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Bygg21: Norskt initiativ för 
förbättringar inom byggbranschen
Jag har tagit mig friheten att klistra in följande text från 
BYGG21-strategin:   

Potentialen är stor:
1. Kostnaderna för projektering och byggnation skulle 
 kunna reduceras med 20 procent.  

2. Värdet på kommersiella fastigheter antas kunna öka 
 med upp till 10 procent genom ett hållbart kvalitets- 
 utvecklingsarbete.  

3.  Bra fastigheter bidrar till användarnas trivsel, hälsa och 
 produktivitet. Undersökningar visar att användarnas 
 produktivitet kan öka en hel del, i vissa fall med hela 15 procent. 

Fastighetens användare kan öka sin arbetskapacitet, skolelever kan 
förbättra sina studieresultat, sjukhuspatienter kan bli friska snabbare, 
bra bostäder skapar trivsel och förebygger hälsoproblem, osv. Detta 
är ett område där behovet av forskningsbaserad kunskap är stort.

Dessa tre punkter träffar oss som 
jobbar på den tekniska sidan 
med full kraft. För det första 
behöver vi förbättra och rationa-
lisera våra byggmetoder och vårt 
projekteringsarbete för att min-

ska kostnaderna och förbättra 
kvaliteten. För det andra behöver 
vi bidra till utvecklingen av nya 
hållbara lösningar, i synnerhet 
inom energieffektivisering. Och 
sist men inte minst: Vi behöver 

förnya vårt fokus på kärnan i 
våra teknikområden, nämligen 
att skapa och underhålla ett bra 
inneklimat och en bra miljö för 
fastighetens användare.

Bygg 21 utmanar oss med 
dessa tre punkter, men skapar 
samtidigt en fantastisk 
möjlighet för alla aktörer i 
branschen. Vi är medvetna om 
att projektering kräver mer 
samordning och att vi måste ta 
ett större grepp på projekt
utvecklingen och projekterin-
gen, och verkligen ”äga” dessa 
områden. Rollen som projekt-
eringsledare och teknisk 
integratör axlar vi redan i allt 
större utsträckning.
 
Vi vet att fastigheternas hyres-
intäkter, och därmed värdet, 
ökar proportionellt med att 
kvaliteten på inneklimatet 
förbättras och att energi-
användningen minskar. Det 
här innebär affärsmöjligheter 
för GK som vi måste vara med-
vetna om i vårt projektarbete. 

Att fakta om inneklimat och 
produktivitet på detta sätt lyfts 
upp på agendan är särskilt 
glädjande för vår bransch. Det 
belyser att inneklimat inte bara 
handlar om föreskrifter och 
lagstadgade minimivärden som 
måste följas och uppfyllas, utan 
om viktiga faktorer för 
människors hälsa och trivsel.

Vi välkomnar Bygg 21 och vi 
ska dra vårt strå till stacken för 
att skapa bättre projektering, 
byggprojekt och fastigheter. 
För allas bästa.

Ingenting hade lämnats åt slumpen när GK Norge med 
pompa och ståt firade 50-årsjubileum fredagen den 19 
september. Koncernen bjöd in 1103 av sina norska anställda 
till en dag fylld av festligheter och social samvaro på det 
nya kongresscentret The Qube vid Gardermoens flygplats. 

På programmet stod bland annat föredrag av framtidsforskaren 
Kjell A. Nordström, filmvisning, musik och underhållning. 
Jubilaren GK hedrades med fina omnämnanden från några av 
gästerna, såsom Peter Eiken från Bygg21 och chefsforskaren 
Mads Mysen från Sintef Byggforsk. Under kvällens festmiddag 
bjöd Heine Totland, Gisle Børge Styve, The Kids, Silya och Ylvis 
på förstklassig underhållning.

I sitt tal på GKs 50-årsjubileum 
i september berättade 
Mads Mysen att GK passade på 
att ta ett grepp på marknaden 
när de strängare energikraven 
infördes. Aktiva tilluftsventiler 
från Lindinvent är ett exempel, 
ett annat är den banbrytande 
metoden för uppvärmning 
genom bättre isolation. Och 

Miljöhuset är ett formidabelt 
showcase för GKs lösningar 
och kompetens. 
– Miljöhuset GK byggdes 
samtidigt som en rad innova-
tiva och energisnåla hus – men 
ni var bäst på samtliga viktiga 
områden: energi, funktion 
och ekonomi, sade Mysen på 
seminariet.

– GK trippelvinnare 
Miljöhuset GK vann över övriga prestigefyllda nybygg-
nationer på tre områden: energi, funktion och ekonomi, 
enligt Mads Mysen, chefsforskare på Sintef Byggforsk. 

– Ni måste visa fastighetsägarna hur de 
kan få väl fungerande lösningar, uppmanar 
chefsforskaren Mads Mysen. 

Ingen kostnadsbomb. Ekono-
midelen utmärker sig särskilt. 
– Medan de övriga husen varit 
kostnadsbomber och försöks-
projekt för att ta reda på vad 
som är tekniskt möjligt, har 
GK skapat ett koncept som kan 
upprepas och realiseras inom 
normala kostnadsramar. Och 
ni har visat att en sådan energi-
standard är lönsam, fastslår 
Mysen. Dessutom har GKs 
ventilations-lösningar med 
aktiva tilluftsventiler i stort sett 
varit ”plug and play”. Redan 
efter en vecka eller två har 
anläggningarna fungerat som 

det var tänkt. 
– Det är långt mycket bättre 
än vad många andra har fått 
erfara, säger Mysen. 

Happy birthday, GK!

 www.tidningeninneklimat.seΩ
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har för bråttom. Vi gissar inte, utan har 
istället tagit reda på fakta, säger JC. 

Rätt kompetens. Inför genomförandet 
har det varit viktigt att kartlägga vilka 
åtgärder och lösningar som är verksam-
hetskritiska – inte minst med tanke på 
att produktionen pågår dygnet runt. 
– När man vet vad som är kritiskt kan 
man hantera det. Vi utvärderar hela 
tiden riskerna för att se hur vi ska lösa 
utmaningarna och vi gör alltid 
noggranna detaljplaner i förväg, säger 

JC. Att ha rätt kompetens är också 
viktigt – för båda parter. 
– De kunskaper som projektchefen, 
Marcus Roth, besitter är otroligt 
viktiga för projektet. Vi har även några 
nyckelpersoner hos oss på Pågen. I 
styrgruppen är vi noga med kompe-
tensfrågorna och det kommer att betala 
sig i form av utmärkta installationer i 
slutändan, menar Olin. 

TEXT & FOTO: HILDE KARI NYLUNDGUNNAR KARLSEN SVERIGE – PÅGEN ENERGIEFFEKTIVISERINGSAVTAL GUNNAR KARLSEN SVERIGE – PÅGEN ENERGIEFFEKTIVISERINGSAVTAL 

Att man har en liknande 
företagskultur och inställning 
till affärer är viktigt – annars 
är det svårt att få ett projekt 
att fungera. 
Regionchef Jaime ”JC” Cascalheira hos Gunnar Karlsen 
Sverige AB. 

“Kilowatt 
       och kärlek

När kunden som ska investera 
50 miljoner i energibesparande 
åtgärder har mottot ”Vi bakar 
med kärlek” blir relationen lika 
viktig som kilowattimmarna. 

M
itt den sydsvenska huvud-
staden ligger en liten stad 
i staden: Pågen AB, ett av 
Nordens största bagerier. 

Företagets anläggning i Malmö omfattar 
ett helt kvarter och har en yta på över 
100 000 kvadratmeter. Inne i bageriet 
kan man nästan känna lukten av det 
svenska folkhemmet bland kärror, 
transportband, degkar och ugnar längs 
de långa produktionslinjerna. Här bakas 
nämligen LingonGrova, Sveriges mest 
sålda bröd. 
– Vi bakar ca 4000 bröd i timmen på vår 
nyaste linje, upplyser Jörgen Olin, plats-
chef på Pågen AB. Med en normal drift 
dygnet runt blir det 90 000 bröd, samt 
en mängd andra produkter. Bageriet i 
Malmö har totalt 14 produktionslinjer 
som går dygnet runt. Härifrån levereras 
ca 2 miljoner förpackningar varje vecka. 

Miljövänlig bakning. När man bakar 
bröd som säljs över hela landet går det 
åt en hel del värme, bland annat till jäs-
ningen och gräddningen. Det blir varmt 
under den vita besöksrocken där jag 
vandrar fram mellan transportbanden 
med nygräddade bröd och meter efter  
meter med LingonGrova som är på väg 
in i ugnen. 
– Den bakmetod vi använder idag är 
bra ur ett miljöperspektiv, men nu ska vi 
gå från bra till ännu bättre, säger Jörgen 
Olin. Pågen AB har ingått ett energief-
fektiviseringsavtal med Gunnar Karlsen 
Sverige AB (GK) och investerar 
totalt 50 miljoner kronor för att baka 
mer klimatsmart på sina bagerier i Malmö 
och Göteborg. Bland annat handlar det 
om att återvinna överskottsvärme och 
installera bättre lösningar för kylning, 
ventilation och belysning. (Se sid 7). 

Gemensamt mål.  Projektet ska genom-
föras samtidigt som produktionen 
går för fullt så att Pågens kunder kan 
fortsätta att njuta av LingonGrova, 
Gifflar, Krisprolls och bageriets övriga 
produkter. Men Jörgen Olin tycker inte 
att det finns någon anledning att vara 
nervös. 
– Nej. Vi har förberett det här i ett och 
ett halvt år – och som avtalet med GK är 
utformat så är de lika intresserade av att 
produktionen ska flyta på som vanligt 
som vi är, understryker Jörgen Olin. 
Pågen och GK har samarbetat i åratal. 
Därför var det naturligt att be GK om 
förslag på energieffektiviseringsåtgärder, 
men tre andra leverantörer lämnade 
också förslag på lösningar. Anbuden 
bedömdes av en särskild arbetsgrupp 
och GKs förslag vann. 
– Att vi har haft ett långsiktigt samarbete 
med GK är förstås också viktigt för 
Pågen. Vi är noga med att vårda våra 
affärsrelationer, men vi ställer samtidigt 
höga krav och är tydliga med vad vi 
förväntar oss, säger Jörgen Olin, och 
understryker att samarbetet med GK 
har fungerat väldigt bra i många år. 

Inga gissningar. – Vi har haft en öppen 
och ärlig dialog. Ett projekt av den här 
storleken kräver engagemang från båda 
parter, säger Jaime ”JC” Cascalheira, 
regionchef i söndra Sverige. Han poäng-
terar att de två företagens företagslednin-
gar har diskuterat projektet i möten. 
– Har man den drivkraften, kommer 
man i mål och resultatet blir bra 
ekonomiskt, säger JC, och tillägger att 
både Pågen ABs och GKs medarbetare 
har gjort ett fantastiskt jobb. En viktig 
förutsättning för ett bra energispar-
projekt är att man förstår kunden och 
dennes verksamhet. 
– Vi kontrollerar alla uppgifter, och det 
kräver att man har ett bra samarbete 
med kunden. Vi har mätt, kontroll-
räknat och gjort nya undersökningar. 
När man jobbar med ett energispar-
projekt är det viktigt att ta reda på alla 
uppgifter på förhand och att man inte 
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I Pågens bageri i Malmö kommer ingen 
in utan rock, mössa och obligatorisk 
handtvätt. Att jobba med energieffekti-
viseringsåtgärder när bakningen pågår 
för fullt kräver god planering. Det 
gäller inte minst det arbete som måste 
göras i själva bageriområdet.
– Det kan ligga deg i öppna kärl, och 
då gäller det att inte göra något fel som 
förstör Pågens produktion, säger Marcus 
Roth. I livsmedelsindustrin är kraven på 
hygien och avskärmning mycket höga. 
– En viktig del av riskhanteringsarbetet är 
att säkerställa att de som ska jobba i den 
här miljön känner till kraven och skärmar 
av – och att de tänker på det på förhand, 
säger Marcus. Gunnar Karlsen Sverige AB 
(GK) har organiserat Pågen-projektet med 
Marcus som projektchef, Olle Ljunggren 
som projektledare för bageriet i Malmö 
och Gunnar Martinsson som projektledare 
för bageriet i Göteborg. 

Värmeåtervinning är största posten.
Bageriområdet ska få energisnålare belys-
ning och när man ser T8-lysrören högt 
däruppe under taket  förstår man vilka prak-
tiska utmaningar som väntar den som ska 
installera de nya T5- och LED-armaturerna. 
– De nya armaturerna drar mindre 
ström och har 3-4 gånger längre livs-
längd, så kunden får även lägre under-
hållskostnader, säger Marcus. Eftersom 
belysningen är igång dygnet runt, året 
runt, blir bytet lönsamt. Totalt kommer 
elanvändningen att minska med 5 % 
tack vare energisparprojektet. 
– Men värmeåtervinning är den största 
posten när det gäller energibesparingarna, 
säger Marcus. Överskottsvärmen från en 
mängd olika delsystem, i synnerhet ugnar, 
men även tryckluftsanläggningar och 

kylmaskiner, växlas till ett vattenburet 
system som sedan förser byggnaden med 
värme. Totalt kommer energieffektivise-
ringen att minska bageriets CO2-utsläpp 
med 16 %. Förbrukningen av gas kommer 
att minska med 18 %, el med 5 % och 
fjärrvärme med 65 %. 

Energi i entreprenaden. Projektet är en 
totalteknisk entreprenad som omfattar 
rådgivning, ventilation, kyla, rör, el, tryck-
luft, byggautomation, byggkonstruktion 
och hiss, och GK lämnar energispargaranti 
på uppdraget.  
– Projektet är ganska komplext, säger 
Jaime ”JC” Cascalheira, regionchef på 
GK. Rör och en del konstruktions- och 
el-arbeten köps in, men 80 % arbetet 
kommer att utföras av GKs personal. Av 
de tio delprojekten är värmeåtervinn-
ingen vid de två bagerierna de största. Ett 
annat större projekt är ett ventilations-
aggregat som ska byggas om för att minska 
energianvändningen, och i Göteborg ska 
kylningen optimeras med ClimaCheck. 
– Anläggningarna är väl som de brukar 
vara. När man sätter i gång dem så 
använder man standardvärden. Det 
finns därför optimering att hämta, säger 
Marcus, och nämner som exempel att en 
kvarts vridning av en expansionsventil kan 
öka prestandan med 20 %. Enligt honom 
är det just här som den stora skillnaden 
mellan ett energieffektiveringsprojekt och 
en vanlig entreprenad finns. 
– I ett energieffektiviseringsprojekt 
tänker vi energi redan i rådgivningen 
och projekteringen och då blir optimer-
ingen viktig, säger Marcus. 

Annat tänkesätt. Riskbedömningar görs 
regelbundet i projektet.  

GUNNAR KARLSEN SVERIGE – PÅGEN ENERGIEFFEKTIVISERINGSAVTAL 

Pågen AB

Bageriet startades av Anders och Matilda 
Påhlsson i Malmö 1878 och Pågen är 
idag ett familjeföretag i fjärde genera-
tionen. Bageriet har ca 1400 anställda 
och en omsättning på ca 2,7 miljarder 
kronor. Pågen har cirka 37 % av den 
svenska marknaden för mjukt bröd och 
bakar cirka 210 miljoner bröd och mer 
än 200 miljoner gifflar per år. I år utsågs 
Pågen till Årets Livsmedelsexportör.

