXT: HANS KRISTIAN GRABAU OCH HARALD SOLA BERENTSEN

Hans Kristian Grabau är kvalitetschef på GK Danmark.

Oavsett om man arbetar med nybyggnation eller en befintlig 
byggnad finns det en mängd olika krav att ta hänsyn till – både 
från myndigheterna och från kunden. Och för det egna företaget 
är leveranskvalitet och lönsamhet kritiska faktorer. 

K
valitetssäkring i Danmark. Hur 
uppfyller man alla dessa krav? 
Hans Kristian Grabau, kvalitetschef 
på GK Danmark berättar: 

– På samtliga av de teknikområden vi 
arbetar med följer vi kvalitetslednings-
systemet ISO 9001:2015. Vi fokuserar på 
att tillgodose kundens önskemål och krav, 
samtidigt som vi fortlöpande bedömer möj-
liga risker. Målet är förstås att leverera varje 
projekt enligt kundens specifikationer och 
den överenskomna tidsplanen. För vår egen 
del är det viktigt att leveranserna genomförs 
snabbt och effektivt, och att material och 
resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Strategi. – Förutom att se till att kunderna 
blir nöjda med våra leveranser är det 
av avgörande betydelse att vi försäkrar 
oss om att verksamheten är lönsam och 
konkurrenskraftig, förtydligar Grabau och 
fortsätter:  
– Det gör vi bland annat genom att 
använda kvalitetssäkrade och standardi-
serade lösningar som ger acceptabla 
produktionskostnader och framgångsrika 
leveranser. Att minimera risken för fel 
och garantera säkerheten för de anställda, 

utrustningen och miljön är a och o och det 
gör vi genom systematiska och noggrant 
planerade åtgärder. Ett viktigt verktyg i det 
sammanhanget är att löpande arbeta med 
kompetensutveckling och attityder. Ett 
överordnat mål för oss som jobbar på GK 
Danmark är att skapa värden för företaget, 
våra anställda, våra kunder och för sam-
hället vi verkar i.

Besiktningar. Kontroll- och slutbesikt-
ningarna är avgörande moment för ett 
framgångsrikt byggprojekt, poängterar 
Grabau, och därför ägnar vi stor uppmärk-
samhet åt detta område. För att försäkra 
oss om ett felfritt genomförande har vi valt 
att utöka kvalitetssäkringen till att även 
omfatta projekteringsfasen och tidsplane-
ringen. Under själva genomförandefasen 
har vi valt att göra extra delleveranser för 
att få fler möjligheter att göra kontroller 
och hitta eventuella dolda fel. Innan 
slutbesiktningen och överlämnandet gör vi 
alltid en kontrollbesiktning.
Alla processer dokumenteras i specifika 
planeringsdokument och som en del av 
kvalitetssäkringen dokumenteras viktiga 
moment med foto under arbetets gång.

GK Danmark använder en egen app – iKontroll – för att registrera besiktningar och utarbeta 
kvalitetssäkringsrapporter. Rapporterna skriver man ut när man är tillbaka på kontoret.
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KVALITETSSÄKRING DANMARKKVALITETSSÄKRING DANMARK

Kvalitetssäkring
på byggarbetsplatsen
På byggarbetsplatserna använder GK Danmark en egen app – iKontroll – för att registrera 
besiktningar och utarbeta kvalitetssäkringsrapporter. Alla arbeten kan specificeras på planritningen 
direkt i appen och dokumenteras med foton. 

Aabyen i Aarhus är ett byggprojekt bestående av 171 lägenheter, 
en livsmedelsbutik och ett parkeringsgarage. GKs projektledare, 
Eik Pedersen, registrerar de olika arbetena på platsen med hjälp 
av iKontroll och skriver sedan ut de nödvändiga rapporterna när 
han är tillbaka på kontoret.

Först markerar Eik Pedersen det genomförda arbetet på planritningen.

Därefter anger han om uppdraget är korrekt utfört. Han dokumenterar arbetet genom att ta foton och kan även skriva en kommentar om det behövs.

När Eik är tillbaka på kontoret kan han skriva ut sin rapport direkt från iKontroll. Aabyen i Aarhus är ett byggprojekt bestående av 171 lägenheter, en livsmedelsbutik och ett parkeringsgarage.

qp



12 13 

TEXT: PETER CROZZOLI OCH HARALD SOLA BERENTSEN KVALITETSSÄKRING SVERIGEKVALITETSSÄKRING SVERIGE

Vi kan bli   
bättre på allt 
Varje företag med självrespekt vet att det alltid går att bli bättre. 
På Gunnar Karlsen Sverige AB jobbar man för närvarande med att 
underlätta vardagen på flera områden, både för kunderna och för 
de anställda.

S
erviceavtal. – Just nu arbetar vi 
med en mängd olika frågor för 
att i högre grad kunna tillgodose 
kundernas önskemål vad gäller 

serviceavtal, berättar Peter Crozzoli, 
kvalitetschef på Gunnar Karlsen Sverige AB. 
I samband med de omfattande driftsavtal 
vi har ingått under det senaste året har det 
framkommit att allt fler kunder önskar en 
mer omfattande integrering mellan sina 
egna och våra system. Tack vare ett bra 
samarbete med kunderna, vår IT-avdel-
ning och en strålande insats av de med-
arbetare som ska använda integrationen 
har vi hittat nya och effektiva samarbets-
former. Detta är ett exempel på vår 
förmåga att tillgodose kundernas önskemål 
på ett professionellt sätt – inte bara internt, 
men även över landsgränserna.
Att ha medarbetare som jobbar med inte-
grationen på plats ute hos kunderna har 
varit extra värdefullt, eftersom det ger oss 
en bättre förståelse för hur vi ska kunna 
tillgodose kundernas önskemål. På det 
sättet skaffar vi oss dessutom kunskaper 
inför kommande liknande projekt, med 
färdigutvecklade lösningar som kan 
användas på nytt. Självklart med vissa 
modifikationer om kunden så skulle önska.