Källa: Pågen AB, Wikipedia, www.foretagsfakta.se

Stränga hygienkrav
– Logistiken och hygienkraven utgör faktiskt större 
utmaningar än det rent tekniska, säger projektchefen 
Marcus Roth angående energisparprojektet hos Pågen AB.  

Ny kylmaskin 
i full drift
Under hösten installerar GK en ny 
kylmaskin på Pågens bageri i Malmö. 
Det är något som bageriet har önskat 
länge. 
– Själva upplägget och finansieringen 
har varit en avgörande faktor. Vi hade 
inte kunnat finansiera det själva efter-
som vi har en ganska stor maskin-
park, säger Jörgen Olin, platschef 
på Pågen AB. Kylmaskinen är ett 
separat energieffektiviseringsprojekt 
och installationen sker med minimal 
påverkan på produktionen i bageriet. 
– Vi utvärderar hygienfrågorna 
och riskerna varje vecka, upplyser 
Marcus Roth, projektchef på GK. 
Först installerade vi en ny kylmaskin 
på marknivå. Därefter monterade vi 
ner den gamla kylmaskinen på taket 
innan den nya kom på plats. Anlägg-
ningen innehåller tre maskiner. 
Maskin nummer två är en reserv-
maskin och den tredje används i stort 
sett bara för komfortkyla. 
– Den kan vi köra som värmepump 
på vintern. På det sättet utnyttjar vi 
det investerade kapitalet på ett bättre 
sätt, berättar Jaime ”JC” Cascalheira, 
regionchef hos GK. 

– Det handlar om hur projektet ska genom-
föras. Varje driftstopp påverkar produk-
tionen som pågår för fullt. Så när vi till 
exempel måste stänga av frånluftsventila-
tionen schemalägger vi avstängningen så 
att verksamheten i bageriet påverkas så lite 
som möjligt. Men vi gör även riskbedöm-
ningar för att se om vår lösning håller 
måttet, poängterar Marcus. Han menar att 
energispargarantin utan tvekan påverkar de 
som deltar i projektet. 
– Det är spännande att se att projekt-
ledaren är extra noga med att kontrollera 
beställningen av värmeåtervinningen. Det 
blir ett annat tankesätt, även hos projekt-
ledare, säger Marcus. 
– Så här borde det egentligen vara i varje 
projekt och därför har vi börjat tänka 
i dessa banor även i andra projekt. Vår 
strategi inför 2022 är noll skador och noll 
fel i våra projekt. Varje fel kostar pengar – 
helt i onödan, säger JC . 

– Energieffektiviseringen i projektet känner vi oss 
säkra på, säger projektchefen Marcus Roth. 

Belysningsarmaturerna ska bytas ut medan produktionen pågår för fullt. God planering och 
avskärmning är a och o. 

Kylanläggningen hos Pågen moderniseras medan produktionen pågår för fullt. Varje 
arbetsmoment som Fredrik Holgersson och hans kollegor utför planeras noga. 

– Var och en av dessa tar 420 kg deg, och vi kan baka upp till 150 satser per dygn när vi kör för fullt, 
berättar Jörgen Olin, platschef på Pågen AB. Det blir över 300 000 bröd i veckan som levereras till 
butiker i stora delar av Sverige, Norge, Danmark och Finland.
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A
tt ammoniak kan användas som 
köldmedium är ingen nyhet precis 
– den första ammoniakvärme-
pumpen byggdes redan 1867. 

Ammoniak har använts inom industrin i 
många år, däremot inte i fastigheter, men 
nu kommer det för fullt även på detta 
område. 
– Vi såg en mycket tydlig trend i riktning 
mot naturliga köldmedier på Chillventa-
mässan, säger Tom Svendsen, avdelnings-
chef på GK Kyla i Bergen. De har kommit 
igång bra med ammoniak. Tre anlägg-
ningar är levererade och ytterligare två är 
beställda. 
– Ammoniakanläggningarna har standardi-
serats och blivit något av en lagervara. 
Därför är prisskillnaden inte lika stor 
som den var tidigare, säger Svendsen. I 
Danmark är det sedan 2007 förbjudet att 
leverera kylanläggningar med fyllning av 
mer än 10 kg HFC-gaser, vilket har påver-
kat utvecklingen av naturliga köldmedier. 

Goda egenskaper. – Investeringskost-
naden är högre för ammoniak, men tack 
vare den högre prestandan och den långa 
livslängden blir det billigare i längden. Ett 
syntetiskt system kan knappast konkurrera, 
säger projektledaren Kristian Langeland, 
som har mer än 20 års erfarenhet av att 
använda ammoniak som köldmedium, 
bland annat i industriella anläggningar. 
– Ammoniak har goda termodynamiska 
egenskaper och kokar betydligt häftigare 
än freon inne i förångaren, förklarar 
Langeland. Därför behövs det inte lika 
mycket utrymme. Ammoniak leder 
dessutom värme mycket bättre och 
klarar sig med en mindre värmeväxlare. 
– Det gör att skillnaden i kostnad blir 
mindre och gör ammoniaken lättare att 
sälja in, säger Langeland.

Rum i rummet. Vid FMC Technologies 
nya testcenter på Ågotnes på Sotra finns 
en ammoniakvärmepump med 500 kW 
kyleffekt och 200 kW värmeeffekt som 
försörjer kontorsbyggnaden, verkstadshal-
len och testcentret (se separat artikel sid 
10). Pumpen är placerad i ett rum i rum-
met, i en tät box med egen ventilation. 

– Här har vi full kontroll; maskinrummet 
finns inne i boxen. Ventilationen styrs av 
temperaturen och en ammoniakgas-
sensor, upplyser Langeland. Poängen 
med dessa åtgärder är att ha full kontroll 
på ammoniakgasen eftersom den är 
giftig. Den har samtidigt fördelen att 
den har en förfärlig lukt. 
– Du känner lukten redan vid 5 ppm. 
Ammoniak är farligt först när koncentra-
tionen kommer upp i 2-3 000 ppm, beto-
nar Langeland. Förutom att aggregatet står 
i ett rum i rummet är kraven på anlägg-
ningens utförande stränga, bland annat 
röntgentestas svetsfogarna (se faktaruta).

Sjövattenvärmepump i Florvåg. FMC 
Technologies anläggning är en luft/vatten-
lösning med en stor växlare på taket. 
Den avfrostas med glykol som hämtar 
återvinningsvärme från kompressorn. 
(Se faktaruta). I industriområdet Sjølivet 
i Florvåg på Askøy pågår byggnationen 
av Frank Mohns nya huvudkontor och 
verkstad. Anläggningen har en ammoniak-
värmepump som försörjs av sjövatten. 
Pumpen kommer att förse det eleganta 
kontorshuset som ligger precis vid vatten-
brynet med värme, och även tre lager-
hallar i närheten via ett närvärmenät. 
Behovet handlar om mer än de vanliga 
funktionerna som rums- och gatuvärme. 
– Kontorsfastigheten kommer att ha 
en simbassäng och en egen biltvätt i 
garaget, upplyser Bjørn Lundekvam från 
rörföretaget Chr. M. Vestrheim. 

GK PROSJEKT – AMMONIAKKVARMEPUMPER I BERGEN GK PROJEKT –  AMMONIAKVÄRMEPUMPARTEXT & FOTO:  HILDE KARI NYLUND

Ammoniak ökar 
i popularitet

Naturliga köldmedier som ammoniak blir 
allt vanligare och används bland annat i två stora 

byggprojekt i Bergen-området. 
Ammoniakanläggningen hos FMC Technologies har en 
luft/vatten-värmepump på taket med en kylyta på 2 214 m2.

– Här har vi full kontroll; maskinrummet finns inne i boxen, 
säger Kristian Langeland, projektledare på GK Kyla. Avdelningschef  Tom Svendsen på GK Kyla.

Viktigt 
med rutiner
– Att jobba med ammoniak handlar 
om rutiner, rutiner, rutiner, säger Jarle 
Nordtveit, kylmontör på GK Kyla. 

Att jobba med ammoniak är lite annor-
lunda tycker han. 
– Du måste vara försiktigare och tänka 
dig för lite mer när du jobbar med ett 
aggregat. Det är den största utmaningen 
för mig som har jobbat med andra 
köldmedier tidigare. Men Kristian håller 
nog inte med om det, säger Jarle Nordtveit 
med ett leende. För Kristian Langeland 
och Tom Svendsen tycker inte att det 
är så stor skillnad mellan att jobba 
med ammoniak och andra köldmedier 
egentligen. 
– Om du som kylmontör får ett stänk i 
ansiktet har du gjort något fel, oavsett 
vilket köldmedium du jobbar med. Du 
måste veta vad du gör – det handlar om 
rutiner, understryker Tom Svendsen. 
Men Kristian Nordtveit har förståelse 
för att en del montörer inte gärna jobbar 
med ammoniak. 
– Om du känner lukten kan du bli lite 
rädd. Men du känner lukten långt innan 
det blir farligt, poängterar han, och 
tillägger att han har känt lukten många 
gånger. 
– Då går man ut eller tar på sig skydds-
utrustningen. För den har man med sig 
hela tiden. Och på platser med stora 
koncentrationer, som i maskinrum till 
exempel, ligger det masker och utrustning 
utanför också, säger Jarle Nordtveit.

– Du känner ammoniaklukten långt innan det blir farligt, 
säger Jarle Nordtveit, kylmontör på GK Kyla.

Röntgentester
GK Kyla använder röntgenteknik för att testa 
svetsfogarna i ammoniak-anläggningar. Du kan 
utelämna röntgentesterna, men i så fall måste 
ett trycktest med 1,43 gånger konstruktionstryck 
utföras. 
– Vid pneumatiska trycktest på så här stora 
anläggningar bör man inte använda högre tryck 
än nödvändigt, eftersom det utgör en viss risk. 
Om man istället röntgentestar 10 % av svets-
fogarna räcker det att trycktesta med 1,1 gånger 
konstruktionstrycket, upplyser projektledaren 
Kristian Langeland. Testerna utförs på prefabri-
cerade delar av anläggningen. 
– Vi testar så många svetsfogar att vi gott och väl 
uppfyller kravet på 10 %, upplyser Langeland. 
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Han har deltagit vid projekteringen av 
FMC Technologies anläggning och en 
rad andra ammoniakanläggningar och 
har många års erfarenhet av naturliga 
köldmedier. 
– Ammoniak brinner visserligen, men 
först vid en koncentration på 15–29 %. 
Och flampunkten är över 619 °C. 
Om antändningskällan avlägsnas dör 
branden, poängterar Nielsen. Brand kan 
bara uppstå i stängda utrymmen. I det 
fria stiger ammoniak så fort att kon-
centrationen blir så låg att den inte kan 
antändas, eftersom gasen är lättare luft. 

Den explosiva 
ammoniakgasen 
– en myt 
–  Många tror att ammoniak är 
explosivt. Det är bara nonsens, 
säger Gert Nielsen, seniorkonsult 
på Multiconsult. 

Överskottsvärmen från kompressorns toppkylning ackumuleras i en 1000-literstank med glykol och används för att avfrosta ute-
delen när värmepumpen arbetar för värmedrift. Då går den i tvåstegskompression. I kyldrift körs pumpen med enstegskompression. 

Kyla på vintern, värme på sommaren
FMC Technologies projekt på Ågotnes omfattar ett kontorshus med kylnings-
behov och en verkstad med värmebehov. Lösningen blev en ”dual purpose” 
ammoniakvärmepump. 

När det var dags att konstruera de tekniska 
anläggningarna för FMC Technologies 
verkstad var kontraktet för kontorshuset 
redan skrivet. Ursprungstanken var att 
verkstaden, som är en fristående bygg-
nad, skulle få en egen anläggning. 
– Vi vet att kontorsbyggnader behöver 
kyla under större delen av året, medan 
verkstaden förmodligen behöver värme. 
Så vi bestämde oss för en ”dual purpose” 
ammoniakvärmepump som levererar 
kyla på vintern och värme på sommaren, 
berättar Svein Nytræ, projektutvecklare 
på GK Norge, region Väst. 

Gemensam värmecentral. Vid den tid-
punkten var Svein anställd hos 
Multiconsult, som fick uppdraget av 
totalentreprenören Lars Jønsson AS. 
GK Norge är teknisk totalentreprenör 
för projektet. Med en gemensam lösning 
för kontors- och verkstadsbyggnaden 
behövdes bara en värmecentral, vilket 
sparade utrymme i kontorshuset. 
– I verkstaden är det ganska högt i tak 
och genom att förse kontorshuset med 
värme och kyla därifrån kunde vi 
använda ytan mer effektivt, förklarar 
Svein Nytræ. Värmepumpen levererar 

den kyla och värme som behövs under 
både sommar- och vinterhalvåret. 
– Vi använder överskottsvärmen till 
att täcka värmebehovet på sommaren. 
Vinterkylan ordnar vi med en särskild 
växlare i värmepumpen. Den levererar 
upp till 50 kW kyla, berättar projekt
ledaren Kristian Langeland. 

Avancerat testcenter. På så sätt förses 
anläggningens testbrunnar (eng. pits) 
med IT-kyla och lokalkyla. I verkstads-
lokalerna finns nämligen en av Norges 
mest avancerade testanläggningar för 
Subsea Trees. De tre testbrunnarna har 
en diameter på 9 meter och är 7 meter 
djupa där Subsea Tree-enheterna sänks 
ner i vatten och trycksätts med 640 bar. 
–  Vi måste försäkra oss om att alla tre 
brunnar inte slås ut samtidigt. Det är 
våldsamma krafter i gång där, berättar 
Svein Nytræ. Testbrunnarna ingår i 
GKs totaltekniska entreprenad och 
Svein Nytræ är mycket nöjd med det 
arbete som byggautomationsavdelningen 
i Bergen utfört. 
– Lösningen påminner om process-
instrumentering för industrin, 
säger han. 

1) En dynamisk fasad, en väl avskärmad huskropp, bra isolering och en sjövattenvärmepump med ammoniak som köldmedium minskar behovet av levererad energi i Frank Mohn AS 
nya kontorshus. 2 , 3 og 4) – Hallarna värms upp av värmepumpen i kontorshuset via fjärrvärmerör i marken, berättar Bjørn Lundekvam från rörföretaget Chr. M. Vestrheim. 

Paniken är farligast
Ammoniak är giftigt, men enligt 
Gert Nielsen, seniorkonsult på 
Multiconsult är rädslan för förgift-
ning ogrundad. Den obehagliga 
lukten fungerar nämligen som en 
inbyggd säkerhetsmekanism. 
– Lukttröskeln är så låg som 5 ppm. 
Koncentrationen kan vara 500 ppm 
innan vi upplever det minsta obehag, 
poängterar Nielsen. Riskerna kring 
ammoniak handlar därför om något 
helt annat. 
– Den största risken är panik – för 
panikgränsen ligger på 5 ppm, säger 
Nielsen. Samtidigt poängterar han 
vikten av att förhindra utsläpp. 
– Vi kan lösa det med rum-i-rum-
lösningar med egna direktanslutna 
ventilationskanaler, förklarar Nielsen. 
Lösningen är i princip densamma 
som kolväten, men ventilationsdonet 
placeras i taket eftersom ammoniak 
är lättare än luft. 

1

3 4

2

Frank Mohns nya huvudkontor
Constructa  är totalentreprenör för projektet, som består av en kontors-
fastighet med fem våningar (9300 m2), ett parkeringshus under jord i tre 
våningar (5300 m2) och tre ihopbyggda verkstadshallar (8700 m2). Utomhus 
finns ett utelager med tak, en djuphamn och en marina för mindre båtar. 
Kontorshuset har fasader i glas, aluminium och betong. Verkstadshallarna 
har fasader i betong. 

KÄLLA: Constructa. 
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Bra termodynamik
– Ammoniak är ett överlägset köldmedium vad gäller 
termodynamiken, säger Gert Nielsen, seniorkonsult på 
Multiconsult. 
Ångbildningsvärme och ångdensitet är två viktiga termodynamiska egen-
skaper hos köldmedier. Ångbildningsvärmen för ammoniak är mycket 
högre än för andra köldmedier – 3 till 4 gånger högre än för propan och 
6–8 gånger högre än för syntetiska köldmedier såsom R134 a, R407 C och 
R410 A. Ammoniak har också högre ångdensitet (se figurer). 
– Det är fördelaktigt eftersom volymbehovet i kompressorn 
minskar, poängterar Nielsen. 

Mindre flash-ånga. En annan viktig egenskap är värmekapaci-
teten i förhållande till ångbildningsvärmen. En låg värmekapacitet 
begränsar fenomenet ”flashing”. 
– När flash-ånga bildas reduceras effektiviteten i processen betyd-
ligt eftersom kompressorn måste hantera både flash-ångan och 
förångningen. Det är bortkastad kompressorkapacitet, förklarar 
Nielsen. Flash-ånga är köldmedium i gasform som bildas när 
trycket minskar från förångningstryck till kondenseringstryck. 
Nielsen jämför med principen för tryckkokning av vatten: ett 
högre tryck ger en högre kokpunkt. För att öka kokpunkten till 
exempelvis 120 °C krävs en viss mängd energi. Denna energi 
omvandlas till ånga när trycket minskas till 1 bar. 
– Ammoniak ger mycket mindre flashing-förluster i kompressor-
kapaciteten, konstaterar Nielsen. (Se figur 1). 

Större driftområde. Ett köldmediums driftområde avgörs av 
maxtrycket och maxtemperaturen. Maxtrycket avgörs av hur 
ångbildningsvärmen förändras vid olika tryck. 
– Genom att använda relativa tryck kan vi 
jämföra olika köldmedier. Maxtrycket har visat 
sig vara ungefär hälften av det kritiska trycket, 
upplyser Nielsen. För R410A är det något högre. 
Genom att kombinera maxtrycket med mätt-
nadskurvorna får vi fram maxtemperaturen för 
kondensering. Även här är ammoniak klart bäst, 
med en maximal kondenseringstemperatur på 
95 °C. (Se tabell). 
– Det här visar varför det är en fördel att ha ett 
högt kritiskt tryck och en hög temperatur – det 
ger ett mycket större driftområde, sammanfattar 
Nielsen. 

En effektivare process. Värmefaktorn 
(COP) är ett mått på olika köldmediers 
processeffektivitet. De olika köldmedierna 
borde vara förhållandevis likvärdiga, men i 
praktiken är skillnaderna ganska stora.  
– Det är framförallt molekylvikten som skiljer 
sig åt. Enkelt uttryckt blir den interna 
förlusten mindre ju lättare molekylerna är, 
säger Nielsen. Ammoniak har klart lägst 

molekylvikt, och i praktiken betydligt högre COP. 
– Därför är ammoniak ur termodynamisk synpunkt det bästa 
köldmediet i driftområdet för komfortkyla och värmepumpar, 
sammanfattar Nielsen. 

Figur 1. Kapacitetsförlust orsakad av flash-ånga. Källa: Gert Nielsen, Multiconsult. 

Köldmedium

R717

R290

R134a

R410A

R407C

Max relativt 
tryck 

0.50

0.50

0.50

0.67

0.45

Max 
kondenseringstryck 

[Bar]

56.5

21.2

20.3

33.2

20.8

Max 
kondenseringstemperatur 

[°C]

95

59

68

55

52

Det maximala kondenseringstrycket och maxtemperaturen för olika köldmedier. 
Källa: Gert Nielsen, Multiconsult.

Figur 2. Kyleffekten blir mindre på grund av ökad flashing, medan värmeeffekten nästan är konstant. 
– Det som händer, och som framgår av figuren, är att kyleffekten blir mindre på grund av ökad flashing, medan 
värmeeffekten nästan är konstant. Det beror på att det går åt mer energi för kompression, men det upptäcker du
inte förrän du får elräkningen. Kurvan visar att de översta linjerna stort sett är lika långa, oavsett kondenserings-
temperatur, förklarar Nielsen. (Illustration: Gert Nielsen).

– El är framtidens energibärare
– Elektricitet från förnybara källor 
kommer att vara den enda energi-
bäraren i framtiden. Den är ren och 
du kan använda den till vad som 
helst, påpekar Norbert Fisch, professor 
vid universitetet i Braunschweig. 

A
tt han betonar att förnybar el är 
lösningen beror bland annat på 
prisraset på solceller. 
– Solceller har blivit tio gånger 

billigare de senaste fem åren, poängte-
rade han vid årets Zero Emission 
Building-konferens i Oslo. I Tyskland 
innebär det att el från solpaneler på 
taket bara kostar en tredjedel av vad 
man får betala för nätelen: 10 respektive 
30 cent per kilowattimme. 
– För fastigheter är el från förnybara 
källor den bästa lösningen, konstaterar 
Norbert Fisch. 

El dominerar. En annan viktig fördel 
med el handlar om fördelningen av 
energibehovet i fastigheter. 
– Jag ser många diagram som visar att 
elen bara utgör 12–15 % av totalbehovet. 
Men våra mätningar visar att den utgör 

El utgör en stor andel av energianvändningen i moderna 
fastigheter. Den bästa lösningen är att använda el från 
förnybara källor, säger professor Norbert Fisch.

upp emot två tredjedelar, upplyser Fisch. 
Vid sidan av sin tjänst vid institutionen 
för bygg- och solteknik vid Braunschweigs 
tekniska universitet är han involverad i 
en rad olika byggprojekt i Europa och 
Asien. Många av dessa byggprojekt följs 
noga i olika forskningsprojekt. 

Aktivhus. Fisch sticker inte under stol 
med att han är en anhängare av plus-
energihus eller aktivhus och att han är 
skeptisk till det tyska passivhuskon-
ceptet som uteslutande tar hänsyn till 
uppvärmningsbehovet. 
– Jag har inget emot bra huskroppar, 
men att bara titta på värmebehovet är 
inte vad jag anser vara framtiden. 
Uppvärmning och varmvatten utgör en 
mindre andel av energibehovet, 30-40 %. 
Den el du behöver för all digital utrust-
ning, kommunikation och annat utgör 
60 %, poängterar Fisch. 

Ingenjörerna löser det. Och el kan 
användas till allt, även uppvärmning. 
– Utmaningen med en maskin som 
omvandlar el till värme är naturligtvis att 
få bästa möjliga verkningsgrad. Det har vi 
löst som ingenjörer. Med en värmepump 
ökar de 15 procenten man vanligtvis får 

ut av solcellerna till mellan 35 och 60 %, 
säger Fisch. Därmed vinner man tillbaka 
en del av förlusten som uppstår när sol-
fångarna omvandlar energin från solen. 

Värmepumpen är framtidens värmekälla.
– Solceller i kombination med värme-
pumpar är dessutom en perfekt metod 
att tillföra kyla i kontorshus och skolor. 
Som jag ser det är värmepumpen fram-
tidens energikälla, säger Fisch. Men i 
Norge kan det bli besvärligt att kombinera 
värmepumpar med solceller. 
– Vattenkraft är perfekt tillsammans med 
värmepumpar. Men elpriserna i Norge 
är så låga att det är högst osannolikt att 
utvecklingen inom solceller ska gå samma 
väg som i Tyskland, säger Fisch. 

Ta med transporterna i kalkylen.
Även med ett aktivt förhållningssätt är 
fristående lösningar inte vägen framåt. 
Fisch gillar smart grid-lösningar som 
tar hänsyn till helheten. Och vi bör inte 
begränsa oss till själva huskroppen. 
– Vi måste se till fastighetens totala 
energibehov, inklusive transporterna, 
och använda övergripande strategier 
– i många riktningar, säger Fisch. 
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Renovering populärt
Att renovera och effektivisera 
tekniska installationer står högt 
upp på agendan i Danmark. 
GK sparar energi åt allt från 
butiksägare och kommuner 
till sjukhus och bryggerier. 

D
en här typen av åtgärder är 
egentligen ingenting nytt, men 
medvetenheten om dess nytta 
blir allt större i Danmark. 

– Det här är en växande och attraktiv 
marknad som fått stor politisk 
uppmärksamhet, säger Lars Sjørring, 
avdelningschef service på GK 

Danmark i Odense. Trenden tar sig 
också uttryck genom konkreta projekt 
i den offentliga sektorn. Bland annat 
har Odense kommun beställt energi-
effektiviseringsåtgärder av GK för 2,5 
miljoner danska kronor. 
– Vi byter ut fläktar och installerar 
värmeväxlare i befintliga anläggningar, 

berättar Lars Sjørring. Projektet 
omfattar flera skolor, Odense Rådhus 
och Odense Konserthus. 
– Det är stor skillnad mellan de befintliga 
anläggningarna i fastigheterna. De 
flesta har fläktsystem och några har 
både värmeväxlare och fläktar, säger 
Lars Sjørring. 

Sparar 40 % i butiken. Coop Danmark 
har börjat energieffektivisera sina 
butiker, bland annat genom att byta ut 
ventilationsanläggningarna. GK har 
hittills haft ventilationsentreprenaden i 
två projekt. Kostnaden per butik är 
mellan en halv och en miljon danska 
kronor. 
– Vi installerar nya anläggningar med 
värmeväxlare och energisnåla fläktar. 
Besparingen beräknas bli 30–40 % per 
anläggning, upplyser Lars Sjørring. 

Betalar sig snabbt. GK har genomfört 
flera projekt som visar hur lönsamma 
den här typen av åtgärder kan vara, 
bland annat vid Carlsbergs bryggeri i 
Fredericia.
– Här bytte vi ut fläktarna i de 
befintliga klimatanläggningarna och 
optimerade automatiken i 12 anlägg-
ningar. Den totala investeringen på 
drygt 2 miljoner danska kronor 
betalade sig på mindre än ett år, 
berättar Lars Sjørring. Energieffektivi-
seringen vid Universitetssjukhuset i 
Odense betalade sig också på relativt 
kort tid. 
– Här bytte vi ut fläktar och värme-/
kylytor i 45 anläggningar med en total 
luftmängd på ca 840.000 kubikmeter i 
timmen. Investeringen på 2,8 miljoner 
betalade sig på 9–18 månader, säger 
Lars Sjørring. 

Odense energieffektiviserar
Odense genomför löpande energibesparande 
åtgärder i kommunens fastigheter. Det rör sig 
i första hand om åtgärder som betalar sig på 
sex år eller kortare tid, bland annat montering/
optimering av styrningen av värme och 
ventilation, renovering av belysning och isole-
ring av klimatskal. De olje- och gaspannor 
som fasas ut ersätts med värmepumpar eller 
fjärrvärme om möjligt. Odense kommun har 
också några pilotprojekt där nya effektiviser-
ingsåtgärder testas, t.ex. solcellsanläggningar.  

Källa: www.odense.dk

Lägre energiförbrukning under första halvåret 
Under första halvåret 2014 minskade energianvändningen i Danmark med 7,7 %, jämfört med 
första halvåret 2013. Enligt Energistyrelsen beror minskningen på utvecklingen från netto-
export till nettoimport av el, samt att vädret var betydligt varmare i år. Jämfört med samma 
period förra året var det 23 % färre graddagar under de första sex månaderna i år. Även 
förbrukningen av fossila bränslen minskade: olja med 3 %, naturgas med 20,5 % och kol 
med 29,5% jämfört med första halvåret 2013. Användningen av förnybar energi ökade med 
3,6 %, vilket framförallt beror på den ökade användningen av biomassa i stora kraftverk och 
nya vindkraftsanläggningar. 

KÄLLA: Energistyrelsen i Danmark.

Odense Rådhus. 
(Foto: Lars Bjørnsten Odense)

Odense Koncerthus. (Foto: Greenpix Photo v/Ulf Jeppesen)

TEXT:  HILDE KARI NYLUND  
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Hygien-
hypotesen
Den så kallade hygien-
hypotesen framfördes för 
första gången i en artikel av 
David P Strachan i British 
Medical Journal BMJ 1989. 
I korthet handlar den om att 
det är den västerländska 
livsstilen som är orsaken 
till allergiutvecklingen, med 
nyckelfaktorer som ökad 
renlighet, mindre barnkullar 
(färre syskon) och minskat 
mikrobiologiskt tryck. Även 
om hypotesen stöds av 
en rad tvärsnittsstudier 
(ögonblicksbilder) världen 
runt har det efterhand 
gjorts stora genomarbetade 
studier över tid som inte 
bekräftar den.  

Källa: Jan Vilhelm Bakke/
Helsebiblioteket.no

V
arför drabbas allt fler människor som lever 
i stadsmiljö av allergier och andra kroniska 
inflammatoriska sjukdomar? Under de 
senaste åren har en ny teori förts fram. Den 

gör gröna växters nyttovärde för inneklimatet till 
en högst relevant fråga, enligt Jan Vilhelm Bakke, 
överläkare vid norska yrkesinspektionen. 
– Det finns tecken på att det förmodligen är viktigt 
att vi människor blir exponerade för biodiversitet, 
dvs. biologisk mångfald. Allergi, överkänslighet och 
inflammationer handlar inte bara om vad vi blir 
exponerade för, men även vad vi inte blir expone-
rade för, säger Jan Vilhelm Bakke. 

Biodiversitetshypotesen. Teorin kallas biodiver-
sitetshypotesen. Den hävdar att mindre kontakt 
med naturliga miljöer och biodiversitet kan störa 
människans naturliga mikroflora och dess 
immunmodulerande förmåga. 
– Det finns mycket data som tyder på att för lite 
exponering för naturen kan ha vissa olyckliga 

konsekvenser för hälsan, upplyser Jan Vilhelm 
Bakke. Nyttan av gröna växter i kontorsmiljöer är 
bland annat bekräftad i en norsk studie (se sid 17), 
men vid det tillfället tillskrevs de positiva effekterna 
psykologiska och estetiska orsaker. 
– Med lite fantasi, i tillägg till observationerna, kan 
vi tänka oss att det finns något där som vi ännu inte 
har helt förstått, menar Jan Vilhelm Bakke. 

Argument för grönt. Han tillägger att samman-
taget tycks hypotesen om biodiversitet kunna 
förklara en rad observationer på ett mer konse-
kvent sätt än den så kallade hygienhypotesen. 
– Om biodiversitet slår igenom kommer vi 
kanske att tänka i riktning mot att vi provar att 
exponera människor för växter och biologi. 
Hypotesen kan förstärka argumenten för fler 
grönområden i stadsmiljöer, mer växter i 
innemiljön och bevarandet av en diversifierad 
biologisk mångfald i vår natur, menar 
Jan Vilhelm Bakke.  