Bättre kommunikation. En annan viktig 
beståndsdel i vårt samarbete med kunderna 
är vår nätbaserade ”kundportal”, påpekar 
Peter Crozzoli. Här ska våra kunder på ett 

enkelt vis kunna kommunicera med oss 
om sådant som rör service och underhåll. 
Kundportalen utvecklas löpande, bland 
utifrån återkoppling från kunderna, så 
att kommunikationen blir så smidig och 
relevant som möjligt för båda parter. Även 
om en stor del av våra kundkontakter kan 
ske digitalt idag är det inte tillräckligt för 
en tillfredsställande kundbehandling. Att 
vi talar direkt med kunderna när vi är ute 
på uppdrag är väl så viktigt – den person-
liga kontakten är oersättlig när det handlar 
om att bygga relationer. 

Entreprenader. – När det gäller entre-
prenader jobbar vi specifikt med att 
vidareutveckla vår egen ”projektportal” 
som underlättar arbetet för medarbetarna. 
Ju mer vi förenklar genomförandet av 
projekten internt, desto mer kan vi vara 
ute hos kunderna.
Det är viktigt att utvecklingen av portalen 
sker med utgångspunkt från uppdrags-
givarnas önskemål – att den bygger på vad 
de verkligen behöver – inte på vad vi tror 
att de kommer ha användning för.
För närvarande jobbar vi med att anpassa 
”projektportalen” till vår rörverksamhet 
och för fastighetsautomation. Det är ett 
utvecklingsarbete som GKs verksamheter i 
alla länder är involverade i.

Vad vill kunderna ha? Kvalitetschef Peter 
Crozzoli menar att både leverantörer och Peter Crozzoli är kvalitetschef på Gunnar Karlsen Sverige AB

kunder har mycket att vinna på en mer 
genomarbetad projektering. 
– Vi är bra, men vi kan bli ännu bättre 
genom att på ett tidigt stadium inte bara 
ensidigt fokusera på att ta reda på kundens 
önskemål, utan i lika hög grad fokusera 
på att utveckla de bästa lösningarna för 
att tillgodose dessa önskemål. Om vi blir 
duktigare på att utnyttja medarbetarnas 
kompetens har vi en möjlighet att utveckla 
nya och mer kostnadseffektiva lösningar 
– och det behöver inte nödvändigtvis vara 
nya produkter att installera. Det kan röra 
sig om rätt bemanning, rätt användning 
av våra system, besiktningsplaner och 
kvalitetsplaner. Gör vi detta på rätt sätt 
och har en bra kunddialog är jag över-
tygad om att kunderna kommer att bli 
ännu mer nöjda med våra leveranser, 
avslutar Peter Crozzoli.

För närvarande jobbar vi med att anpassa projektportalen till vår 
rörverksamhet och för fastighetsautomation. Det är ett utvecklingsarbete 

som GKs verksamheter i alla länder är involverade i.
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 FORSKNING INOM BYGGNADSINDUSTRINTEXT: GEORG MATHISENFORSKNING INOM BYGGNADSINDUSTRIN

H
on har nyligen påbörjat sin under-
sökning. Ragnhild Kvålshaugen är 
professor i effektiva byggprocesser 
på handelshögskolan BI i Oslo. 

Hennes professur sponsras av Multiconsult, 
Statsbygg, Backegruppen och GK.
– Det här är ett väldigt nytt forskningsom-
råde. Till att börja med ska jag sätta mig 
in i vilka de största utmaningarna är på 
området, säger hon.

Effektivisering. Hennes uppgift är att 
undersöka byggprocessen ur effektivise-
ringssynpunkt. För närvarande gör hon 
intervjuer med representanter från olika 
delar av byggbranschen.
– Donatorernas önskan är att få fram forsk-
ningsbaserad kunskap om byggplatsernas 
organisation och ledning. De tekniska 
lösningarna har det forskats mycket om 
tidigare – vi ska i första hand ta en titt på 
samarbete och relationer, berättar 
Ragnhild Kvålshaugen.

Ny utbildning. – Vår ambition är även 
att undersöka möjligheten att ta fram 
nya kurser och utbildningar som skulle 
kunna bidra till kompetensutvecklingen 
i byggbranschen vad gäller ledning och 
organisation.
Ragnhild Kvålshaugen har stor erfarenhet 
av strategi- och ledningsfrågor, vilket 
donatorerna ser som värdefullt:
– Många av byggsektorns utmaningar 
handlar om ledning, organisation, innova-
tion och ekonomi, konstaterade koncern-
direktör Grethe Bergly på Multiconsult när 
den nya professuren offentliggjordes.
– Ragnhild kan byggbranschen och kom-
mer dessutom att tillföra ett nytt perspek-
tiv. Hon kommer att se på branschen från 
andra håll än vad branschen själv gör.

Hög konfliktnivå. De intervjuer som 
Ragnhild Kvålshaugen genomför är en del 
av arbetet med att identifiera problemen. 
Tillsammans med en genomgång av tidigare 

forskning ska de utmynna i en plan för de 
kommande tre årens forskning.
– Bästa praxis-modeller för en effektiv 
byggprocess finns redan, både nationellt 
och internationellt, påpekar hon. Att 
sprida kunskap om dessa och finna ut vad 
som behöver göras för att de ska tillämpas 
av fler av byggbranschens aktörer kommer 
att bli en viktig uppgift.
Kvålshaugen nämner att samarbetsproblem 
mellan olika parter, konflikter, oenighet 
om mål och komplicerade regelverk är 
viktiga utmaningar att ta tag i.

Prispress och tidspress. – Det man pratar 
om i branschen nu är hur man ska klara 
av att leverera en hög kvalitet på bygget 
samtidigt som man lever under pris- 
och tidspress. Dessa förhållanden står i 
motsättning till varandra och skapar en 
mängd olika problem i byggprocessen, 
säger Ragnhild Kvålshaugen.
– Nu är frågan: Vad ska vi göra åt saken?

Ragnhild Kvålshaugen 
ska försöka ta reda på 
varför kvaliteten på 
byggplatserna inte håller 
måttet. Kvaliteten utmanas 
av pris- och tidspressen, 
konstaterar hon.