Behöver vi ha närkontakt   
med naturen?

Växtväggar blir allt vanligare på våra arbetsplatser 
– och kanske är det bra för vår hälsa att på detta sätt 
exponeras för naturen. 

VÄXTVÄGGAR OCH INNEKLIMATTEXT:  HILDE KARI NYLUND 

Populära växtväggar
Det svenska företaget Green Fortune har levererat växtväggar i 
mer än 300 projekt i 16 länder – framförallt i Sverige och Holland. 

Det hänger naturligtvis ihop med att företaget bildades i Sverige 
och levererade den första växtväggen i Stockholm 2006. 
– Åren 2007-2008 blev det fart på marknaden, berättar Hans 
Andersson, en av Green Fortunes två grundare. Då spred sig 
projekten på bred front, förutom i Sverige även i Holland. 
Många av de som köper en plantvägg gör det för att det är 
vackert och för att de tycker om växter. 
– Men förutom det rent visuella kan vi tillägga att växtväggar 
tillför syre och fukt i luften i vårt ganska torra inneklimat. De 
dämpar ljud och många plantor har dessutom luftrenande 
egenskaper, säger Hans Andersson (se separat artikel). Hittills 
har växtväggarna huvudsakligen sålts in via arkitekter. 
Under den senaste tiden har företaget börjat vända sig direkt 
till fastighetsägare.
– Vi har inte fått så många projekt den vägen ännu, men vi 
tror att marknaden börjar blir så pass mogen att vi kan gå 
direkt på ägarna, säger Hans Andersson.

Växter och luftrening
Krukväxters förmåga att absorbera flyktiga organiska föreningar 
(VOC) är dokumenterad i en rad laboratoriestudier, men vad 
gäller inomhusluft i fastigheter är svaret mindre entydigt. 

Rymdforskningen har visat att krukväxter kan ”rensa” luften 
från VOC, men gäller det även inneluft på kontor? 
– Hittills har vi har vi inte fått något allmänt svar på det, konstate-
rar Majbrit Dela Cruz, doktorand vid institutionen för växt- och 
miljövetenskap vid Köpenhamns universitet. Hon har nyligen fått 
en översiktsartikel i ämnet publicerad i Environmental Science 
and Pollution research. 

Dokumenterad potential. Dela Cruz tvivlar dock inte på att 
krukväxter har en potential att rensa luften från VOC. 
– Det här har framkommit i laboratoriestudier. Försök har 
gjorts på över 100 olika plantor. Problemet med laboratorie-
studierna är att de flesta av dem inte är särskilt väl lämpade att 
simulera de förhållanden råder på till exempel ett kontor, säger 
Majbrit Dela Cruz. Det innebär att plantornas potential att ta 
upp VOC inte nödvändigtvis till fullo kan tas tillvara på ett 
kontor, där förhållandena kanske inte är optimala för växten.

Ljuset är en viktig faktor. – Plantorna ska trivas och ha rätt 
mängd ljus, vatten och näring, och trivas i miljön rent allmänt. Om 
en planta som trivs i skugga är bättre än en som trivs i solen vet vi 
inte, men det verkar som om mer ljus ger ökad VOC-absorption, 
berättar Majbrit Dela Cruz. Förutom trivseln är det väldigt många 
andra faktorer som påverkar plantornas förmåga att absorbera VOC.
– Det finns få studier som genomförts i kontorsfastigheter, och 
därför vet vi inte vilka faktorer som är viktigast, säger Majbrit Dela 
Cruz. Hon tror att emissioner från material och ventilation är cen-
trala faktorer, men betonar att det fortfarande bara är spekulationer. 

Köpcentren Emporia och Caroli i Malmö är två av Green Fortunes största projekt. Växtväggen 
i Caroli är hela 200 m2. – Vi lyckas hålla växtväggarna fina över tid. De håller sig och det är 
vi stolta över, säger Hans Andersson, en av Green Fortunes grundare. 

Växter förbättrar hälsan
Plantor i kontorsmiljö kan förbättra hälsan och minskar symtom som 
hosta, trötthet och torr hals, visar en norsk studie från 1998. Studien 
var robust utformad med randomiserade grupper med och utan 
plantor på kontoret. 51 friska deltagare besvarade 12 frågor 
om neuropsykologiska symtom, symtom i slemhinnor och i huden. 
I gruppen med plantor var den totala symtomförekomsten 23 % lägre 
än i kontrollgruppen. Klagomålen på hosta och trötthet minskade 
med 37 respektive 30 % i gruppen med plantor. Klagomål på torr hals 
och torr eller irriterad hud i ansiktet minskade alla med 23 % med 
plantor i kontorsmiljön, enligt Tove Fjeld och hennes medförfattare 
i en artikel i Indoor and Built Environment 1998.  
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Det här handlar i första hand om hur 
medarbetarna upplever miljön, inte om 
emissioner, lufthastighet eller annat som 
kan mätas och beräknas. I receptionen på 
McDonalds norska huvudkontor står den 
första växtväggen som Green Fortune har 
levererat i Norge. Den är omtyckt. 
– Vi har fått många positiva kommentarer 
både från de som jobbar här och från 
besökande. Väggen blir ofta ett samtals-
ämne när folk kommer på besök. Den 
skapar en bra, välkomnande och lugn 
miljö i receptionen samtidigt som den 
är en färgklick, säger fastighetskonsulten 
Morten Stornes. 

Brainstormades fram. Idén om en 
växtvägg uppstod när företaget hade ett 
brainstorming-möte om hur man skulle 
kunna snygga till receptionen, och har 
överlevt ända sedan planeringen påbör-
jades 2011. 
– Det här är McDonalds norska huvud-

kontor och här har vi många gäster – både 
från företaget internationellt, men även 
samarbetspartner och egna medarbetare 
som ska på kurs. Vi vill visa att vi har ett 
miljöengagemang, poängterar Stornes. Han 
tillägger att de även har inspirerats av ett 
uttryck av företagets grundare Ray Kroc: 
”When you are green you are growing”. 

Växer bra. Växtväggen installerades 
våren 2014 och än så länge trivs plan-
torna bra i receptionsmiljön. 
– Våra erfarenheter hittills visar att det 
behövs ett bra serviceavtal så att väggen 
tas om hand på ett bra sätt. Den växer 
snabbt och behöver klippas regelbundet 
för att inte bli för stor, säger Stornes. 
– Är väggen dyr?
– Ja, Ja, men det är det värt, konstaterar 
Stornes. 

10 timmar ljus per dygn. Hallvard Førsund 
från Green Fortune Norge är överraskad 

VÄXTVÄGGAR OCH INNEKLIMAT

Växtväggar skapar trivsel
Växtväggar tar minimalt med utrymme, dämpar ljudnivån 
och kan framförallt bidra till en bättre arbetsmiljö. 

över hur bra plantorna trivs.  
– Jag hade inte räknat med att de skulle 
frodas och växa så här snabbt, säger han. 
Väggen består av fem olika regnskogs-
plantor som inte behöver så mycket ljus. 
Hallvard Førsund tittar till väggen ungefär 
varannan vecka, men bevattningen och 
belysningen styrs automatiskt. Plantorna 
måste ha minst 10 timmar ljus per dygn. 
Själva väggen består av 10 mm vattentäta 
byggskivor, monterade på 45 mm reglar. 
Skivorna är klädda med textil med fickor 
där plantorna placeras. Bevattningen sker 
via vågräta slangar och längst ner finns en 
en avloppsränna med avlopp som samlar 
upp överskottsvattnet. 

Det här är en av de minsta växtväggarna i 
Green Fortunes utbud. 
– Vi kan leverera mindre väggar, men 
det blir förhållandevis dyrt. Automa-
tiken som styr ljus och bevattning är 
densamma, poängterar Hallvar Førsund. 
Växtväggar passar i många olika typer av 
fastigheter, om vi ska tro leverantören. 
Parkeringshus, bilåterförsäljare, industri-
lagerlokaler och lyxiga butiker är några 
exempel på Green Fortunes kundprojekt 
i andra länder. 

Philodendron, gullranka och klätterfikus ingår i växtväggen 
på McDonalds huvudkontor i Norge. Enligt Hallvard Førsund 
på Green Fortunes Norge fungerar dessa växter bra. 
De har varken problem med sjukdomar eller skadedjur. 

– I stället för jord, som försvinner med tiden, 
använder vi vermikulit, som är ett mineral. På 
så sätt undviker vi att det plötsligt blir tomt 
häruppe, förklarar Hallvard Førsund.

GK PROJEKT – HENTS NYA KONTORSHUS I TRONDHEIMTEXT:  HILDE KARI NYLUND FOTO: MAGNUS BRATTSET DRABLØS

Totalleverans i Tiller 
GK Elektro och GKs övriga avdelningar arbetar för fullt 

med entreprenörföretaget HENTs nya huvudkontor i Trondheim.   

D
et nya kontorshuset i stadsdelen 
Tiller i Trondheim är ett lågenergi-
hus med energiklass B. GK är total-
teknisk entreprenör och fastighetens 

tekniska installationer är utformade med 
Miljöhuset GK som förebild. Det innebär 
bland annat behovsstyrd värme, ventilation, 
kyla och belysning samt att aktiva tillufts-
ventiler från Lindinvent används istället för 

traditionella radiatorer. 
– Det här är ett tvärfackligt samarbets-
projekt. För GK Elektro innebär det att 
vi får avstå vissa delar av entreprenaden 
eftersom Lindinvents lösning även omfattar 
belysningsstyrning, säger Tommy Wedø, 
distriktschef på GK Elektro i Trondheim 
sedan 1 augusti. GK Byggautomation 
installerar reglersystemet som är gemen-

samt för både belysningen och klimat-
styrningen. 
– GKs samordnade leverans gör att 
projektet blir billigare för kunden, totalt sett. 
Om byggherren hade valt en traditionell 
lösning hade de köpt ett elsystem med 
egen styrning, men då hade de inte fått ut 
mesta möjliga av samarbetet mellan GKs 
teknikområden, säger Tommy Wedø. 

HENTs nya kontorshus på 16 000 m2 ska stå färdigt i oktober 2015. GK levererar 
all teknik, även el, genom GK Elektro. (Illustration: HENT AS/Voll Arkitekter.)
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GK PROJEKT – HENTS NYA KONTORSHUS I TRONDHEIM

GK Elektro var tidigt på plats på bygget. Här monterar 
elektrikerna Mats Braa (med ryggen mot kameran) och 
Kenneth Ludvigsen kabelskenor i kontorshuset.

Mats Braa är en av GK Elektro Trøndelags tio medarbetare. 
Om några år kan de vara närmare 50.

Lägre totalkostnad. Han har 20 års 
erfarenhet från elbranschen i Trondheim 
och poängterar att installationsprojektet 
är lite ovanligt. 
– Vi hade förmodligen inte lämnat anbud 
för projektet om vi inte hade varit en del 
på GK. Men tack vare att vi samarbetar 
med de övriga teknikområdena kan vi 
konkurrera. Genom att vi varken 
använder radiatorer eller ett separat 
system system för belysningsstyrning 
kom vi ner ganska lågt i pris. Därmed 
kunde byggherren välja en lite dyrare 
kvalitets-lösning från Lindinvent. Och 
de pengarna får de tillbaka genom lägre 
driftskostnader, berättar Tommy Wedø. 

Referensprojekt vid E6. Den nya 
fastigheten ligger precis intill E6 och för 
GK är det positivt att få ett referensprojekt 
av det här slaget i regionen. 
– Vi har haft ett nära samarbete med 
kunden i det här projektet. När man 
som GK har alla teknikområden under 
samma tak är det lättare att få till ett 
bra samarbete mellan arbetsgrupperna, 
poängterar Wedø. Lösningen utan 
radiatorer kräver ett bra klimatskal. I 
vissa delar av fastigheten kommer dock 
elradiatorer att installeras.
– Som planerna ser ut idag blir det bara 
i hörnkontor med flera fönster. Vi har 
haft en dialog med byggherren för att 
anpassa planritningarna så att det blir 
så få kontorsrum som möjligt i sådana 
hörn, upplyser Tommy Wedø. 

Mogen marknad. Han menar också att 
marknaden i Trondheimsregionen har 
mognat vad gäller totaltekniska entre-
prenader. 
– Efterfrågan på totaltekniska projekt är 
större idag än för bara 2-3 år sedan. Det 
är väldigt positivt för GK, säger Tommy 
Wedø. När vi ansvarar för hela projektet 
slipper de tekniska avdelningarna ta 
hänsyn till osäkerhetsfaktorer i prissätt-
ningen och man undviker gråzoner 
mellan dem. 
– Nu känner vi oss säkra på att kalkylerna 
stämmer, vilket totalentreprenörerna inser 
värdet av. I en totalteknisk entreprenad 

har vi det totala ansvaret – och kunden 
behöver inte bekymra sig om gräns-
snitten mellan de olika teknikområdena. 
För kunden är det en fördel att bara ha 
en part att förhålla sig till, säger 
leverantör Tommy Wedø. 

Ska bli fler. Det kräver väl en del ar-
bete att hantera gränssnitten internt?
– Ja, visserligen, men det är lättare när 
man känner varandra. Idag jobbar vi 
med samma människor varje gång. Det 
är stor skillnad jämfört med när man 
inte vet vem man ska samarbeta med, 
poängterar Tommy Wedø. I dag har GK 
Elektro i Trøndelag 10 anställda, men 
ambitionen är att bli fler. 
– Vi ska bli 50 personer inom 2-3 år. Vi är 
öppna för alla lösningar och ska expandera 
genom en kombination av organisk tillväxt 
och företagsköp, säger Tommy Wedø. 

GK PROJEKT – HENTS NYA KONTORSHUS I TRONDHEIM

Nya grepp på GK
– Yrkesstoltheten är viktig på 
GK Elektro, men det behövs mer 
samarbete mellan teknikområdena 
och kanske även mer samproduktion, 
säger Even Leira, vd på GK Elektro. 

Arbetsbeskrivningen för GK Elektros vd 
återspeglar GK-koncernens höga ambi-
tioner för dess senaste förvärv. 
– Målet är att bli Norges största elinstal-
latör. Vi ska växa organiskt, men vi ska 
även göra en del strategiska uppköp, 
berättar Even Leira. GK Elektro har redan 
köpt elinstallationsföretaget Ingeniør 
Hans Pedersen i Bergen, som har ca 40 
anställda, varav 10 arbetar i Trondheim. 

Påverkar de övriga. Even Leira tror 
att GK Elektro kommer att ha en viss 
påverkan på arbetet vid GKs övriga 
teknikavdelningar. 
– Vi installerar ofta synlig teknik, såsom 
belysning, datakablar, passerkontroll och 
andra säkerhetssystem, medan de övriga 
avdelningarna jobbar med sådant som i 
stor sett är dolt i taket, såsom ventilation 
och sprinklers. Det är med andra ord lite 
annorlunda lösningar än vad GK brukar 
jobba med, säger han. Samtidigt kopplar 
Elektro ihop mycket av tekniken. 
– Nu blir det lättare för GK att hantera 
gränssnitten. Vi har redan sett att de större 
kunderna vill ha med elen i anbuden, 
säger Even Leira, och understryker att 
det här kräver ett bra samarbete mellan 
teknikområdena. Han tror också att det 
finns goda förutsättningar att effektivisera 
byggprocessen.
– Vi vill ha ett nära samarbete med 
kunderna och analysera hur vi kan 
utnyttja resurserna bättre i form av 
prefabricering och tekniskt montage. 
När GK ansvarar för all teknik blir det 
lättare, poängterar Even Leira. 