Ragnhild Kvålshaugen har tidigare 
forskat om strategi och ledning – nu 
ska hon undersöka hur kvaliteten 
i byggbranschen ska kunna höjas.
(Foto: BI)

En hög konfliktnivå ställer till problem på många byggplatser. (Foto: iStock)
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POLLUTEC-MÄSSAN 2016TEXT: GEORG MATHISENPOLLUTEC-MÄSSAN 2016

N
är myndigheterna inte agerar 
hittar människor lösningar själva, 
säger Vitor Pereira, portugisen 
som är chefredaktör på Smart 

City Magazine och som utsetts till årets 
personlighet inom Smart Cities-rörelsen.

Boom i Barcelona. Han nämner Barcelona 
som ett exempel på hur tokigt det kan 
bli när myndigheterna enbart tänker på 
tekniken och inte tar hänsyn till de som 
bor i staden:
– Barcelona sjösatte ett stort Smart City-
projekt med infrastruktur, energi, wifi och 
sensorer. Det uppmärksammades som 
något av det mest fantastiska i världen. 
Men stadens invånare var inte nöjda, 
vilket ledde till att Xavier Trias, borgmäs-
taren som gjorde Barcelona till världens 
smartaste stad, tvingades avgå. Nu har 
Barcelona fått en ny borgmästare, som 
enligt Pereira förstår vad som gick fel.

”What’s in it for me?” – Människorna 
måste kunna förstå det grundläggande: 

Konceptet med smarta städer 
handlade från början bara om 
teknik. Därför är det lätt hänt att 
planerarna glömmer bort männi-
skorna. Och därför kan länder i
Afrika och Asien idag visa vägen 
för det alltför byråkratiska Europa.

(Illustrationsfoto: iStock)

u
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POLLUTEC-MÄSSAN 2016POLLUTEC-MÄSSAN 2016

”What’s in it for me?” Vad tjänar jag på 
detta? Hur hjälper det min familj? Nu 
har de stadsdelar i Barcelona som har de 
största problemen med kriminalitet fått 
mandat att agera, och nu förstår män-
niskorna vad det handlar om, säger han.
Ett Smart City-exempel i den andra 
änden av skalan: Ett flyktingläger utan 
infrastruktur där de boende sköter det 
mesta själva, utan hjälp av myndig-
heterna.
– De hittar lösningar själva när det inte 
finns någon myndighet som tar tag i 
problemen, konstaterar Pereira.

I fattiga länder. Det är samma mekanism 
– att vanliga människor tar saken i egna 
händer – som gör att smarta städer växer 
fram i fattiga länder.
– I Europa talar alla om projekt, men 
pengarna saknas och allt som ska genom-
föras måste först undersökas och pilot-
testas. Upphandlingarna är komplicerade, 
budgeterna ansträngda och det brister 
i samarbetet mellan offentlig och privat 
sektor. I Afrika däremot, är resurserna 
knappa oavsett, så människorna använder 
det de har till hands, säger han.
Vitor Pereira skräder inte orden när han 
talar om hur viktigt det är att minska 
byråkratin:
– Det är omöjligt att hantera energi-
effektivitet när energifrågorna styrs av sju 
olika myndighetsorgan, var och en med 
sin egen direktör och politiskt valda 
ordförande. Riv ner barriärerna! 
säger han.

Lagarna står i vägen. Carl Enckell, 
fransk advokat och expert på miljö- och 
energifrågor, har liknande erfarenheter 
av regelverk som står i vägen för utveck-
ling och resursutnyttjande. Han nämner 
återvinning som ett exempel.
– Lagar är i sig mycket konservativa. De 
bygger på två århundraden av industriell 
och teknologisk praxis. Om vi till exempel 
vill använda avfall som en resurs, så måste 
vi först ändra lagstiftningen.
Han talar inte bara om ”hårda lagar”, utan 
även om det han kallar ”mjuka lagar” – 
standardisering, tekniska riktlinjer, praxis. 
– Vi måste lita på att näringslivet klarar av 
att hitta lösningar, säger Carl Enckell.

Det som gör att smarta städer växer fram i fattiga länder som saknar det mesta är att människorna här tar saken i egna händer i 
stället för att vänta på tungrodda system, förklarade Vitor Pereira på miljömässan Pollutec i Lyon. (Foto: Georg Mathisen)

Näringslivet kan hitta lösningar när lagstiftningen släpar efter, menar Carl Enckell. (Foto: Georg Mathisen) Barcelona är ett exempel på hur bra tekniska lösningar inte blir bra när människorna glöms bort.  (Illustrationsfoto: Shutterstock)

Pollutec är en mässa för miljö och teknologi som hålls varannat år i Lyon i Frankrike.

Barcelona sjösatte ett stort Smart 
City-projekt med infrastruktur, 
energi, wifi och sensorer. Det upp-
märksammades som något av det 
mest fantastiska i världen. Men 
stadens invånare var inte nöjda.

“
Vitor Pereira, chefredaktör på Smart City Magazine. 
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M
athias Languillat och Catherine Wilhelm är experter 
på fastighetsoptimering. På Pollutec förklarade de för 
besökare från hela världen hur det är möjligt – eller 
omöjligt – att finna den rätta balansen. Pollutec är 

en mässa för miljö och teknologi som hålls varannat år i Lyon i 
Frankrike.

Kompromisser. – Vi behöver veta vilka punkter som är omöjliga 
att ändra på och på vilka områden det först och främst handlar 
om att försöka åstadkomma de bästa resultaten, även om de inte 
blir perfekta, förklarar Languillat.
På byggplatsen innebär detta att fackfolk från olika teknikom-
råden måste prata ihop sig. Det är inte bara cheferna som behöver 
veta vad som ska göras. Alla som jobbar med bygget måste känna 
till målen och hur det är tänkt att fastigheten ska fungera.
– På det sättet kan man uppdaga sådant det råder olika upp-

fattningar om och tillsammans hitta fram till den bästa metoden, 
menar han.

Krokben. Helt perfekt blir det aldrig:
– Du kommer aldrig att nå fram till den perfekta kompromissen. 
Den mänskliga faktorn dyker alltid upp och sätter krokben för 
dig, säger Catherine Wilhelm. Hon pekar på en enkel sak som 
god lukt: Användarna förknippar det ofta med att det är rent och 
fräscht, men i verkligheten är det vanligtvis ett tecken på under-
målig luftkvalitet.
– Slutsatsen är att du måste fokusera på helheten. Prioritera de 
viktigaste parametrarna och välja bra byggmaterial och möbler 
som inte avger hälsovådliga gaser. Det är naturligt att användarna 
kommer att öppna fönstren, men luften måste även förnyas på 
mekanisk väg. Och det måste vara möjligt att rengöra ventilations-
systemet, sammanfattar Mathias Languillat.

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR TEXT: HARALD SOLA BERENTSENPOLLUTEC-MÄSSAN 2016

Den perfekta kompromissen 
vad gäller fastighetsdrift finns 
inte. Människorna kommer 
alltid i vägen.

Människorna 
kommer i vägen

Diskutera och förklara för teknikerna vad som kommer att hända, uppmanar Mathias 
Languillat från Apesbat . (Foto: Georg Mathisen)

Oavsett hur bra kompromissen är finns det alltid några användare som sätter käppar i 
hjulet, säger Catherine Wilhelm från Groupe Carso. (Foto: Georg Mathisen)

”Ställer tekniska anläggningar bara till problem?”
Den frågan ställde en av de 
viktigaste kunderna till GK 
Inneklimas ledning. Och frågan 
kan vara berättigad. Tekniska 
system som saknar en tydligt 
definierad nytta för kunden har 
absolut inget värde. Kunden 
köper funktion, inte teknik.

M
ycket att ta hänsyn till.
Det ställs hela tiden nya 
och högre krav på moderna 
fastigheter, bland annat avse-

ende inomhusklimat och energianvänd-
ning. Dessa krav leder till att de tekniska 
systemen blir allt mer komplicerade. Att 
vi förstår kundens behov och önskemål är 
avgörande, men att vi förstår de omgi-
vande förutsättningarna är lika viktigt. 
Myndigheterna fastställer regelverk som 
leverantörerna måste följa. 
– Vi har två parter att förhålla oss till 
– kunden och myndigheterna. Myndig-
heterna har fastställt tydliga mål som inne-
bär att energianvändningen i fastigheter 
ska reduceras. Vi måste därför utveckla 
lösningar som är betydligt energisnålare 
än tidigare, poängterar Steinar Holm, 
koncerndirektör för affärsutveckling på GK.

Flexibel fastighetsteknik. – Våra kunder är 
ofta byggherrar som hyr ut sina lokaler till 
andra aktörer, säger Holm. Hyreskontrakten 
blir ständigt kortare och kraven på uppgrade-
rade och moderna lokaler ökar hela tiden. 
Vi kallar det ”nytt-kök-syndromet” – allt ska 
vara nytt och fräscht. I det sammanhanget 
upplever fastighetsägarna ofta att de tekniska 
systemen inte är tillräckligt flexibla. Resultatet 
blir att de önskade förändringarna blir opro-
portionerligt dyra, vilket upplevs som mycket 
frustrerande. Kort sagt: de tekniska systemen 
är inte så flexibla som man skulle önska.

Dynamisk användning. – Ett av problemen 
är att dagens hus används på ett mycket 

mer dynamiskt sätt, påpekar Holm. Låt 
oss säga att det finns tre väl fungerande 
cellkontor på ett av våningsplanen i ett 
hus. Efter några år vill kunden plötsligt 
göra om lokalerna till ett kontorsland-
skap. Ytterligare ett par år senare ska de 
användas som mötesrum. Samtliga dessa 
ingrepp kräver justeringar och ändringar 
av den tekniska infrastrukturen i den 
aktuella delen av fastigheten. Och det 
blir vår uppgift att tillgodose de ändrade 
villkoren på ett sätt som gör att kunden 
blir nöjd och förblir lojal gentemot oss 
som leverantör. Samtidigt har vi hela tiden 
våra egna, kundens och myndigheternas 
mål att ta hänsyn till vad gäller att uppnå 
mesta möjliga energibesparingar i de 
aktuella fastigheterna.

Kommunikation. – De ingenjörer, montörer 
och servicetekniker som är inblandade i 
en leverans är ofta mer intresserade av att 
berätta om de olika finesserna och manick-
erna än anläggningens faktiska funktioner. 
Vi och de övriga aktörerna i branschen 
måste bli bättre på att informera om 

funktion på ett positivt sätt, med minsta 
möjliga fikonspråk. Kort sagt, vi måste 
förenkla informationen till kunden och se 
tilll att det viktiga i budskapet når fram. 
Samtidigt måste vi hålla oss i skinnet när 
vi tar fram lösningar för inomhusklimat 
för våra kunder. Vi vill alltid sälja så 
mycket som möjligt, men det är viktigare 
att kunden får exakt det han behöver. Det 
är det bästa sättet att försäkra sig om att 
kunden blir nöjd – och inte minst lojal – 
poängterar Holm. När vi är involverade i 
ett nybyggnationsprojekt så designar och 
installerar vi tekniska lösningar av optimal 
kvalitet. Det som bekymrar mig är att vi 
inte alltid får ut den önskade effekten vid 
driften av de lösningar vi har installerat. I 
sådana fall är det lätt hänt att man drar slut-
satsen att den tekniska anläggningen inte 
håller måttet. Problemet är bara att anlägg-
ningen kan vara av toppkvalitet, men att 
driften inte håller måttet. Det är som med 
en bil, säger Holm. Om du inte regelbundet 
byter olja och lämnar in den på service kan 
du inte förvänta dig att bilen ska fungera 
problemfritt i tjugotusen mil.