Samarbeten i sikte. Att bygga upp GK 
Elektro kommer naturligtvis ta lite tid. 
– Vi är inte så stora ännu, så de övriga 
GK-företagen ska inte säga upp de 
avtal de har idag med andra elinstalla-
törer, säger Even Leira. GK Elektro ska 
fungera som en självständig partner 
som både kan arbeta för andra entrepre-
nörer och i samarbetsprojekt med andra 
GK-enheter. Even Leira är inte rädd för 
att tänka i nya banor. 
– Elbranschen är ganska traditionell. När 
vi har blivit större kan vi fundera på om vi 
ska skaffa oss agenturer. I dagsläget kom-
mer vi att använda välkända leverantörer 
och vara mycket lojala gentemot de som 
ger oss extra förmåner. Det kommer 
kunderna att vinna på, säger Even Leira. 

Service – ett viktigt område. Service 
kommer att vara ett viktigt område för 
GK Elektro. 
– Vi måste etablera oss ganska snabbt, och 
vi kommer att ha en central funktion i 
GKs totaltekniska servicekoncept. Jag tror 
att vi har mycket att tillföra; bland annat 
kommer vi att kunna ha ett mycket nära 
samarbete med byggautomation, säger 
Even Leira. Samtidigt är det många andra 
underhållsuppdrag att ta hand om, såsom 
säkerhet, brand, utrymning, passerkontroll 
och annat som krävs enligt lag. 
– Vi kan även fungera som rådgivare åt 
både serviceavdelningen och andra 
avdelningar på GK, poängterar Leira. 

Even Leira



22 23 

BÄTTRE INNEKLIMAT MED VISUELL CO2-MÄTARE

Exhausto har utvecklat Learn-o-metern 
som testas i danska skolklasser. 
(Foto: Exhausto)

TEXT:  HILDE KARI NYLUND FOTO: EXHAUSTO BÄTTRE INNEKLIMAT MED VISUELL CO2-MÄTARE

Visuell CO2-mätare 
förbättrar inneklimatet
En luftkvalitetsmätare i klassrummet kan förbättra 
inneklimatet genom att det får elever och lärare att öppna 
fönstren för att vädra, visar dansk studie. 

I
nneklimatet på skolorna är en viktig 
fråga och innebär en utmaning i 
samtliga nordiska länder, inte minst 
i Danmark där det finns fler skolor 

med självdragsventilation än i Sverige 
och Norge. (se Inneklimat 1/2014). 
Forskare vid Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) har genomfört 
fältexperiment i klassrum där de under-
sökte nyttan av en visuell CO2-indikator. 
Resultatet visar att visuell feedback leder 

det blev för kallt under vädringen. 
Utetemperaturen var i genomsnitt högre 
än 6 °C under stora delar av dagen 
under försöksperioden. 
– Resultaten kan inte överföras till 
kallare klimat utan att mer forskning 
blir tillgänglig, betonar Wargocki.  

Flera användningsområden. Att ta hjälp 
av en visuell CO2-indikator kan vara 
användbart i områden med milda 
vintrar. 
Wargocki nämner i synnerhet skolor 
som ännu inte utrustats med mekanisk 
ventilation. Andra förutsättningar är att 
uteluften är bra och inte innehåller för 
mycket damm. Men även skolor med 
mekanisk ventilation kan ha nytta av 
tekniken, enligt Wargocki. 
– Mätaren kan indikera att allt är OK 
och att man inte behöver vidta några 
åtgärder. Det kan vara en viktig psyko-
logisk faktor, säger han. Samtidigt visar 
fältstudierna att en del elever öppnar 
fönstren i rum med mekanisk ventila-
tion även när den visuella feedbacken 
visar att det inte behövs. 
– Det här handlar inte bara om luft-
kvalitet, utan även om vanor. Det 

– Temperaturen är det som får oss att öppna fönstret, 
inte luftkvaliteten, fastslår Pawel Wargocki. 

u

till minskade CO2-nivåer genom att fler 
fönster öppnas. 
– Det här är en enkel metod att förbättra 
luftens kvalitet i ett klassrum. Utan 
denna feedback öppnar inte barnen 
fönstren, vilket leder till att de uppe-
håller sig i klassrum som kan påverka 
deras studiekapacitet och riskerar att 
göra dem slöa, trötta och okoncentre-
rade, förklarar Pawel Wargocki, lektor 
vid DTU Bygs Center för inneklimat 

och energi. Den genomsnittliga CO2-
nivån i klassrum med visuell feedback 
var 1000 ppm eller lägre. 

Temperaturen är viktigast. Mätningarna 
gjordes under två veckor i uppvärm-
ningssäsongen (mars-april) och två 
veckor i kylningssäsongen. (Se faktaruta 
sid 24). I klassrum med mekanisk kylning 
utan visuell CO2-indikator öppnades 
fönstren inte ens när CO2-nivån var hög. 
– Det är inte inneluftens kvalitet som får 
oss att öppna fönster, utan snarare tem-
peraturen. Om vi uppehåller oss länge i 
ett rum blir våra sinnen ”trötta” och vi 
märker inte om luften är bra eller dålig. 
Då kan en CO2-indikator vara till hjälp 
genom att den talar om för oss om vi 
behöver åtgärda luftkvaliteten, poäng-
terar Wargocki. I studierna framkom 
inga skillnader i elevernas upplevelse 
av inneklimatet, trots att det var stora 
skillnader i CO2-nivån mellan olika 
klassrum. 

Använd kyla med försiktighet. Med 
resultaten som utgångspunkt är han 
skeptisk till att mekanisk kylning 
används mer och mer, särskilt i skolor. 
– Här måste vi vara väldigt försiktiga, 
för det kan öka risken att barn vistas i 
rum med dålig luft. Eftersom de tycker 
att temperaturen är okej öppnar barnen 
inte fönstren, och de märker inte att 
luften blir sämre, fortsätter han. I klass-
rummen utan kylning blev fönstren 
öppnade lika ofta, oavsett om det fanns 
en CO2-indikator i rummet eller inte. 

Klimatzoner är viktiga. Under 
uppvärmningssäsongen var det inga 
elever som klagade över temperatur-
svängningar eller drag. 
– Vi hade lite tur med milda tempera-
turer. Vi vet inte vad som hade hänt 
om CO2-feedbacken hade indikerat att 
barnen borde öppna fönstren vid 
utetemperaturer under 0 grader, 
poängterar Wargocki. Han tillägger att 
forskarna bad barnen att strunta i 
mätningarna och stänga fönstren om 
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Fältstudierna
Studien genomfördes under normal skoltid på en grundskola i en 
liten kuststad. Testerna genomfördes i klassrum för årskurs 4, 6 
och 8. Rummen var byggnadstekniskt sett identiska och hade stora 
glasfasader mot söder med fem öppningsbara fönster. Golvarealen 
var 50 m2 plus 15 m2 entré och en total luftvolym på 187,5 m3. 
I genomsnitt uppehöll sig 23-24 elever i klassrummen. 

Tester under uppvärmningssäsongen
I mars-april jämförde forskarna: 

•	 Två	klassrum	i	årskurs	4	med	naturlig	ventilation:	Visuell	CO2-
 indikator en vecka i det ena, och därefter i det andra klassrummet. 

•	 Två	klassrum	i	årskurs	8	med	mekanisk	ventilation:	Visuell	CO2- 
 indikator en vecka i det ena, och därefter i det andra klassrummet.  

Tester under kylningssäsongen
I juni jämförde forskarna:  

•	 Två	klassrum	i	årskurs	4	med	mekanisk	kylning	(split	cooling)	
 med setpunkt 22 °C. Det ena klassrummet hade visuell 
 CO2-indikator under båda veckorna, det andra inte. 

•	 Två	klassrum	i	årskurs	6	utan	mekanisk	kylning,	med	visuell	
 CO2-indikator i det ena klassrummet.

Mätningar
•	 CO2-nivån, temperaturen och den relativa fuktigheten uppmättes 
 kontinuerligt i klassrummen medan studien pågick. 

•	 Data	om	vädret	utomhus	loggades	via	en	väderstation	på	taket.

•	 Händelseloggar	på	fönster	och	dörrar	registrerade	när	varje	
 fönster och dörr öppnades och stängdes.

•	 Energianvändningen	övervakades	under	uppvärmningssäsongen.

•	 Varje	torsdag	under	försöksperioden	bedömde	eleverna	själva	
 inneklimatet via ett frågeformulär med visuella analoga skalor 
 med smileys.

Pawel Wargockis artikel ”Use of visual CO2 feedback as a retrofit 
solution for improving classroom air quality” har publicerats i Indoor Air.

Visuell CO2-mätare
En visuell CO2-indikator från Exhausto användes i experimenten. 
Mätaren har en grön-gul-röd visuell skala för CO2-nivåer i steg om 
200 ppm: från 400 ppm till 2000 ppm. 
Gröna dioder markerar CO2-nivåer under 1000 ppm, gula dioder 
visar ppm i området 1000–1600 ppm och röda visar nivåer över 
1600 ppm. Ju högre nivå, desto fler dioder lyser. 

Proportionell vädring
Elever och lärare fick anvisningar om hur de skulle vädra med 
utgångspunkt från den visuella feedbacken: Fönstren skulle öppnas 
proportionellt med CO2-nivån, dvs. de skulle öppnas ett efter ett 
för varje gul diod som lyste. När de röda dioderna lyste skulle alla 
fönster plus dörren öppnas så att det blev korsdrag. 

Den ursprungliga visuella CO2-mätaren hade gröna, gula och röda dioder som visade 
CO2-nivån i rummet. (Illustration: Exhausto)
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Smart idé
– Att använda visuella bilder av ventilationen och 
luftkvaliteten i ett klassrum är väldigt smart, menar 
överläkare Jan Vilhelm Bakke från norska Arbeidstilsynet. 

Bakke påpekar att man inte nödvändigtvis märker att luften i en 
lokal är dålig. 
– Wargocki har i flera studier visat att det har en negativ effekt på 
prestationsförmågan och funktionen, påpekar Bakke, som därför 
tycker att det är förnuftigt att visa inneklimatet visuellt. 
– Om det finns ett enkelt, bra och begripligt sätt att göra det på, 
så är det alldeles utmärkt, säger han. Arbeidstilsynet har regel-
bundna möten med de norska landshövdingarna om kommuner-
nas problem med inneklimatet i skolorna. I det sammanhanget 
har man diskuterat möjligheten att synliggöra problemen med 
ventilationen och luftkvaliteten. 
– Det finns många enkla mätinstrument som man kan använda peda-
gogiskt, men vi har inte tänkt på att det är möjligt sätta upp något på 
väggen som visar hur det står till just här och nu, säger Bakke. 

Brister på många skolor. Han tvivlar inte på att ett sådant 
verktyg kan vara användbart även på norska skolor. 
– Vi har inte kartlagt alla skolor, men vi vet att förhållandena är 
bristfälliga på många norska skolor. Långt ifrån alla uppfyller 
kraven på ventilation i föreskriften om miljörelaterad hälsa, fastslår 
Bakke. Arbeidstilsynet har sett många fuktskador, men även många 
fall av dålig ventilation och dåligt underhållna installationer. 
– Det stora samhällsproblemet är att man inte har tagit inneklimat 
för barn på samma allvar som inneklimat för vuxna. De miss-
förhållanden som har hittats vid våra inspektioner är ganska 
chockerande, säger Bakke.

Termisk kontroll viktig. Han är inte lika skeptisk till mekanisk 
kylning som Wargocki, men betonar att det är viktigt att hålla fast 
vid 1000 ppm som maxgränsvärde för CO2. Enligt Bakke behöver 
vi mellan 7 och 10 liter luft per sekund och person. 
– Om du har det och det inte finns några andra föroreningskällor 
i rummet är det ingen vits att ventilera mer, förutom för att reglera 
temperaturen, säger Bakke. Temperaturen bör vara under 26 grader 
på sommaren och under 22 grader på vintern. 
– En amerikansk studie som genomfördes på 100 skolor visade 
en kraftig dose-respons. Ju mer ventilation, desto bättre presterar 
eleverna på standardiserade kunskapsprov, upplyser Bakke. Han 
tillägger att det finns mer forskning som bekräftar vad Wargocki 
upptäckt, dvs. att temperaturen i lokalen maskerar en del av hur 
vi med våra sinnen upplever luftens kvalitet. Vid dessa studier av 
prestationsförmågan vid olika CO2-nivåer kontrollerades även 
temperaturen.  
– Vi vet att CO2-effekten hänger ihop med temperaturen – den 
nedsatta prestationsförmågan vid dålig ventilation kan i viss grad 
kopplas till temperaturen, säger Bakke. 

En viktig samhällsfråga
Debatten kring skolors inneklimat gör Wargockis 
studie till en angelägenhet för hela samhället, menar 
Exhausto.

De poängterar att det finns politiska beslut om att avsätta medel 
för renovering av skolor och att säkra ett bra inneklimat för 
eleverna. 
– För oss har det alltid varit bra att kunna hänvisa till forskningen 
om förhållandet mellan prestationsförmåga och inneklimat, 
betonar projektledaren Henning Grønbæk. Han berättar att 
projektet väckt mycket uppmärksamhet och att flera kommuner 
har köpt in visuella CO2-mätare för montering på skolor. 

Inspiration från förskola. Mätaren utvecklades 2007, inspirerad 
av en decibelmätare för förskolor. 
– Den var utformad som ett öra som skiftade färg när ljudnivån 
på förskolan blev för hög. Vi tyckte att det var en bra idé och 
funderade över om vi kunde bygga något motsvarande för 
inneklimatet. Så föddes vår CO2-mätare, berättar Grønbæk. 
Den fick namnet Learn-o-meter, med tanke på forskningen. 
– Inneklimatforskarna på DTU, bland andra Pawel Wargocki, 
har ju visat att ett bra inneklimat kan öka elevernas prestations-
förmåga med ca 10 %.  Med ett bra inneklimat skulle man alltså 
kunna spara in ett helt år i grundskolan, säger Grønbæk. 

Dyrt med dioder. Den visuella CO2-mätaren som användes i 
testerna finns inte längre kvar på marknaden i samma form. 
– Tyvärr blev den ursprungliga Learn-o-metern med röda, gula 
och gröna dioder för dyr att tillverka. Många kunder saknade 
också möjligheten att logga data för att få en historik, och kunna 
”bevisa” hur dåligt inneklimatet var, upplyser Grønbæk. Företaget 
utvecklade därför en ny variant, Comfort-o-metern, som visar 
CO2-nivån, temperaturen och luftfuktigheten i rummet. 
– Det är den produkt vi säljer idag, även om den från början var 
mycket mer illustrativ och lättare att förstå intuitivt, säger 
Grønbæk. Priset är detsamma, ca 4000 danska kronor. 

Bara ett medel. Grønbæk menar att CO2-mätaren är intressant 
för marknader i hela Skandinavien och Europa. 
– Men vi använder den bara som ett tillbehör på de marknader 
där vi redan säljer våra produkter – vi tjänar inga pengar på att 
sälja Comfort-o-metern, understryker han. Spridningen av 
CO2-mätaren har avslöjat en ”bieffekt” som Exhausto inte hade 
räknat med. 
– Eleverna på vissa skolor har lärt sig att de bara ska öppna 
fönstren när CO2-nivån är för hög. Exhaustos mål har naturligt-
vis alltid varit att sälja balanserad ventilation kombinerad med 
värmeåtervinning, betonar Grønbæk.  

kan vi inte ändra på. De som brukar öppna fönster kommer 
fortsätta med det även om du visar att allt är bra, menar 
Wargocki. 

Duktiga elever. Forskarna gav klassernas ordningsmän 
huvudansvaret för att vädra klassrummet i enlighet med 
CO2-feedbacken (se faktaruta), men uppmanade alla elever att 
bidra och säga vad de tycker. 
– Jag är imponerad över hur duktiga eleverna var på att läsa av 
CO2-indikatorn. Det var verkligen bra. Men vi vet ju inte om 
de hade fortsatt att göra det på längre sikt, betonar Wargocki. 
Försöksperioderna var relativt korta, två veckor, men nu 
påbörjar forskarna en liknande studie på en annan skola. 
– Testerna pågår i två sexveckorsperioder under uppvärm-
ningssäsongen, och sex veckor utanför uppvärmningssäsongen, 
upplyser Wargocki.
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Att återladda energibrunnen 
under sommaren kan ge betyd-
liga vinster på sikt. Det visar en 
studie av djupa energibrunnar 
vid Skoger skola i Drammen. 
Att följa utvecklingen i brunnen 
noga är viktigt. 

Smart att återladda 
energibrunnen

D
e mest optimistiska aktörerna i 
branschen hävdar att energi-
brunnar har en livslängd på 100 
år eller mer. Men vad händer 

med temperaturen i borrhålet (och 
därmed anläggningens prestanda) 
över tid? Civilingenjören Andreas B. 
Schwencke i Rambøll tog sig an detta 
tema i den masteruppsats han skrev på 
NTNU i fjol. Med utgångspunkt i drifts-
parametrarna för en anläggning med 
fem djupa energibrunnar vid Skoger 
skola, har han skapat en modell för 
borrhålens temperatur över tid. 
– Om man inte säkrar energibalansen 
genom att återladda energibrunnarna under 
sommaren kan borrhålstemperaturen med 
tiden sjunka så mycket att värmepumpens 
värmefaktor minskar med upp till 25 %, 
upplyser Schwencke. Mer om detta senare. 

500 m djupa hål. Vid  Skoger skola finns 
fem energibrunnar som är 500 meter 
djupa. Värmen hämtas från eller tillförs 
berget via vätska som cirkulerar i en enkel 
U-rörskollektor. Anläggningen har en 
värmepump med fyra scrollkompressorer 
som levererar vatten till en ackumulator-
tank. Schwencke har använt driftsdata från 
2011 och framåt för att förutsäga energi-
brunnarnas livslängd med två modeller, 
dels en 2-dimensionell modell (tvärsnitt 
av borrhålet) och dels en tredimensionell 
modell (tvärsnitt plus hålets längd, i 
modellverktyget COMSOL Multiphysics. 
Alla parametrar och indata är specifika för 
anläggningen vid Skoger skola. 

Halvvägs ner i hålet. 3D-modellen 
användes för beräkning av borrhåls-

motståndet (se faktaruta) och värdena 
matades in i 2D-modellen över brunnarnas 
temperatur över tid. Genomsnitts-
temperaturen beräknas halvvägs ner i 
hålet och med ett konstant effektuttag. 
– Att använda mitten på hålet är en 
bra metod. Modellerna blir för tunga 
och komplicerade om man beräknar 
förloppet längre ner i brunnen, säger 
Schwencke. Beräkningarna är gjorda 
med ett konstant effektuttag från 
brunnarna. 
– Det är en kvasilösning, men den ger 
en inblick i hur temperaturen förändras, 
säger Schwencke. Han hade heller inga 
data om grundvattenflödena i området 
och har därför inte tagit med dessa i 
beräkningarna.

Säkrar bra driftsförhållanden. Simule-
ringarna visar på en tydlig skillnad 
mellan drift med och utan återladdning 
av värme till brunnarna, se figur. Det 
förutsätter naturligtvis att de rådande 
förhållandena gör det lönsamt att 
återladda borrhålen. Vid Skoger skola 
används solfångare för att återladda 

brunnarna. 
– Förhållandet mellan värmeuttaget och 
återladdningen ger stora effekter, säger
Schwencke. Över tid minskar värme-
pumpens effekt med 10–25 %, dvs. 2–4 % 
för varje grad som uttaget ökas.  
– Ju högre temperatur, desto bättre 
driftsförhållanden för värmepumpen. 
Och när borrhålstemperaturen sjunker 
riskerar man till slut att värmepumpen 
inte klarar av att täcka behovet, 
poängterar Schwencke. 

Förebygger sättningsskador. För 
anläggningen vid Skoger skola säger 
beräkningarna att den genomsnittliga 
temperaturskillnaden mellan ner- och 
upploopar (Tf,mean) avtar över tid även 
om brunnarna återladdas, men tempera-
turen håller sig gott och väl över 2 °C 
även efter 30 år.
– Det förebygger sättningsskador i 
berget, påpekar Schwencke. Han anser 
att alla bergvärmeanläggningar bör 
simuleras i programvara som ger en 
indikation på temperaturresponsen 
under 25 år. 
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– När man kompenserar värmeuttaget genom 
återladdning påverkas temperaturen i berget ganska 
mycket på sikt, säger Andreas Schwencke. 
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– Annars har du ingen aning om ifall du får låga temperaturer 
i brunnen eller inte. Och du kan känna dig säker på att du får 
rätt total livslängd på borrhålen, säger Schwencke. För att säkra 
energibalansen och få en bra drift i längden är det också viktigt 
att ha rätt instrument (se faktaruta). 
– Jag tror att det slarvas lite när det gäller den saken. Ett absolut 
minimum är att skaffa sig en bra översikt över vad som tas 
upp och skickas ner, samt temperaturen i brunnen. Då har 
du det viktigaste du behöver för att följa upp anläggningen, 
påpekar Schwencke. 

Borrhålsmotstånd
Berggrundens värmeledningsförmåga är en viktig faktor för energi-
brunnens effektivitet. En annan viktig faktor är det termiska motståndet 
mellan borrhålsväggen och mediet i kollektorn: ju lägre motstånd, 
desto högre temperatur. Med hjälp av 3D-modellen beräknade 
Schwencke borrhålsmotståndet i brunnarna vid olika flödeshastigheter 
och olika värmeuttag eller återladdningar. Borrhålsmotståndet visade 
sig vara lägre vid återladdning än vid värmeuttag. Detta beror på att 
temperaturskillnaden mellan vätskan i kollektorn och berget är större 
vid återladdning än vid värmeuttag. 

Viktiga mätpunkter för energibrunnar:

•	 In-	och	utgående	temperatur	–	energibrunn

•	 Kollektorvätskans	hastighet		

•	 In-	och	utgående	temperatur	vid	den	varma	sidan	av	värmepumpen

•	 Värmepumpens	effektförbrukning

Genomsnittlig temperaturskillnad mellan nedåt- och uppåtflödande vätska med och utan 
återladdning av brunnarna, beräknat med en 2-dimensionell modell. Källa: Andreas B. Schwencke. 

Netto värmebalans för energibrunnarna på Skoger skola. Källa: Andreas B. Schwencke

Brunnens temperaturprofil. Kurvorna till höger är temperaturen i kollektorslangen på väg upp 
och visar att den sjunker ungefär vid mitten av borrhålet och uppåt. Källa: Andreas B Schwenke. 
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– Det här har varit ett mycket lärorikt 
projekt, konstaterar Andersen. 

Stora skillnader. Kommunen har totalt ca 
200 borrhål, men inte så många års erfaren-
het av att drifta bergvärmeanläggningar.
– Just därför är det så viktigt att få kunskap 
om hur brunnarna fungerar över tid och vilka 
varningstecknen är. Vi vill inte köra dem 
för hårt, betonar Andersen. Kommunen 
mäter temperaturen upp och ner i alla sina 
energibrunnar för att lära sig hur de beter sig. 
Utmaningen är att prestandan påverkas av 
förhållandena i berget: bland annat värme-
ledningsförmågan och grundvattenflödet. 
– Det hade varit intressant att simulera 
250 m djupa brunnar också – men samti-

digt vet jag inte om det finns två anlägg-
ningar som är likadana, säger Andersen. 

De rätta mätinstrumenten. Kommunen 
har bland annat märkt att det kan vara 
stor skillnad på borrhålen, även om de 
bara ligger 15 meter från varandra. 
– Därför ser jag inte riktigt vitsen med 
att göra dyrbara termiska responstester, 
säger Andersen. Markförhållandena 
avgör naturligtvis om det går att återladda 
energibrunnarna som på Skoger skola för 
att säkerställa energibalansen. 
– Det viktigaste är att installera rätt 
mätinstrument så att du kan följa vad 
som sker och ha kontroll på processen, 
konstaterar Andersen. 

– Värdefullt och lönsamt
De mätinstrument som installerats 
enligt Andreas Schwenckes modell har 
gett Drammens kommun viktiga 
erfarenheter och lägre energikostnader. 

Det kan den tekniska chefen 
Geir Andersen konstatera. 
– Vi var tvungna att installera mätinstru-
ment som var viktiga både för Andreas 
och oss, och det lärde vi oss mycket 
av. Nu går anläggningen bättre, så det 
här var väldigt värdefullt för oss, även 
ekonomiskt sett, säger han och tillägger 
att kommunen knappast hade arbetat så 
grundligt med anläggningen om det inte 
hade varit för masteruppsatsen. 

Vill ha mer av samma vara
– Här fanns det mycket att hämta som 
vi inte haft i våra huvuden tidigare, 
säger Helge Lunde på Thermoconsult. 
Han skulle gärna haft möjlighet att anlita 
Schwencke för liknande simuleringar i 
grunda energibrunnar. 

Det kan vara klokt att återladda energi-
brunnarna på sommaren, bekräftar 
Lunde, som är värmepumpteknisk 
rådgivare och känd nestor i branschen. 
– Men ibland får du inte ut så mycket av 
det. Det finns berg där det är så mycket 
vatten i rörelse att laddvärmen rinner 
bort, poängterar han. Samtidigt kommer 
det mycket vatten när man behöver ta ut 
värme ur anläggningen. 
– Jag följer en anläggning i Lier ganska 
tätt. Där är temperaturen i brunnarna 
densamma oavsett hur anläggningen körs. 
Du måste med andra ord känna till förhål-
landena i borrhålen innan du investerar 
i en massa utrustning för återladdning, 
säger Lunde, och betonar att han inte är 
expert på energibrunnar. 

Kortslutning på vägen upp. Schwenckes 
modelleringar av den termiska responsen 
över tid är särskilt användbara eftersom 
brunnarna är så djupa. 
– Han visade att ju djupare man borrar, 
desto varmare blir det. Temperaturen ökar 
med tre till fem grader och det är bra för 
värmepumpen. Men sedan upptäckte han 
att när kollektorvätskan är på väg upp är 
den så varm att den under den sista halvan 
av sträckan avger värme till brunnen och 
till kollektorslangen som går nedåt. Du får 
alltså en form av kortslutning, förklarar 
Lunde. Han tror att samma typ av kort-
slutning sker i grunda brunnar. 
–  Det här är ett område som vi måste 
lära oss mer om och jag skulle gärna 
haft möjligheten att låta Andreas jobba 
vidare och göra en liknande undersök-
ning av grunda brunnar. Det är ju de som 
används mest idag, påpekar Lunde. 

Avläs trenden. Oavsett brunnsdjup, area 
och markförhållanden gäller det att följa 
energibalansen i brunnarna. 
– Vi åker ständigt iväg till bergvärme-

anläggningar som inte går så bra. Antingen 
används fel värmepump eller så fungerar inte 
värmepumpen, värmesystemet och energi-
brunnen tillsammans. Då blir det obalans, 
temperaturen i berget blir lägre och lägre och 
den utvecklingen är svår att vända.
Du skulle inte tro vilka konsekvenser det här 
kan få om du inte hade sett det med egna 
ögon, säger Lunde. Han betonar att det finns 
många fina anläggningar, men att alltför 
många inte lever upp till den utlovade kapa-
citeten och till vad de faktiskt kan prestera. 
Bland annat handlar det om att ta hänsyn 
till det värmesystem som energibrunnen 
ska anslutas till. Det är väldigt stor skillnad 
mellan att leverera värme till en skola eller en 
kontorsbyggnad där den reducerade driften 
under kvällar, helger och lov utgör flest 
timmar under ett år, och att värma upp ett 
sjukhem som varken har nattsänkning eller 
reducerad drift på helgerna. Energiuttaget 
från brunnarna i förhållande till effektuttaget 
blir därmed väldigt olika. 
– Därför är det väldigt viktigt att följa 
temperaturen och brunnarna och avläsa 
trenden, sammanfattar Lunde. 
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Återladdning av energibrunnar ger nära-nollenergihus
Metoden att återladda energibrunnar 
med hjälp av solfångare används för fullt 
vid Norges första nära-nollenergiskola. 

I oktober öppnade Drammens kommun 
landets första nära-nollenergiskola: 
Frydenhaug. Nyckeln till den låga nivån 
av levererad energi, 37 kWh/m2  per år, 
är en värmepump i optimal samverkan 
med solfångare som producerar och lagrar 
energi. 
– Kombinationen av solfångare, värme-
pump och fem mycket djupa energi-
brunnar har visat sig vara mycket lyckad 
vid Skoger skola, säger Geir Andersen, 
teknikchef hos Drammens kommunala 
fastighetsbolag KF. Där finns en solfångar-
anläggning på 30 m2 och en multihall med 
många duschar, vilket gör solfångare till ett 
förnuftigt val även ur ekonomisk synpunkt. 
Geir Andersen berättar att anläggningen 
är ett pilotprojekt som kommunen har lärt 
sig mycket av. Dessa erfarenheter vill man 
vidareutveckla i nya projekt framöver. 

150 m2 solfångare. – På Frydenhaug tar vi 
dessa erfarenheter ett steg längre, konstate-
rar han. Skolan har 13 energibrunnar, 150 
m2 solfångare och ett bra klimatskal. Hus-
kroppen är bra isolerad, läckaget lågt (0,29) 
och fönstren håller passivhusstandard. God 
behovsstyrning, hög värmeåtervinning 
och ett lågt SFP-värde i ventilationsanlägg-
ningen är nödvändiga egenskaper i en 
ambitiös byggnad. 
– Nu ska vi mäta SFP-värdet kontinuerligt, 
vilket är nytt för oss, säger Geir Andersen. 
Det kommer att öka kraven på leveran-
tören och han tror att det kommer resultera 
i en bättre anläggning. 

Optimala driftsförhållanden. Att använda 
en kombination av solfångare och värme-
pump handlar i huvudsak om att få bästa 
möjliga driftsförhållanden för värme-
pumpen och för energibrunnarna.  
– Vi vill inte att värmepumpen ska vara i 
drift när behovet är så litet att pumpen får 
en dålig verkningsgrad. Solfångarna täcker 
värmebehovet under våren och hösten, 

Energimål för Frydenhaug skola
Marienlyst skola i Drammen var under lång tid Norges största passivhusskola. Energimålen för 
Frydenhaug är satta i förhållande till värdena vid Marienlyst skola (se tabellen nedan – alla 
värden är kWh/m2 per år ). Vid en lägre personbelastning minskar flera av värdena. Genom 
att hålla koll på SFP-värdet har man lyckats pressa ner energibehovet för fläktar och pumpar, 
medan värdet för belysningen förbättrats med LED-armaturer. Även siffrorna för den tekniska 
utrustningen är lägre. 
– Vi tror att vi ska klara av att komma ner till 37, och kanske ännu lägre. Vi mäter naturligtvis 
allt, säger Geir Andersen. 

Energiförbrukare TEK10-krav  Marienlyst  Frydenhaug skola
  värden 2012 Mål, levererad energi
Rumsuppvärmning 39 15,8 6,5
Varmvattenberedning 10 3,5 2,0
Ventilationsvärme 10 6,7 2,5
Fläktar och pumpar 25 12,0 8,0
Belysning 22 12,2 10,0
Teknisk utrustning 13 13,7 8,0
Summa energianvändning 120 63,9 37,0

Energimål för Frydenhaug skola. 
Simhall och snösmältning ingår inte. Frydenhaug är en särskola och har därför behov av en 
terapibassäng, som är på 55 m2. 
– 75 % av överskottsenergin från solfångarna läggs på bassängen för att inte påverka värdena 
för den totala energianvändningen, säger Geir Andersen. 

– Vi tror att vi ska klara av att komma ner till 37 kWh/m2 
per år på Frydenhaug skola, säger Geir Andersen. 

och därmed sliter vi inte på värmepumpen, 
förklarar han. I juni kan byggnaden frikylas 
via ventilationen och under juli månad 
lagras värmeöverskottet från solfångarna i 
energibrunnarna. 
– På så sätt försäkrar vi oss mot att brun-
narna inte körs för hårt. Den här metoden 
har vi använt med stor framgång på Skoger 
skola, säger Geir Andersen. 

Bättre värmepump. Valet av värmepump 
är viktigt om man ska klara av att nå de låga 
energimålen. Pumpen bör ha en värme-
faktor (COP) på 4,0. Det första testet var 
lovande, med en värmefaktor på 5.  
– Värmepumpen är en kolvmaskin med 
mycket god regleringsförmåga och är 
ansluten till en lågtempererad golvvärme-
anläggning. Det är ett måste om prestandan 
ska bli bra, betonar Geir Andersen. Han 
sticker inte under stol med att byggherren 
har varit starkt involverad i projektet och 
att han har haft god hjälp av Gjermund 
Vittersø och Helge Lunde från Thermo-
consult. 
– Innan de kom med i projektet var vi i 
färd med att använda en värmepump med 
slidventilreglerad skruvkompressor och 
då hade vi fått betydligt sämre prestanda i 
anläggningen, säger Geir Andersen.
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FM-BEGREPPET

– FM, ett 
missförstått 
begrepp
– Den viktigaste delen av Facility Management 
är beställarens analys, menar branschens 
nestor Olav Egil Sæbøe. 

M
ed många års erfarenhet 
som fastighetsförvaltare, 
rådgivare, föreläsare och 
aktiv deltagare i det norska 

och internationella standardiserings-
arbetet är Sæbøe rätt man att förklara 
för oss hur FM-begreppet används idag. 
– En av orsakerna till de oklarheter som 
råder är att leverantörerna i sin marknads-
föring har använt begreppet FM på ett 
sätt som lett till att det kommit att betyda 
något helt annat än vad det egentligen är, 
menar Sæbøe. Närmare bestämt har de 
anpassat begreppet och marknadsfört FM 
som en leverans av tjänster. 
– Den ursprungliga definitionen utgår 
från beställaren, dvs. den som efter-
frågar tjänsten, identifierar behoven 
och beställer önskad kvalitet, förklarar 
Sæbøe. Detta är vad han kallar en viktig 
analytisk funktion hos beställaren. 

Ansvar för samordningen. Sæbøe anser 
att skillnaden blir tydlig när man 
köper tjänster från fler än en leveran-
tör, och även kanske levererar något 
själv, vilket till exempel många 
kommuner gör. 
– Då är det den person som har 
FM-rollen som bär ansvaret för att alla 
tjänster från de olika leverantörerna 

fungerar tillsammans på ett optimalt 
sätt. Vem som har det ansvaret har 
ofta varit otydligt, menar Sæbøe. Han 
anser att Europastandarden (se fakta-
ruta) fortfarande är formulerad med 
leverantören som utgångspunkt. Det 
internatio-nella standardiserings-
organet ISO har som uttalat mål att 
göra den globala standarden mer 
strategisk, med utgångspunkt i 
beställarens behov. Sæbøe har fått i 
uppdrag att leda ISOs arbetsgrupp 
”Guidance on strategic sourcing and 
development of agreements”. 

Beställaren måste göra bedömningen.
Enligt Olav Egil Sæbøe handlar 
sourcing om att ha en process för att ta 
reda på om man har behov för en tjänst, 
vilket behovet i så fall är, vilken kvalitet 
tjänsten bör ha, om det är lämpligt att 
producera tjänsten med egna resurser 
eller köpa den, och i så fall vilket slags 
avtal man ska ha. 
– Det här står det ingenting om i Europa-
standarden, den går direkt in på en process 
för beredning och förhandling om ett avtal. 
Den inledande utvärderingsprocessen kan 
inte leverantören utföra, det är en analys som 
måste vara klar innan man inleder förhand-
lingar med en leverantör, betonar Sæbøe. 

Måste bli mer professionella. Det krävs 
en del förändringar om beställarna ska 
kunna lyckas med sourcingprocessen.  
– Det är en allmän uppfattning att bestäl-
larna behöver bli mer professionella. Man 
har inte tagit uppgiften på tillräckligt 
stort allvar innan man beställer det man 
behöver, säger Sæbøe, men han ser även 
utmaningar på leverantörssidan. 
– Den övergripande ”management”-funk-
tionen underskattas av leverantörerna. 
Om de ska kunna leverera tjänster av hög 
kvalitet måste de förstå kundernas behov 
och ligga steget före så att de är förberedda, 
säger Sæbøe. Det kan till exempel handla 
om att vara beredd att snabbt reagera på 
förändringar hos beställaren som kan få 
konsekvenser för leveransen. 

Attityder hos ledningen. Att förstå 
kundernas behov så att man kan vidta 
rätt åtgärder i tid är något som måste 
genomsyra hela organisationen.  
– Men det hjälper föga om ledningen 
inte har förmåga omsätta dessa goda 
idéer i praktiken, dvs. gentemot kunderna. 
En bristande attityd vad gäller föränd-
ringsarbetet och service kan resultera 
i missnöjda kunder, även på företag 
som tekniskt sett levererar bra tjänster, 
säger Sæbøe. 
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Definitionen av FM enligt standarderna
FM enligt Europastandarden EN 15221-1:
“FM is the integration of processes within an organisation to maintain 
and develop the agreed services which support and improve the 
effectiveness of its primary processes”.

I den svenska SIS standarden SS-EN 15221-1: 2006, Facility Management 
– Termer och definitioner, definieras Facility Management som:
”Integration av processer inom en organisation för att upprätthålla 
och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättra 
effektiviteten hos kärnverksamheten.”

Asset management
Asset management handlar enkelt uttryckt om att optimera 
värdet på tillgångarna, till skillnad från FM som innebär att 
man hanterar de tjänster en organisation (till exempel en 
hyresgäst) behöver. 
– I min värld är asset management en del av FM när en 
fastighet är en rörelsetillgång. Detta är viktigt, inte minst 
för kommunerna, säger Sæbøe, och refererar till de positiva 
effekterna med att införa internhyror. Det ger intäkter för 
fastigheten och rätt förvaltat är det ett naturligt sätt att få 
pengar över för underhåll av kommunens fastigheter. 
– Det är ett sätt att tillämpa asset management på de invest-
eringar du har gjort i rörelsetillgångarna, dvs. fastigheterna, 
förklarar Sæbøe. Han har själv hjälpt till med att införa 
internhyror i privata kommersiella fastigheter. 
– När användarna fick se kostnaderna för de lokaler de 
använde insåg de snabbt att de kunde klara sig med betydligt 
färre kvadratmeter, berättar Sæbøe. Om en fastighet är ett 
rent investeringsobjekt är asset management-funktionen inte 
nödvändigtvis en naturlig del av FM. 

Vassare analytisk verktysgslåda
FM-utbildningen vid Høgskolen i Oslo og Akershus har 
genomgått stora förändringar för att möta det ökade 
behovet av analytisk förmåga – både hos beställarna 
och leverantörerna. 

Både beställare och leverantörer av FM-tjänster måste 
kunna tänka analytiskt, säger Knut Boge, professor och 
studievägledare vid Høgskolen i Oslo og Akershus. 
– Leverantören måste kunna se kundens behov och leverera 
tjänster som tillgodoser dem. Samordningen av tjänsterna 
är en mycket viktig funktion, oavsett om tjänsterna är 
interna eller externa, säger Knut Boge. Att leveranserna 
strömlinjeformas är också en ekonomisk fråga, särskilt med 
tanke på att FM-tjänster är ett område med små marginaler. 
– Man måste vara smart för att få det här att fungera, och 
man måste även se till att de anställda trivs. Det är en 
ganska krävande bransch, säger Knut Boge. 

Mer tyngdpunkt på metodiken. Det gäller även de som 
levererar FM-tjänster internt. De har ofta outsourcingspöket 
hängande över sig och deras kostnader jämförs regelbundet 
med vad det skulle kosta att köpa in motsvarande tjänster 
utifrån. Kandidatutbildningen i FM genomgick en kraftig 
förändring 2013. 
– Vi har betydligt mer metodiska inslag i studierna än tidigare, 
och en mycket vassare analytisk verktygslåda. Studenterna 
måste kunna göra bra analyser, och inte bara tänka på den 
operativa driften av tjänsterna, förklarar Knut Boge. Utbild-
ningsprogrammet är idag utformat enligt den övergripande 
plan som tagits fram av Norges nationella råd för ekonomisk-
administrativ utbildning (NRØA). 

Integrerade kontrakt. Att bra analyser blir allt viktigare 
beror också på att trenden på marknaden går mot integre-
rade FM-kontrakt. 
– I de mest extrema fallen ansvarar en extern tjänsteleverantör 
för mängder av olika tjänster och tar då ofta hjälp av 
underleverantörer. Då måste du ofta fatta beslut å kundens 
vägnar – och då måste du veta vad du gör, säger Knut 
Boge. Han poängterar att Europastandarden för Facility 
Management alltid varit en viktig del av utbildningen, 
även sedan programmet ändrades 2013. 
– De elever vi har utbildat, ända sedan den första kullen 
gick ut 2006, har haft kunskap om standarden när de gett 
sig ut i arbetslivet. Det gör saker och ting betydligt enklare 
när de ska köpa in tjänster, avslutar Knut Boge. 

– En av de stora utmaningarna inom FM är att både beställaren och leverantören måste 
agera strategiskt, analytiskt och förändringsorienterat, säger Olav Egil Sæbøe. 
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ÅTERVINNING AV VENTILATIONSKANALER 

Lönsam återvinning
Att återanvända ventilationskanaler när det är möjligt kan 
vara en god affär. Sintef och GK vet hur man gör. 

V anligtvis river man de gamla 
ventilationskanalerna när man 
renoverar en fastighet. Det sitter 
liksom i ryggmärgen. 

– Vi tänker ofta att det inte är någon vits 
att ta vara på dem. De är ”gamla, smutsiga 
och kan säkert inte användas”. Men det 
handlar inte bara om kostnaderna för 
själva kanalerna, menar Espen Aronsen, 
energichef på GK Norge. Genom att 
undvika omfattande byggåtgärder som att 
ta upp nya hål och bygga större schakt kan 
byggherren spara mycket pengar. 
– Återvinning är även bra för miljön. Varför 
ska vi inte återanvända kanaler på samma 
sätt som man återanvänder betong eller 
byggkonstruktioner? Galvaniserade kanaler 
som är fackmannamässigt tillverkade och 
rätt monterade kan hålla nästan hur länge 
som helst, betonar Aronsen.

Behovsstyrning. Men det finns några 
faktorer som måste vara på plats för att 
kanalerna ska gå att återanvända. Som en del 
av projektet Upgrade Solutions har GK till-
sammans med Sintef Byggforsk sammanfattat 
vad som behövs för att återvinningen ska 
bli lyckad. Bland annat måste ventilationen 
uppgraderas till behovsstyrd drift. 
– Kanalerna är ofta för små för traditionella 
lösningar med konstanta luftmängder. 
Därför måste vi använda behovsstyrning så 
att luften tillförs där den behövs, när den 
behövs. Vi måste också använda material 

med minsta möjliga emissioner, ordna en 
bra solavskärmning och designa invändigt 
så att byggnaden blir lättstädad, förklarar 
Aronsen. Andra förutsättningar är att det 
finns ritningar att tillgå, att de ursprungliga 
indelningarna kan användas samt att 
anläggningen har en viss storlek, är 
konsekvent utförd och försedd med aktiva 
tilluftsventiler. (Se faktaruta). 

Användningsmönstret, en viktig faktor.
Behovsstyrd ventilation kräver noggranna 
beräkningar av lokalernas användning. 
– Vi har ibland problem med att människor 
säger ”I vår fastighet används alla lokaler 
lika mycket”. Då försöker jag förklara 
att det är omöjligt. Ni kan inte vara på 
kontoret, i mötesrummet, i korridoren 
och personalmatsalen samtidigt, påpekar 
Aronsen. Uppgraderingen av en kontors-
fastighet på Solbråveien i Asker visar vilka 
vinster som går att uppnå med behovs-
styrning. En sammanfattning av projektet 
finns att läsa i en rapport från Sintef 
Byggforsk. 
– Innan projektet var tilluften dimension-
erad till 5-6 m3/tim i alla lokaler, trots att 
många av dem behövde 12-14 m3/tim. Då 
blir det naturligtvis inte bra. Efter uppgrade-
ringen till behovsstyrning är luftflödet 12-15 
kubik där det behövs, när det behövs, 
upplyser Aronsen. På Solbråveien återan-
vände man ca 90 % av ventilationskanalerna 
– efter att rengjort dem noga naturligtvis. 

Framgångskriterier
En framgångsrik återanvändning av ventilationskanaler förutsätter att: 

•	 Ritningarna	är	aktuella	och	tillgängliga.	
•	 De	ursprungliga	indelningarna	kan	användas	och	att	schakten	är	tillgängliga	och	har	
 tillräcklig kapacitet. 
•	 De	ursprungliga	kanalerna	är	tillgängliga	och	att	kanaler,	isolation	och	upphängningar	är	
 av god kvalitet och tillräckligt dimensionerade. 
•	 Anläggningen	har	en	viss	storlek	(minst	5000	m3/h	eller	500-1000	m2	golvyta)	och	har	en	
 konsekvent konfiguration, till exempel med en liknande kanallösning på varje våning. 
•	 Aktiva	tilluftsventiler	används.	

KÄLLA: Återanvändning av ventilationskanaler. Sintef FAG-rapport 15/Forskningsprosjektet Upgrade Solutions. Rapporten kan 
hämtas utan kostnad på http://upgradebuildings.no
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Stian Martinsen på Miljøteknikk går systematisk till väga och 
borstar rent i alla små kanaler som leder ut till huvudkanalen. 

Rengöring av 
2,5 km kanaler
Noggrann rengöring är en förutsättning för att 
ventilationskanaler ska kunna återanvändas. På 
Stovnerhjemmet ska företaget Miljøteknikk rengöra 
2,5 km kanaler. 

Hur rengör man en ventilationskanal kan man undra? 
Jo, man borstar upp dammet och suger sedan upp det 
med en fläkt på taket. 
– Här är det bara runda rör och inte en enda innertakskiva 
i sikte, så det här är ett av de lättare rengöringsjobben, 
konstaterar Stian Martinsen, förman på Miljøteknikk, som 
är inhyrda av GK. Dessutom finns det många spjäll, vilket 
gör det lätt att sektionera anläggningen och rengöra en del 
i taget. Stian och projektledaren Jarle Trogstad räknar med 
att jobbet kommer att ta ca 4-5 veckor.  
– Det mesta av dammet kan vi suga ut efter att vi rört upp det 
med borste, för vi kör med en ganska hög styrka på utsuget, 
förklarar Martinsen. Huvudkanalen och schakten rengörs sist. 

Textilfibrer sätter sig. Miljøteknikk har rengjort ven-
tilationsanläggningar i många olika typer av hus, bl.a. 
sjukhem som Stovnerhjemmet i Oslo. Dammängderna i 
kanalsystemet kan variera kraftigt.   
– Sjukhem är ofta värst, för de byter mycket sängkläder och 
kläder. Textilfibrer har en tendens att lägga sig i kanalsys-
temet, förklarar Martinsen. Och när kanalerna börjar bli 
tilltäppta kan luftmängderna minska ganska fort. 
– Vi har varit på platser där kapaciteten har halverats, 
men det blir ofta stor skillnad när vi har borstat. En del 
av poängen är ju att få upp kanaldimensionen till den 
ursprungliga, säger Martinsen. 

Orört i 40 år. Tilluftskanalerna på Stovnerhjemmet är 
rätt okej, enligt Martinsen, men frånluftskanalerna 
innehåller flera cm damm från textilier och annat. 
– Vi fyller nog några 60x60-filter med damm uppe på 
taket, säger Martinsen. Det är inte ovanligt att vi ser anlägg-
ningar som den här, som har stått orörda sedan 1975. 
– Hittar ni mycket konstiga saker när ni är ute och 
rensar anläggningar?
 – Oh ja. Vi har sett allt från tennisbollar och schampo-
flaskor till träskor och kockmössor, berättar Martinsen. 
Medan kanalerna görs i ordning ska GK bland annat 
installera nya aggregat på sjukhemmet. 
– Vi har jobb att göra här fram till sommaren, säger 
projektledaren Hilde Salomonsen. 

ÅTERVINNING AV VENTILATIONSKANALER 

Rengöringen sker med old school low-tech: Jarle Trogstad ansluter vajern till en borrmaskin och har full 
kontroll på borsten i den andra änden. 
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BRANSCHNYHETER

– Blir en chock – Det finns ingen som förstår hur allvarligt det här är, säger 
Stig Rath, VKEs branschchef kyla, om den nya F-gasförordningen. 

Öka synligheten
– Vi vill göra branschen mer synlig, säger Aud Børset, ny vd 
för Svensk Ventilations systerorganisation i Norge, VKE. Det 
var en av frågorna som diskuterades på Eurovent-konferensen 
i Berlin i oktober. Branschen måste bli bättre på att visa att den 
bidrar till en bättre miljö och till ett bra inneklimat. 
– Vi talar mycket om vikten av att äta sunt i vårt samhälle, men 
inte så mycket om inneklimatet, påpekar Aud Børset. Hon 
har en bakgrund som jurist, och parallellen till mat är ingen 
tillfällighet.  Hon har nämligen många års erfarenhet från 
livsmedelsindustrin. Standardiseringsarbetet kommer att vara 
ett viktigt satsningsområde för VKE även under de närmaste 
åren. Den förre vd:n Mats Eriksson fortsätter detta arbete på 
uppdrag av VKE. Just nu pågår bland annat framtagandet av en 
ny standard för testning. Energimärkning och ekodesignkrav 
är andra viktiga områden för VKE. 

Trots att samtliga EU-länder implemen-
terar den nya F-gasförordningen den 
1 januari nästa år, kommer Norge 
förmodligen inte att göra detsamma. 
– Uppgiften kommer från inofficiella 
källor, myndigheterna har inte bekräftat 
detta skriftligen. Eftersom nedtrappnings-
perioden för HFC-köldmedier ligger fast 
kommer vår bransch förmodligen att 
halka efter med ett helt år, säger Stig Rath. 

Kvotsystemet. Det viktigaste med 
förordningen är det kvotsystem som 
införs nästa år. EU-ländernas kvoter av 
HFC-köldmedier kommer att minskas 
från 2015 (100 %) till 2030 (21 %). 
Färdigfyllda aggregat såsom värme-
pumpar berörs inte under de första två 
åren, men ingår i de totala kvoterna från 
och med 2017. Kvoterna är baserade på 
ton CO2-ekvivalenter.  
– I Norge är alla åtgärder i den nya 

förordningen redan införda, med 
undantag av frågan om kvoterna, säger 
Stig Rath. 

Kraftig prisökning. I tillägg till kvoterna 
får nya anläggningar inte innehålla 
R404A från och med 2020. Detsamma 
gäller R134a från och med 2022. 
– Mycket tidigare kommer det att uppstå 
en brist och priserna kommer att öka 
kraftigt. Det här kommer att bli en chock, 
inte minst för kunderna, säger Stig Rath. 
Han säger även att det är mycket olyckligt 
att det dröjer innan förordningen införs i 
Norge eftersom landet saknar utrustning 
för alternativa köldmedier. 
– Alla köldmedier vi kan ersätta HFC 
med är antingen brandfarliga, giftiga 
eller har ett högt arbetstryck. Brand-
farliga köldmedier kommer att ta störst 
marknadsandelar, och för dessa finns 
ingen certifiering, inget regelverk, ingen 

utbildning och ingen tillsyn från 
myndigheterna, poängterar Stig Rath. 

Anmälningsplikt önskvärt. Idag har 
myndigheterna inte en aning om vem 
som äger anläggningarna. 
– Vi vill ha en anmälningsplikt, i synner-
het för anläggningar med brandfarliga 
och giftiga köldmedier, säger Stig Rath. 
Dagens anmälningsplikt gäller bara större 
anläggningar (mer än 400 liter fyllning), 
inte små och medelstora anläggningar. 
– Norge är det enda landet i Norden som 
inte har anmälningsplikt, säger Stig Rath. 
Han tror att det behövs en kompetent 
riskbedömning om man ska kunna undvika 
olyckor. Och för att det ska vara möjligt 
måste myndigheterna kunna inspektera 
utrustningen hos anläggningsägaren.

Lättare, mindre och bättre
Marknadens enklaste garageventilation, 
säger Systemair om PrioJet. 
Marknadschefen Sturla Ingebrigtsen förklarar: 
– Den nya fläkten är mycket lättare. Den 
väger bara 11,5 kg, vilket kan jämföras med 
den gamla som vägde 120 kg. Det gör att 
fläkten kan monteras av en person istället 
för två, poängterar han. Dessutom är den 
bara  24 cm hög, istället för 30 cm, och har 
en 1-fas 230 V EC-motor. 
– Det gör att den kan användas både i 400 
V och 230 V anläggningar. Gamla bygg-
nader har ofta 3-fas 230 V, och då kan det 
bli besvärligt med stora elmotorer, säger 
Ingebrigtsen. Och inte nog med det, 
Systemair har även fått tag i en CO-sensor 
som är mycket billigare än alternativen. 
– Produkten säljs som ett paket och man 
undviker komplicerad automatik som ofta 
gör att kostnaderna drar iväg, särskilt för 
mindre installationer i exempelvis bostads-
hus, säger Ingebrigtsen. 

Inbyggd rökbypass
Under VVS-dagarna 2014 presenterade 
Systemair både nyheter och prototyper. 
Precis som för två år sedan alltså. Den 
gången var det en DVCompact med 
bypass på värmeväxlaren (som företaget 
har levererat ett antal av sedan dess). 
– Nu har vi en tagit fram en modell med 
integrerad rökbypass. Om ventilationen 
ska gå när det brinner och det finns 
sprinklers i byggnaden kan du använda 
aggregatet. Det sparar mycket utrymme i 
teknikrummet, poängterar marknadschefen 
Sturla Ingebrigtsen. Även detta är en proto-
typ. Den 1 januari kommer vi att presentera 
ett komplett koncept med alla detaljer.

Pegasus och Pegasus Comfort är två 
av höstens nyheter från Trox Auranor. 
Pegasus är en tilluftsenhet med VAV-
funktion och tillverkaren utlovar en 
mycket låg ljudnivå. Donet används för att 
reglera luftflödet i behovsstyrda ventila-
tionssystem. God induktion gör att den 
lämpar sig väl för varierande luftmängder. 
Pegasus Comfort har dessutom ett 
integrerat värmeelement för vattenburen 
värme, vilket gör den till tilluftsventil, 
VAV-spjäll och värmekälla i en och samma 
produkt. 
– Det här är ännu en nyhet i vår serie 
VAV-produkter som är utvecklad med 
tanke på prefabricering, enkel montering 
och en kostnadseffektiv byggprocess, säger 
Tore Stenbråten, utvecklingschef på 
Trox Auranor. 

TEXT:  HILDE KARI NYLUND PRODUKTNYHETER

Väggdon från Trox

Räkna ut det med 
telefonen
Med Lindab Vent Tools får du tillgång 
till många av Lindabs kalkylverktyg via 
telefonen, oavsett var du befinner dig. Bland 
annat innehåller appen en kanalkalkylator 
för beräkning av luftmängd, hastighet, tryck-
fall och diameter för ventilationskanaler. 
– Appen kan användas av projektledare, 
förmän, montörer och konsulter, säger 
Robin Kristiansen, produktansvarig för 
ventilation. Till exempel kan konsulter och 
projektledare dimensionera kanalsystemet 
utifrån tryckfall eller hastighet, och för-
mannen kan räkna ut hur mycket isolering 
som krävs så att det blir lätt att beställa rätt 
mängd. Lindab Vent Tools finns att hämta 
på App Store och Google Play.

Färgglada ventiler 
En elegant, effektiv ventil med oändliga 
möjligheter och marknadens tystaste drift, 
hävdar Lindab ogenerat om Lindab Airy. 
Ventilen finns i tre standarddimensioner 
och fronten finns i fem former – i valfri 
färg, metall eller yta som kan tapetseras. 
Ventilen kan monteras både i taket och 
väggen och en smart klämring gör monte-
ringen enkel. Luftflödet ställs in med ett 
enkelt handgrepp och sedan är det bara att 
klicka fast valfri front. 
– Den här ventilen tillgodoser de allra 
flestas önskemål – oavsett om man vill ha 
en diskret vit ventil, en glad färgklick, något 
tapetmönstrat eller en ventil i rostfritt stål, 
säger Robin Kristiansen, produktansvarig 
för ventilation i Norge.  Ventilen bygger 
5-25 mm från väggen, kan monteras både 
i nippel- och muffanslutning, och kan 
användas för både till- och frånluft. 



– för en bättre miljö

Ingrid Lie, Jostein Øyasæter, Even Wick 
Kvalvaag, Caroline Mjeldheim ock Luis Hallsteinsen.

– Jättekul att göra 
något på riktigt

Årets sommarjobbare på 
GK har hjälpt till med 
bland annat energimärkning, 
injustering och projektering 
och har fått värdefulla 
erfarenheter. 

F
ör GK är sommarjobben för 
studenter en viktig rekryterings-
åtgärd. Återkopplingen tyder på 
att sommarjobbet blev en positiv 

erfarenhet för studenterna. 
– Det var jättekul att göra något på 
riktigt istället för att bara jobba med 
husmodeller, som vi gör i skolan. Här 
ska det jag gör faktiskt användas till 
något, säger Ingrid Lie, som studerar 
energiteknik vid högskolan i Bergen. 
Hon sommarjobbade på GKs projekte-
ringsavdelning i Romerike där hon 
bland annat att fick uppdatera digitala 
ritningar och hjälpa till med energi-
märkningen av tre olika fastigheter. 

Har fått prova mina vingar. 
I Trondheim jobbade Jostein Øyasæter 
med flera av GKs projekt på entreprenad-
avdelningen. 
– Jag fick bland annat se det nya hotellet 
Lerkendal och jobba med injusteringar 
på Spongdal skola. Jag har fått prova 
mina vingar och det var roligt att få se 
ett riktigt teknikrum – inte bara det vi 
lär oss i skolan, säger Jostein, som går 
en kandidatutbildning i VVS-teknik vid 
högskolan i Sør-Trøndelag.  
– Jag tror det blir lättare att klara av 
kurserna när man har sett hur saker och 
ting fungerar i praktiken. 

Från service till projektering. 
Even Wick Kvalvaag sommarjobbade på 
byggautomationsavdelningen i Bergen. 
– Jag började med olika serviceuppdrag 
och mot slutet fick jag jobba med 
ritningar och projektering, berättar 
Even, som studerar automation vid 
högskolan i Bergen. Caroline Mjeldheim 
studerar energiteknik på samma skola 
och sommarjobbade på marknads-
avdelningen i Bergen. 

– Jag har jobbat både med energimärk-
ning och med energikalkyler. Dessutom 
fick jag göra ritningar i MagiCad, 
berättar hon. 

Energianalyser. Luis Hallsteinsen studerar 
produktutveckling och produktion vid 
NTNU med inriktning mot energiförsörj-
ning och inomhusmiljö i fastigheter. I 
somras jobbade han med energianalyser 
för GKs fastighet i Kjeller, med en Simien-
modell och energieffektivisering. 
– Efter fem år med näsan i böckerna 
känns det bra att komma ut och se saker 
och ting i praktiken, säger han. 

Det lönar sig. Att anställa sommarjob-
bare är inte bara en viktig rekryterings-
åtgärd, det kan dessutom vara lönsamt. 
GKs avdelning i Trondheim hade två 
sommarjobbare som båda jobbade med 
projekt som fakturerades per timme. 
– Så vi har tjänat pengar på dem, berättar 
avdelningschefen Knut Ivar Klefsås. 
Även Stein Ove Holm på avdelningen 
i Romerike rapporterar att GK tjänade 
pengar på de jobb som Ingrid Lie gjorde, 
och John Harald Hegdal, distriktschef 
i Bergen, upplyser att deras sommar-
studenter bidrog till lönsamheten. 

GK är en intressant arbetsgivare. 
Flera av de studenter som jobbade på GK 
i somras har idag deltidsanställning på 
företaget vid sidan av studierna, ska skriva 
sin uppsats i samarbete med GK eller har 
redan fått fast anställning på GK. 
– Jag kan absolut tänka mig att jobba på 
GK efter min examen, berättar Caroline 
Mjeldheim, som jobbar deltid på GK vid 
sidan av studierna. 

GK - RÅDGIVANDE SAMARBETSPARTNER FÖR EN BÄTTRE INOMHUSMILJÖ