Svaga punkter. Holm nämner en viktig 
förutsättning för ett väl fungerande system:
– När det kommer till driften handlar det 
om ett delat ansvar: GKs och fastighets-
ägarens kompetens. I detta samarbete kan 
det finnas flera svaga led. Det viktiga är 
att lyfta kompetensen i branschen rent 
allmänt, hos oss själva – och samtidigt 
öka kundernas medvetenhet. Vägen till 
förbättring börjar med utbildningen på de 
aktuella tekniska områdena. Detta är en 
uppgift för myndigheterna och det är dags 
att den tas på allvar. Vi kan inte lösa alla 
behov genom interna kurser på företaget. 
Det offentliga kan inte ensidigt förbättra 
branschen genom regleringar och bestäm-
melser. Kompetensen hos användarna 
måste samtidigt lyftas till en nivå där de 
kan uppfylla myndigheternas intentioner.

Myndigheternas ansvar. – GK är starkt 
engagerade i VKE (norska branschföre-

Steinar Holm är koncerndirektör för affärsutveckling
på GK Gruppen.

u
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TEKNISKA ANLÄGGNINGAR TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

En forskares syn på 
tekniska anläggningar

Det är med stort intresse jag läser Jon Valen-Sendstads 
ledare i Inneklimat, där han bland annat skriver om en 
kund som sagt att tekniska anläggningar bara ställer till 
med problem.

TEXT:  MADS MYSEN, SENIOR FORSKARE VID SINTEF/PROF II HIOA

Låt oss säga att det 
finns tre väl fungerande 
cellkontor på ett av vån-
ingsplanen i ett hus. 
Efter några år vill 
kunden plötsligt göra om 
lokalerna till ett kontors-
landskap. Ytterligare 
ett par år senare ska de 
användas som mötesrum. 

“

Steinar Holm, koncerndirektör för affärsutveckling
på GK Gruppen.

ningen för ventilation, kyla och energi), 
säger Steinar Holm, som även är ord-
förande i föreningen. En av de frågor vi 
arbetar mest med är att påverka myndig-
heterna så att de ombesörjer att det finns 
relevanta utbildningar inom de aktuella 
ämnena så att branschen får tillgång till 
den arbetskraft som behövs. Vårt krav 
är att yrkesutbildad personal ska kunna 
få ett certifikat inom sitt yrke. Det är 
myndigheternas ansvar att se till att det 
finns tillräckligt med tekniska skolor 
och tekniska utbildningar som kan lyfta 
kompetensen i branschen. I tillägg måste 
de olika aktörerna, som till exempel 
GK, erbjuda vidareutbildning inom sina 
specialområden så att vi får personal med 
spetskompetens, avslutar Holm.

Detta stämmer med min uppfatt-
ning. Det finns många exempel på 
bra fastigheter med väl fungerande 
tekniska system, men allt för ofta 
spenderas stora summor på brist-
fälliga funktioner. Dåliga funktioner 
kan man köpa billigt och därmed är 
det förklarligt att många väljer enkla 
och billiga lösningar. Behovsstyrd 
ventilation är ett exempel på en stor 
investering i komponenter som var 
för sig har hög kvalitet. 

Bättre funktioner. För att en funk-
tion ska kunna kallas god krävs 
dock mycket mer än så. Komponen-
terna måste vara väl utnyttjade i 
ett enhetligt system. De ska ha rätt 
dimension, vara korrekt anslutna 
och ha en gynnsam placering. När 
det uppstår ett fel på en komponent, 
och det är bara en tidsfråga innan 
så sker, måste det vara möjligt att på 
ett enkelt sätt hitta och åtgärda felet 
under drift. För att åstadkomma 
detta är det inte tillräckligt att öka 
kompetensen i alla led, från rådgi-
vare till montörer. Det som krävs är 
en uttalad vilja att leverera kvalitet 
till användarna under anläggningens 
hela livslängd.

Behovsstyrning. Behovsstyrda 
energilösningar kan vara nyckeln 
för att få ner energiförbrukningen i 
fastigheterna och göra den hållbar. 
Marknadspotentialen för sådana 
lösningar är enorm om man tar 
med ROT-marknaden i beräkningen. 
Dock hämmas denna potential 
förmodligen av kundernas dåliga 
erfarenheter och leverantörernas 
dåliga rykte. Om branschen lyckas 
med att lyfta kvaliteten kan det leda 
till fler uppdrag, nöjdare kunder och 
framför allt ökad självrespekt och 
yrkesstolthet i branschen.

(Illustrationsfoto: iStock)
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TEXT: GEORG MATHISEN UPPDRAG PÅ STATOILUPPDRAG PÅ STATOIL

Alla
teknikområden  
på samma gång

Stränga krav och många lärdomar. GK 
ansvarar för det förebyggande underhållet 
av VVS-anläggningarna i samtliga av Statoils 
fastigheter. – Det som är lite speciellt är att vi
levererar inom alla teknikområden samtidigt,
säger Björn Rune Hansson, kundansvarig.

Statoils huvudkontor i Stavanger är en av många 
fastigheter där GK har medarbetare på plats på heltid. 
(Foto: Ivar Langvik, Statoil)
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B
jörns kund heter Coor Service 
Management, ett företag som 
sköter om all drift och service i 
Statoils fastigheter.

– Coor ansvarar för posthantering, säkerhet,
personalmatsal, drift och städning, medan 
GK sköter om det förebyggande underhållet, 
säger Björn Rune Hansson.

Rikstäckande. Från kontoret i Bergen 
har han ansvaret för GKs medarbetare i 
Statoils fastigheter i hela Norge, från norr 
till söder.
– Vi levererar allt från ventilation och kyla 
till rör och automation. Det har vi gjort 
sedan 2014, berättar Björn.
Det är just detta som är speciellt med upp-
dragen för Statoil. Alla teknikområden på 
samma gång.

Snabb respons. – Uppdraget kräver en del 
samarbete, både hos oss internt och med 
Coor. Både det förebyggande underhållet 
och de övriga projekten kräver mycket 
planering. Dessutom har vi ganska snabb 
responstid enligt avtalet. Oförutsedda 

problem har vi fyra dagar på oss att lösa. 
I vissa fastigheter har vi jour dygnet runt, 
säger han.
Hur många GK-medarbetare som arbetar 
för Coor och Statoil varierar. I Bergen och 
Stavanger är det flera som jobbar för dem 
på heltid. På andra orter är man på plats 
efter behov.

Flitiga rörläggare. – Det är våra rörläggare 
som har mest att göra. Alla som arbetar för 
Coor och Statoil på heltid är rörläggare, 
berättar Björn Rune Hansson. De tar hand 
om allt som dyker upp, såsom läckage och 
småreparationer, eller att dra rör till en ny 
kaffebar – det vill säga alla mindre upp-
drag som inte måste läggas ut på anbud. 
GK ansvarar även för service av all ventila-
tion och automation och har ett avtal på 
förebyggande underhåll.

Vi lär oss mycket. Avtalet löper på fem år 
med en option på upp till fem år ytterligare. 
Tack vare att avtalet är så omfattande lär 
sig Hansson och hans medarbetare mycket 
som de har nytta av på andra uppdrag:

– HMS-kraven på Statoil är stränga, men 
även lärorika. Det är ett stort fokus på 
HMS-frågorna och att anmäla sådant som 
sker, säkra jobb-analyser och sådana saker, 
säger han.
– Ett område som vi lärt oss mycket om är 
standardisering. Det handlar om service, 
rapporter, avvikelsehantering och att saker 
och ting ska göras på samma sätt över hela 
linjen. Samarbetet med Statoil har varit 
lärorikt för oss, säger Björn Hansson.

Förstå systemen. Flera av anläggningarna 
är komplicerade rent tekniskt. På vissa håll 
finns det laboratorier som GK måste ta 
hänsyn till, eller värmepumpar, kylpumpar 
och mycket annat som ska fungera till-
sammans. – Det kräver en totalteknisk 
kompetens och att man förstår systemen, 
konstaterar han.
I kölvattnet av avtalet med Statoil har GK 
fått andra uppdrag för Coor, bland annat 
med Aibels fastigheter och man räknar 
redan på flera. – Vi vill gärna utöka sam-
arbetet med Coor och jobba med fler av 
deras kunder, säger Björn Rune Hansson.

Några är på plats hos Statoil på heltid – andra har även uppdrag på andra platser. Här är Frode Dahl (från vänster), Tracy 
Conway och Øyvind Norum på uppdrag hos Statoil i Bergen. (Foto: Georg Mathisen)

Coor Service Management ansvarar för allt från säkerhet och personalmatsal till drift och städning på Statoil. Securitas – här representerat av säkerhetsvakten Mohamed Adili vid infarten 
till anläggningen i Melkøya – är ett av de företag som arbetar på samma sätt som GK, det vill säga för Coor och inte direkt för Statoil. (Arkivfoto)

Det är våra rörläggare som har mest att göra. Alla som 
arbetar för Coor och Statoil på heltid är rörläggare.

Björn Rune Hansson är kundansvarig för Statoils fastigheter runtom i Norge – och Sandsliveien 90 i Bergen är helt klart den största. (Foto: Georg Mathisen)

UPPDRAG PÅ STATOILUPPDRAG PÅ STATOIL
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B
irgit Helene Stav är HR- och HMS-
chef på GK Inneklima. Hennes 
passion är att lära sig nya och bättre 
arbetssätt och förmedla den 

kunskapen till andra.
– Kompetensutveckling är helt avgörande 
för att alla ska kunna jobba på ett sätt som 
ger högsta möjliga kvalitet, både vad gäller 
arbetets utförande och kommunikationen 
med kunderna, säger hon. Det här är något 
vi jobbar mycket med på företaget.

Två kursdagar per anställd. – Utbildning 
är viktigt för att vi ska kunna dokumentera 
att företaget följer lagar och bestäm-
melser Dessutom utbyter vi kunskap om 
bästa praxis angående det arbete som ska 
utföras, säger hon. Centralt har GK nästan 
två kursdagar per anställd och år.
En stor del av kompetensutvecklingen 
sköts av interna lärare, förklarar Stav: 
– Kurserna leds av medarbetare som är 
extremt duktiga på att hitta de lösningar 
och de arbetssätt som ger högsta möjliga 
kvalitet och kundnöjdhet.
Men koncernen är beroende av att de 
anställda bidrar. Alla måste lära sig att 
använda kvalitetssystemet och alla måste 

ge återkoppling angående vad som 
fungerar och vad som inte går lika bra.

Ända upp i ledningen. På GK:s egen skola 
är kvalitet en central fråga, både vad gäller 
projektens genomförande och utbildningen. 
Alla, från nyanställda till högsta ledningen, 
får utbildning i kvalitet, förklarar Birgit 
Helene Stav.
– ”Så här arbetar vi på GK” är ett genom-
gående tema i de olika kursmodulerna för 
flera av våra yrkesgrupper, säger hon.
– Kvalitetssystemet är även ett tema på 
genomgångarna för nyanställda. Där lär 
sig nya medarbetare hur och var de hittar 
information om våra rutiner och HMS-
regler. Kvalitet ingår också i chefsutbild-
ningen. Faktum är att vi alltid tar utgångs-
punkt i vårt kvalitetssystem när vi skapar 
en ny kurs.

Viktigt att tillhandahålla möjligheter.
Det är viktigt att lösningarna och arbets-
processerna standardiseras där det är 
möjligt.
– Det finns också vissa områden som vi 
kan bli bättre på, säger Stav. Hon nämner 
kundutveckling, projektering och projekt-

utveckling och att fler ska ges möjlighet att 
utvecklas i projektledarrollen.
– Alla våra medarbetare ska ha möjlighet 
att utvecklas, både på det yrkesmässiga och 
personliga planet. Det är en viktig del av 
personalarbetet, säger HR- och HMS-chefen.
GK har en specifik utbildningsplan för 
varje yrkesgrupp. Vissa kurser är obliga-
toriska för den som är ny på företaget, 
medan andra kurser görs efterhand.

Behålla de bästa. – Vi fastställer vissa 
datum för när vi anser att de ska vara klara 
med kursmodulerna, berättar hon.
Utbildningsplanen är viktig, både för att vi 
ska kunna locka till oss de bästa kandida-
terna och för att vi ska få behålla dem.
– Vi menar att vi har branschens bästa 
medarbetare och om vi vill behålla dem 
måste vi ge dem en möjlighet att utvecklas, 
understryker hon.
– Vår framtid bygger på att vi ökar kompe-
tensen i alla led och i det sammanhanget 
är GK-skolan helt avgörande. Utbildning 
är ett av företagets satsningsområden och 
på ett stort, växande företag som GK finns 
det goda möjligheter att utvecklas för den 
som vill, säger Birgit Helene Stav.

TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN

Kurser
om kvalitet

Om GK ska klara av att behålla skickliga medarbetare 
måste de ges möjlighet att utveckla sin kompetens. 
– När vi tar fram nya kurser tar vi utgångspunkt i vårt 
kvalitetssystem, säger Birgit Helene Stav.

KOMPETENSUTVECKLINGKOMPETENSUTVECKLING

Utbildning är ett av företagets satsningsområden, säger Birgit Helene Stav.
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FÅRULL SOM ISOLERING TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN FÅRULL SOM ISOLERING 

Thomsen levererar iglooformade hus – här ser vi 
grönländska kulturföreningens hus på Färöarna.

Duger det åt fåren duger det åt 
oss. Att använda fårull som 
isolering är bra för både miljön 
och inneklimatet.

Det är bättre att använda naturliga 
isoleringsmaterial som träull, pappersull 
eller fårull istället för sten- eller glasull.
“

Kári Thomsen, arkitekt.
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FÅRULL SOM ISOLERING FÅRULL SOM ISOLERING 

A
lla bra metoder är inte högtek-
nologiska. Trä är inte det enda 
byggmaterialet som bevisar att 
naturens egna uppfinningar också 

är ganska bra.
– För golv och bjälklagskonstruktioner 
kan vi isolera med fårull som bara 
tvättats. Ska ullen användas i väggar 
måste den först bearbetas till fårulls-
mattor i fabrik, annars sjunker den ihop, 
förklarar Kári Thomsen.

Igloos. Han bygger småskaligt. Från 
arkitektkontoret i Tórshavn på Färöarna 
levererar han iglooformade, små hus. För 
att vara exakt är konstruktionen en 
stympad ikosaeder, som består av 32 ytor 
uppdelat på 12 pentagoner och 20 hexa-
goner, ungefär som en fotboll, som sedan 
delats mitt itu.
Thomsen har levererat dessa hus i olika 
storlekar, från 25 till 75 kvm, till kunder 
på Färöarna, i Danmark och i Abu Dhabi. 
Ett av säljargumenten är de miljövänliga 
byggmaterialen.

Vind och fukt. Färöarna har ett klimat 
som ställer stora krav på byggbranschen. 
Det blåser, är fuktigt och det går åt stora 
mängder energi för att värma upp husen, 
som ofta är gamla.
– Hälften av bostadshusen på Färöarna är 
byggda före 1960. Färöiska hus är dragiga, 
otäta och förbrukar mängder av energi, 
säger Kári Thomsen.

Naturmaterial. Han är skeptisk till den 
moderna standardlösningen med tjock 
isolering, fuktspärrar och kraftfulla 
ventilationsanläggningar:
– För att få husen täta bygger vi med 
fuktspärrar invändigt, något som har en 
stor påverkan på inomhusklimatet. Det 
är bättre att använda naturliga isolerings-
material som träull, pappersull eller fårull 
istället för sten- eller glasull, menar han.
– De syntetiska isoleringsmaterialen klarar 
inte av fukt. Kommer det in fukt i isole-
ringen sätter den sig på den kalla sidan, 
mot ytterväggen, och kondenserar, säger 
Thomsen.

Fuktbroms. – Vi bygger på ett annat sätt. 
Vi använder inte 100 procent fukttäta 

membran. I stället för en fuktspärr 
använder vi en fuktbroms som drar ned 
hastigheten på fukten så att det naturliga 
isoleringsmaterialet klarar av att absorbera 
den. När fukten når ytterväggen fortsätter 
den vidare genom den, förklarar han.
Ull som inte håller tillräcklig kvalitet för 
klädindustrin kan med fördel användas 
som isolering. Men trots att det finns 
fler får än människor på Färöarna är den 
inhemska marknaden för liten för att det 
skulle vara lönsamt att driva en isolerings-
fabrik, tror Kári Thomsen. Han hoppas 
därför att fårbönderna så småningom 
ska kunna leverera ull till fabriker i andra 
länder.
Men det går utmärkt att göra isolering av 
ull själv, så länge den ska ligga vågrätt. 
Ullen måste tvättas så att den blir fri 
från smuts och fett (lanolin), och helst 
även kardas och behandlas mot insekter. 
Ska ullen användas som väggisolering 
måste man först tillverka fårullsmattor 
av den, annars sjunker den ihop efter 
några år.

Luftfickor. Sheep Wool Insulation är ett 
irländskt företag som tillverkar isolering 
av fårull. De talar gärna om hur ullen har 
skyddat fåren under tusentals år.
– Ull är burrigt, så när den packas 
samman bildas miljontals små luftfickor 
som håller värmen inne under vintern och 
ute på sommaren, förklarar företagets vd, 
Vincent E. Pearce.

Mindre energi. Både Thomsen och Pearce 
betonar den stora fördelen med ullens 
andningsförmåga, som gör att den kan 
absorbera och släppa ut fukten, utan att 
det går ut över isoleringsförmågan.
När ullfibrerna absorberar fukt genereras 
värme, vilket gör att fukten inte konden-
serar.
De burriga fibrerna gör också att de 
färdiga mattorna behåller formen.
Sheep Wool Insulation hävdar att produk-
tionen av fårullsmattor kräver sju gånger 
mindre energi än glasullstillverkning.

Ull är burrigt, så när den packas samman bildas miljontals små luft-
fickor som håller värmen inne under vintern och ute på sommaren.

I England och på Irland används ull på många platser, 
om än fortfarande i liten skala. (Foto: Black Mountain 
Sheep’s Wool Insulation/Nevill Long)

Kári Thomsen visar hur ullen ser ut 
i form av en fårullsmatta.

Hälften av bostadshusen på Färöarna är byggda 
före 1960 och förbrukar mycket energi. Arkitekten 
Kári Thomsen är i full färd med att renovera sitt 
eget hus och hemmakontor i Tórshavn.
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syriska flyktingar och utsatta samhällen 
med det huvudsakliga syftet att tillgodose 
grundläggande behov, bevara värdighet 
och förebygga hälsorisker. LRC har arbetat 
med vatten- och sanitetsprojekt sedan 
2014 med främsta huvudsyfte att täcka 
behov i områden där andra organisationer 
inte finns på plats eller har tillgång.

Norska Röda Korset stödjer LRC genom 
bidrag från UD i större vatten- och sani-
tetsprojekt i Hermel och Mashari al-Qaa 
på gränsen mellan Libanon och Syrien. På 
grund av säkerhetssituationen är området 
avspärrat, och de libanesiska och syriska 
flyktingarna i området saknar alla typer av 
förnödenheter. LRC började arbeta inom 
detta område under 2015 och är den enda 
organisation som har tillräckligt förtro-
ende från de libanesiska samhällena för att 
kunna arbeta i de känsliga gränsområdena.

Med stöd från norska Röda Korset och 
UD bidrar LRC med rent vatten, förbät-
trad sanitet och utbildar befolkningen om 
hygienens betydelse. Hittills under 2016 

har mer än 2 500 människor fått tillgång 
till rent vatten och förbättrad sanitet. 
Omkring 2 000 syriska flyktingar i 
månaden får dessutom tillgång till 
hygienartiklar och utbildning i samband 
med dessa. Ökad medvetenhet om hygien 
bland flyktingarna har lett till en tydlig 
förskjutning mot bättre förhållanden.

TEXT: MAGNUS BRATTSET DRABLØSNYHETER NYHETER

•  Folkmängd: ca 5 miljoner

•  Antal flyktingar: ca 1,5 miljoner från Syrien, 
 ca 400 000 palestinier och 30–50 000 
 flyktingar från Irak

•  Rankning, FNs utvecklingsindex (HDI): 
 plats 67 (av 188)

•  Spädbarnsdödlighet: 7,8 per 1 000 födslar

•  Medellivslängd: 79 år

Källa: FN

Fakta om Libanon

Från och med den 1 januari 
2017 stödjer GK-koncernen 
Röda Korsets projekt ”Vatten 
och sanitet i Libanon”.

G
K har i många år samarbetat med 
Röda Korset och deras vatten- och 
sanitetsprojekt ”Vatten för livet” 
i Lesotho. Efter många års arbete 

drar Röda Korset sig nu ur projektet men 
poängterar att man kommer ha en fortsatt 
närvaro i Lesotho för att följa upp de 
åtgärder som genomförts hittills.

Vi har ett långtgående samarbete med 
Röda Korset som för tillfället sträcker 
sig fram till 2018. Vi kommer därför 
vara med i deras nya projekt “Vatten och 
sanitet i Libanon”. Detta är ett projekt som 
fokuserar på de enorma utmaningar som 
kriget i Syrien innebär och omfattar både 
flyktingar och lokalbefolkningen.
Libanesiska Röda Korset (LRC) bidrar 
med vatten- och sanitetstjänster till 

Foto: Röda Korset 

Gert Nielsen, teknikchef för kyla och 
naturliga kylmedel på GK, har under 
de senaste 3 åren varit rådgivare till 
nätverket, med uppgiften att hjälpa 
dessa länder att övergå direkt från 
ozonnedbrytande ämnen till att använda 
naturliga kylmedier.

– Poängen med att försöka få till en sådan 
lösning är att i dag eftersträvar alla EES-
länder att avveckla de kylmedier som 
introducerades när de ozonnedbrytande 
ämnen fasades ut i början av 2000-talet. 
Artikel 5-länderna har nyligen påbörjat 
denna utfasning och det finns ingen an-
ledning att genomföra ett teknikskifte idag 
bara för att tvingas göra det på nytt om 
10 – 15 år när de måste följa de tillägg till 
Montrealprotokollet som antogs i Kigali 
tidigare i år, förklarar Nielsen.

Gert Nielsens uppdrag är att bistå med 
rådgivning om teknikval och i synnerhet 
säkerhetsaspekterna kring teknikskiftet.

Gert Nielsen, Teknikchef Kyla på 
GK, har ombetts att bidra med 
sina kunskaper om ozonned-
brytande ämnen vid en klimat-
konferens i Belgrad.

I samband med den årliga VVS-mässan 
i Belgrad, 29/11 – 1/12, anordnar 
FN:s miljöprogram (UNEP) och FN:s 
organisation för industriell utveckling 

(UNIDO) en konferens för de länder 
som i Montrealprotokollet kallas artikel 
5-länder. Detta är nationer som på grund 
av sin utvecklingstakt och ekonomiska 
situation följer en annan avvecklingstakt 
för ozonnedbrytande ämnen än övriga 
länder i världen.

För dessa länder har regionala nätverk 
etablerats som träffas regelbundet för att 
bistå varandra med idéer och metoder 
för att främja avvecklingen av ozon-
nedbrytande ämnen och övergången till 
hållbara alternativ.

Foto: Magnus Brattset Drabløs

Albanien
Armenien
Azerbajdzjan
Bosnien och Hercegovina
Georgien
Vitryssland
Kazakstan
Kirgizistan
Makedonien
Moldavien
Montenegro
Ryssland
Serbien
Tadzjikistan
Turkiet
Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan

Följande länder ingår i 
det regionala nätverk för 
Europa och Centralasien 
som träffas i Belgrad:




