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De fastighetstekniska anläggningarna håller inte måttet!
I en intervju med en norsk facktidning
tidigare i år nämnde jag att ”tekniska
anläggningar är bara skit”. Uttalandet
var hämtat från en kund som upplever
att priserna är för höga i förhållande
till nyttan, att driften är osäker, att
leverantörernas innovationsnivå och
kompetens är under all kritik samt att
slutanvändarna är missnöjda.

kvaliteteten på sina tjänster betydligt. Och
det gäller både leverans och konstruktion
av befintliga tekniska system och inom
innovation och utveckling av nya lösningar.

Det här är dessvärre inte en engångshändelse och leder till att de större byggherrarna ger sig ut på jakt efter nya tekniska
lösningar för sina fastigheter.

Nya samarbetskonstellationer uppstår
ständigt i livet. I samarbete med entreprenörer, byggherrar, rådgivare och
arkitekter gör vi, det vill säga GKkoncernen, allt vi kan för att hitta de bästa
lösningarna för morgondagens fastighetstekniska anläggningar. Dessutom sätter
vi projektutveckling, projektering och
projektledning på agendan så att vi till-

Om man ser på den här kundens upplevelser ur ett branschperspektiv inser man att
alla – rådgivare, utrustningsleverantörer
och tekniska entreprenörer – måste höja
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Ur vårt eget perspektiv måste vi som
jobbar i GK-koncernen göra detsamma
och dessutom mycket bättre än branschen
i övrigt. Vi måste ligga i framkant, vi måste
tänka i nya banor och vi får inte ta för
givet att det är vi som sätter agendan.
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sammans med övriga aktörer kan skapa en
bättre produkt.
Den tekniska branschen måste skärpa sig.
Målet är inte att installera så mycket teknik
som möjligt i fastigheterna. Målet är att
leverera bästa möjliga lösning till lägsta
möjliga pris.

Jon Valen-Sendstad, koncernchef GK Gruppen AS
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Mer rör i Sverige
Gunnar Karlsen Sverige AB har köpt JF Jansson Rör AB, ett av
Uppsalas största VVS-företag. Målet med förvärvet är att bredda
GKs utbud av varor och tjänster. I och med förvärvet är JF Jansson
Rör idag ett dotterbolag till Gunnar Karlsen Sverige AB.

R

örverksamhet är inget nytt affärsområde för GK, men möjligheterna
till expansion är i det närmaste
obegränsade. Sedan tidigare har
GK-koncernen framgångsrika rörinstallationsföretag i Ystad och Luleå, med ca 30
anställda vardera och nu får man närmare
70 nya kolleger i Uppsala.
Strategiskt företagsköp. – Vi har under
lång tid varit på jakt efter en aktör som
kan bidra till att lyfta vår rörverksamhet i
Sverige, säger Göran Krawe, vd på
Gunnar Karlsen Sverige AB, och fortsätter:
JF Jansson Rör AB är exakt den typ av
företag vi har letat efter. Samtidigt får vi ett
komplement till vår befintliga verksamhet
inom ventilation och fastighetsautomation i Uppsala. Jag har arbetat tillsammans
med företagets vd, Sören Samuelsson,
tidigare och vet att han är fantastiskt
kunnig på området. Han är en idealisk
partner och kommer att spela en nyckelroll i arbetet med att utveckla strategier
och visioner för vår gemensamma framtid.

– Jag är mycket glad över att vi har fått
den här möjligheten. Genom GK blir
vi en del av ett större sammanhang och
precis som vi själva är GK ett företag som
tänker långsiktigt och har goda relationer
med sina kunder och medarbetare. Nu
kommer vi att kunna erbjuda våra kunder,
såväl nya som gamla, en större bredd i vårt
utbud, både vad gäller entreprenader och
serviceuppdrag. Vi räknar också med be-

NYHETER

tydande synergier, eftersom det finns stora
likheter mellan de två företagens arbetssätt
och företagskultur.
Stimulerande. Den lokala marknaden befinner sig i en tillväxtfas. I Uppsala, som är
en av Sveriges viktigaste universitetsstäder,
ökar invånarantalet snabbt och efterfrågan
på studentbostäder är stor. Köpet av JF
Jansson Rör ger GK en möjlighet att skaffa
sig en strategisk marknadsposition inför
en vidare expansion.
– Det känns stimulerande att få vara en
del av den fortsatta utvecklingen, inte
minst här i Uppsala, men även när det
gäller utvecklingen av GKs rörverksamhet
i övriga landet. Här finns det mycket kvar
att göra, poängterar Sören Samuelsson
som alltså fortsätter som vd i det helägda
dotterbolaget. Han kommer dessutom att
ägna en stor del av sin tid åt att hitta andra
intressanta uppköpsobjekt för GK Sverige.

En aristokrat i branschen. Mannen som
gav företaget dess namn, Johan Fredrik
Jansson, flyttade till Uppsala 1912 för att
medverka vid renoveringen av Uppsala
slott. Några år senare, på 1920-talet,
registrerade han JF Jansson Rör AB,
vilket blev starten på dagens verksamhet.
Genom åren har företaget arbetat med
rörinstallationer, service och underhåll i
samband med både nybyggnationer och
renoveringsprojekt.
Vinn-vinn för båda parter. Sören Samuelsson,
som har varit vd på JF Jansson Rör under
de senaste fem åren och dessutom delägare,
är mycket positiv till affären:

Aylin Thyr har jobbat som rörläggare hos JF Jansson AB i Uppsala i närmare tio år. För närvarande arbetar hon med
nybyggnationen av 344 studentlägenheter för Rosendal Fastigheter. Aylin tror att företagets möjligheter att ta hem större
kontrakt ökar med en stor och stark ägare i ryggen och att det kommer att innebära en större trygghet för de anställda.

www.gk.dk
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Hon ger Norge

ny flygplats
27 april 2017 är en viktig deadline för över
tusen projektmedarbetare. Då invigs nämligen
Gardermoens nya flygplats.

Den första delen av den nyrenoverade flygplatsen har redan öppnat. Här är den nya bagagehallen för inrikes resenärer.

R

esenärerna har redan sett de första
förändringarna. Men det kommer
mycket mer. Den 27 april 2017 invigs
nya Gardermoen, eller Oslo Lufthavn,
som är flygplatsens officiella namn.
Då har Gunilla Wodell jobbat med installationerna på den nya flygplatsen i mer än tre år.
– Jag tackade ja till jobberbjudandet från GK
samma dag som de fick kontraktet. Jag känner mig väldigt lyckligt lottad, säger hon.
Det är något speciellt med Gardermoen.
2014 flyttade hon in i de gamla byggnaderna bakom Radissons hotell vid terminalen. Då hade hon redan hunnit påbörja
karriären på GK genom att överta ansvaret
vid ett lägenhetsprojekt i Jessheim.
Men det är något speciellt med Gardermoen. Hon kände väl till flygplatsen från
sitt förra jobb på YIT – numera Caverion.
4

– Det är en väldigt trevlig arbetsplats. Det
har utvecklats en bra gemenskap mellan
alla oss som arbetar med de olika projekten här, från alla branscher. På andra
projekt blir det ofta så att alla ser till sina
egna intressen i första hand. Men jobbet
på en flygplats gör något med personerna.
Här är alla lite gladare och trevligare, säger
projektledaren Gunilla Wodell.
Bollplank. GK har en projektchef, två projektledare och en projektmedarbetare på
plats på flygplatsen. Det gör jobbet extra
trevligt:
– Det gör att man alltid har någon att bolla
idéer med, säger Gunilla.
Hon har varit projektledare för Sentralbygg
Vest (SBV) som är utbyggnaden av dagens
terminal. Den andra delen av utbyggnadsprojektet är Pir Nord, en helt ny terminal.

GK har kontinuerligt haft 25–30 medarbetare på plats under arbetet med ventilationen. I tillägg har GK ett kontrakt på
fastighetsautomation. Från början var hela
kontraktet värt 100 miljoner kronor, men
det har utökats efterhand.

Det tekniska våningsplanet under Sentralbygg Vest har varit som
ett andra hem för Gunilla Wodell och hennes kolleger.

Den andra delen av utbyggnadsprojektet är Pir Nord, en helt ny terminal.
(Illustration: Nordic Office of Architecture)

Säkerhet. Samtidigt som de första
hyresgästerna har flyttat in ovan jord har
Gunilla och hennes medarbetare jobbat
på det tekniska våningsplanet under SBV.
Luften för den nya delen av terminalen
tas in till ett stort, gemensamt intagshus
en bit under själva terminalbyggnaden. I
Pir Nord finns dessutom några ytterligare
uteluftsintag.
De tekniska lösningarna är visserligen
omfattande, men inte revolutionerande. På
sommaren är planen att köra ner frånluften
till ett minimum och på så sätt skapa ett u
5
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Pir Nord (Illustrationer: Nordic Office of Architecture)

“

När det sker olyckor,
beror det ofta på att någon
säger ”jag ska bara”.
Gunilla Wodell, projektledare på GK.

övertryck i terminalen. Luften trycks då
ut under taket på terminalen i två stora
”övertryckshus”. Men i övrigt är tekniken
mestadels traditionell.
Däremot skiljer sig Gardemoen-projektet
mycket från andra projekt när det gäller
säkerheten och det är stort fokus på HMS.
Precis i starten inträffade två arbetsplatsolyckor med personskador på byggplatsen.
Inlärningskurvan blev brant för en projektledare som inte var van vid projekt av den
här storleken. Och när det sker olyckor, beror
det ofta på att någon säger ”jag ska bara”.
6

900 personer på arbetslunch. Projektets
storlek har också varit något alldeles
extra. När byggherren bjöd alla på byggarbetsplatsen på lunch, var det dukat för
800 personer. Det dök upp minst 900.
Dessutom har flygplatsen varit öppen för
trafik under hela byggtiden, vilket har
krävt speciella åtgärder. Vissa jobb måste
utföras under natten för att inte störa.
– På sistone har det varit mycket nattjobb.
Och när människor jobbar natt måste jag
vara standby på telefonen. Då ligger den
tätt vid örat under natten, säger Gunilla

Wodell och skrattar.
27 april. Den 27 april gäller det. Då måste
allt vara klart. Fram till dess flyttar hyresgästerna in fortlöpande och entreprenörerna har många olika datum att hålla reda
på. Men 27 april, det datumet är heligt.
Flighterna är schemalagda och allt som ska
ske, både ovan och under jord, läggs om.
Då måste projektledaren skaffa sig en ny
uppgift. Vad det blir vet hon inte ännu.
– Men då blir livet lite annorlunda, säger
Gunilla Wodell.
7
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KRAFTIGT FALL EFTER BREXIT

“
Byggbranschen i Storbritannien befinner sig i en kraftig nedgång
efter att väljarna röstade ja till ett utträde ur EU. De största hoten är
stigande materialkostnader och bristen på arbetskraft.

8

Det är viktigt att
regeringen gör
långsiktiga åtaganden,
och framförallt att de
planerade investeringarna i infrastrukturen
faktiskt genomförs.
Sadie Morgan, arkitekt i den brittiska regeringens
infrastrukturkommission.
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“

Problem med kostnader, investeringar och arbetskraft ger upphov
till stor oro på brittiska byggföretag. (Foto: Georg Mathisen)

Monika Slowikowska bygger bostäder i London och väljer nu att skjuta expansionsplanerna på framtiden och
riktar in sig på att spara. (Foto: Golden Houses Development)

B

ara några dagar efter folkomröstningen gick materialpriserna upp
med mer än tio procent och vi har
redan personalbrist, säger Monika
Slowikowska.
Hon äger Golden Houses Development,
ett byggbolag med ca 150 anställda som är
specialiserat på nybyggnation av exklusiva
bostäder i London.
Kraftigt fall. Efter att de brittiska väljarna
sade nej till ett fortsatt EU-medlemskap är
hela byggnäringen orolig för följderna. Den
första månaden efter folkomröstningen föll
värdet på nya byggkontrakt med hela 20
procent. Nedgången är särskilt tydlig på infrastrukturområdet, men det påbörjades även
2 000 färre bostadsbyggen än månaden innan.
– Hela byggsektorn är orolig för vilka effekter utträdet kommer att få, säger Monika
Slowikowska. En stor del av de byggmaterial som används här importeras från
Tyskland och Frankrike. Samtidigt som priserna har gått upp är de flesta entreprenörer
uppbundna av långsiktiga avtal och har små
möjligheter att påverka priserna.
Brist på arbetskraft. Men det som
bekymrar Golden Houses-chef allra mest
10

är bristen på arbetskraft. Missnöjet med
invandringen från övriga EU-länder var en
stor bidragande orsak till att britterna sade
nej till EU. I byggbranschen är det just
precis arbetskraften från andra EU-länder
som håller aktiviteten i gång.
– För närvarande saknar branschen mellan
10 och 20 procent av den arbetskraft som
behövs. Det gör att byggarbetarna kan
kräva mycket bra betalt – lönekostnaderna
ökar med ca 18 procent per år. Om den
fria rörligheten över gränserna inskränks
på det ena eller andra sättet kan situationen förvärras ytterligare, säger Monika
Slowikowska till Inneklimat.
Marknaden och känslor. – En av åtta som
arbetar i byggbranschen kommer från andra
länder, säger hon. Hon är också bekymrad
över finansieringen av nya projekt. Bankerna
är väldigt försiktiga och Golden Houses har
tvingats skjuta flera projekt på framtiden på
grund av bristande finansiering.
– Marknaden styrs av människor, och
människor styrs av känslor. Osäkerhet
har en stor påverkan marknaden, säger
Monika Slowikowska, som själv valt att dra
ner på tillväxttakten och istället spara mer
på grund av marknadsläget.

Säkerhetsrisk. Jacqueline O’Donovan,
som fick årets ”Outstanding Woman in
Construction”-pris, uttrycker sig ännu mer
kraftfullt: Den brittiska byggbranschen
är så beroende av arbetskraft från andra
länder att den inte kommer att fungera
efter Brexit, varnade hon före folkomröstningen.
O’Donovan fruktar också att branschen
kommer att investera mindre i säkerhetsutbildningar och teknologi. Än värre
är att vissa byggföretag kan komma att
sänka priserna och ta genvägar när antalet
byggprojekt blir färre och konkurrensen
hårdnar, menar hon.
– Det är viktigt att regeringen gör långsiktiga åtaganden, och framförallt att de
planerade investeringarna i infrastrukturen
faktiskt genomförs, säger Sadie Morgan.
Hon är arkitekt, sitter i den brittiska
regeringens infrastrukturkommission och
leder designgruppen som arbetar med
planerna på höghastighetståg i landet.
Efter folkomröstningen är risken stor för
att det varken blir några snabbtåg eller nya
landningsbanor på Heathrow.
En chock. Många pratar om euro-rasismen,
det vill säga att anställda från andra euro-

peiska länder uppmanas att åka hem.
– Efter folkomröstningen var stämningen
på kontoret väldigt dyster, säger Amanda
Levete. Hälften av de 50 anställda på
hennes arkitektbyrå, AL_A, kommer från
andra länder.
– Om människor upplever att de inte är
välkomna, så kommer de att åka hem,
säger hon till facktidningen Dezeen.
Alison Brooks, som leder Alison Brooks
Architects, säger samma sak.
– Många blev chockade när resultatet
av folkomröstningen offentliggjordes,
säger hon.
Säker osäkerhet. – Det enda man kan vara
säker på är osäkerheten, säger Paula Higgins, som är chef för villaägarföreningen
Homeowners Alliance. Bostadspriserna
och hur Brexit kommer att påverka värdet
på människors hus och lägenheter är det
som oroar dem mest, enligt en undersökning från Yougov.
Kirsteen Milne håller med om att det
mesta fortfarande är osäkert.
– Vad som kommer att hända när
Storbritannien lämnar EU beror på
förhandlingarna, och de har inte ens
påbörjats ännu. Mycket beror på hur

regelverket kommer att se ut i slutändan,
särskilt vad gäller den fria rörligheten över
gränserna, säger Kirsteen Milne.
Hon är chefsjurist på den skotska
advokatbyrån Shepherd and Wedderburn
och ingår i företagets Brexit-grupp.
Den norska modellen – ingen lösning.
– Vi har brist på kvalificerad arbetskraft i
Storbritannien och vi har hört att EUinvånare har börjat se sig om efter andra
möjligheter och kanske planerar att flytta
hem, säger hon.
Kirsteen Milne nämner krisåret 2008.
Då kollapsade byggbranschen och många
yngre människor bytte bransch.
Därmed förlorade branschen stora delar
av den yngre generationen och kvar
blev en arbetsstyrka där många är i
50-60-årsåldern och snart går i pension.
– Den norska modellen har nämnts som
ett alternativ för Storbritannien att ta efter.
Men de flesta experter tror att ett förslag
som innebär en fortsatt fri rörlighet för
människor inte kommer att gå hem hos
dem som röstade för Brexit, säger
Kirsteen Milne till Inneklimat.

För närvarande saknar
branschen mellan 10 och
20 procent av den arbetskraft som behövs. Det gör
att byggarbetarna kan
kräva mycket bra betalt –
lönekostnaderna ökar med
ca 18 procent per år. Om
den fria rörligheten över
gränserna inskränks på
det ena eller andra sättet
kan situationen förvärras
ytterligare.

Monika Slowikowska,
ägare av Golden Houses Development.

– Det enda man kan vara säker på är osäkerheten, säger
Paula Higgins, grundare och chef för villaägarföreningen
Homeowners Alliance. (Foto: Homeowners Alliance)

Brexit-experten Kirsteen Milne tror inte att den norska
modellen kommer att gå hem hos dem som röstade för ett
brittiskt utträde ur EU. (Foto: Shepherd and Wedderburn)
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Vad innebär Brexit

för Skandinavien?
Inga dramatiska effekter
på bostadspriserna
Brexit har hittills inte haft någon dramatisk effekt på bostadsmarknaden.
– Det som märks är den allmänna oron
för ekonomin. Där kan både Brexit och
annat spela in, säger Matilda Adelborg,
PR- och marknadskoordinator på
bostadssajten Booli.
– Bostadspriserna påverkas framför allt av
tillgång och efterfrågan, inte av tillfälliga
konjunktursvängningar. Vi har fortfarande
bostadsbrist och en låg byggtakt i Sverige.
Samtidigt råder en fortsatt hög efterfrågan
i större delen av landet och så kommer det
fortsätta vara i många år framöver också
– oberoende av utfallet av Brexit, säger
Adelborg.
Sveriges Byggindustrier räknar med att
effekterna av Brexit blir mindre synliga
inom bygg än i andra sektorer. Skanska är
en av aktörerna som länge haft närvaro på
den brittiska marknaden. Förra året stod
Skanska UK för 12 procent av koncernens
omsättning. Skanska själva pekar på att
den brittiska verksamheten är lokalt
baserad och att lönsamheten är god.

Matilda Adelborg är PR- och marknadskoordinator på
bostadssajten Booli i Sverige.
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kommer att upphöra. I dag handlar man
utan tull mellan EU-länder.
När Storbritannien utträder kan det
bli dyrare att göra affärer med brittiska
företag. På motsvarande sätt kan det bli
mindre attraktivt för brittiska företag att
importera varor från Danmark på grund
av tullavgifterna, säger Mette Christina
Juul. Hon betonar att det råder osäkerhet
kring effekterna.
– Men det är viktigt att ligga i framkant av
utvecklingen om man handlar med
Storbritannien, har verksamhet eller
kontrakt där, eller omfattas av brittisk rätt,
säger Mette Christina Juul.

Säker osäkerhet

Mette Christina Juul är advokat och expert på moms och
avgifter hos Plesner i Danmark.

Tull och moms
Handeln med Storbritannien blir besvärligare och priserna troligen högre på
grund av tull, moms och den nya gränsen
mot EU. Det konstaterar Mette Christina
Juul, advokat och expert på moms och
avgifter hos Plesner.
Advokatfirman i Köpenhamn har tillsatt
en särskild arbetsgrupp som ska ge
kunderna rådgivning om Brexit.
– Den viktigaste innebörden av Brexit är
att EU:s princip om fri rörlighet av varor

INNEKLIMAT

TEXT & FOTO: HARALD SOLA BERENTSEN

Anne Louise Aartun Bye är seniorrådgivare på Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge.

– Det enda man säkert kan säga om Brexit
är att läget är osäkert, säger Anne Louise
Aartun Bye, som är seniorrådgivare på
Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges
största intresseorganisation för företag. Hon
pekar på att Storbritanniens premiärminister
Theresa May tydligt sagt att ”Brexit betyder
Brexit” – det blir ingen ny omröstning eller
kompromisslösning.
Anne Louise Aartun Bye konstaterar att
det spekuleras kring om Storbritannien
ska gå med i EES. Men det är knappast
någon lösning på de frågor som förmodligen avgjorde folkomröstningen:
motståndet mot fri rörlighet för personer
och mot överstatlighet.
– Jag tror vi har ett långt lopp framför
oss och att det här kommer att ta flera år.
Osäkerhet är inte bra för näringslivet och det
finns skäl att tro att det kommer att påverka
synen på investeringar i Storbritannien,
säger Anne Louise Aartun Bye.
Storbritanniens handelsminister Liam Fox
har dock försäkrat att britterna vill ha mer
frihandel, inte mindre.

KAM
– vad är
det?

Charlotte Müller är KAM
(Key Account Manager) på GK
Inneklima. Tillsammans med
tre andra kollegor ansvarar
hon för kontakten med ett antal
större kunder runt om i Norge
och inom olika branscher.

M

ånga arbetsuppgifter. – Min
viktigaste uppgift som KAM är
att förstå kundens behov och se
till att våra lokala kontor levererar den kvalitet som kunden förväntar
sig, berättar Charlotte Müller.
Våra kunder har många bestämda önskemål och förväntningar på områden som
service och underhåll – och de vill gärna
ha våra synpunkter på hur renoveringar
och utbyte av utrustning ska genomföras.
I vårt säljarbete har vi en tät, ofta daglig,
kontakt med kunderna. Det är nödvändigt för att behålla de bra kunderna och
eventuellt utöka våra leveranser till dem.
Min kundportfölj består av de flesta av
Norges bensinstationer samt en hel del
hotell och fastighetsförvaltare. Det här är
stora och krävande kunder med otroligt
många – ofta 200-300 fastigheter, och som
KAM är det min uppgift att se till att de är
nöjda med den service och de produkter
vi levererar. Det gör vi bland annat genom
uppföljningsinsatser och genom att
samarbeta med de lokala GK-kontorens
egna account managers och projektledare.

Tät uppföljning. – Kundvård handlar
mycket om logistik. Två gånger om året
rapporterar vi allt som skett i samband
med uppföljning av den aktuella kunden.
Rapporterna ger oss en bra bild över
tillståndet hos kundens olika installationer
och innehåller dessutom information
om allt från serviceåtgärder och HMS
till eventuella förbättringar och utbyten
av utrustning, säger Charlotte Müller
och fortsätter: Rapporteringen innehåller därmed information om eventuella
tilläggskostnader som ligger utanför det
ursprungliga avtalet. Om det gäller merförsäljning, till exempel om en kund där vi
sköter underhållet av ventilationen dessutom vill ha en kylprodukt, hjälper våra
specialister på kylavdelningen mig att ta
fram den bästa lösningen för kunden. Det
är mitt ansvar som KAM att sådana processer går snabbt, effektivt och smärtfritt
för kunden, både lokalt och centralt. Vi
måste hela tiden vara uppmärksamma så
att vi kan anpassa oss till kundens behov,
eftersom behoven ändras med tiden. Ett
typiskt kontrakt gäller i 3-5 år och i dagens
snabba utveckling är det ständiga behovet

av förändring det enda som är konstant i
en kundrelation. Utrustning måste regelbundet bytas ut och förnyas, vilket också
är något som ingår i våra arbetsuppgifter.
Vad som ingår i de olika avtalen kan
variera en del, även inom kundens egen
organisation. Efterhand som vi lär känna
kunderna inkluderas ofta den här typen av
kostnader i huvudavtalen.
Nyttig för båda parter. – Genom att vi
jobbar så tätt och nästan dagligen med
kunderna får vi också mycket tillbaka,
säger Charlotte Müller. Det nära samarbetet leder självklart till att vi på GK
Inneklima lär oss mycket och utvecklar
vår egen organisation. Det kan till exempel
röra sig om hur vi presenterar rapporterna,
hur vi kommunicerar och hur vi jobbar
med HMS-frågor inom olika branscher. Vi
har alla en potential att utvecklas och höja
vår kompetens. För en KAM är kunduppföljningen en dynamisk process där en
hög kvalitet i alla leveranser resulterar i bra
och långsiktiga kundrelationer. Flexibilitet
och anpassning är nyckeln till framgång.
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Bodö Panorama ägs av tre bostadsrättsföreningar och består av sex fastigheter
med totalt 300 lägenheter. Området är byggt 2006 – 2015.

Service

nyckeln till framgång i Bodö
14
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Serviceteknikerna Daniel Summers (t.v.)
och Thomas Stensholm på väg till ett
serviceuppdrag i Bodö Panorama

I den norska staden Bodö har
uppdragen i bostadsfastigheter
blivit ett allt viktigare segment för
GK Inneklima. Över hela landet
byggs det bostäder som aldrig
förr och marknaden verkar vara
omättlig. Samtidigt ökar kraven
och förväntningarna på inomhusklimatet i lägenheterna, oavsett
om det handlar om nybyggnation
eller renovering av äldre hus.

D

et byggs – mycket! I Bodö pågår
just nu något som närmast kan
beskrivas som en byggboom.
Om några år kommer staden ha
dubbelt så många invånare som idag. Och
även här uppe i norr vill människor bo
centralt – i praktiska moderna lägenheter.
Enligt byggplanerna ska 700 nya lägenheter byggas under den närmaste tioårsperioden.
– GK har redan tagit hem kontraktet för
flera av de nya projekten, berättar
Ragnhild Karine Lyngvær, som är chef
för serviceavdelningen på GK Bodö.

Dessutom har vi löpande serviceavtal med
många av de befintliga bostadsfastigheterna
i staden. Det rör sig i första hand om
projekt som vi har följt från starten i
och med att vi utförde den ursprungliga
installationen. Vår strategi bygger på att vi
medvetet jobbar för att ta hem kontrakten
på kommande service och underhåll av de
anläggningar vi installerar.
Bostäder eller kommersiella fastigheter.
På samma sätt som i övriga Norge tecknas
de flesta serviceavtal i Bodö med kommersiella fastigheter och offentliga fastigheter,

men servicemarknaden för flerbostadshus
växer stadigt. Tillväxtkurvan för bostadshus är märkbart brantare än kurvan för
kommersiella fastigheter.
– Det intensiva bostadsbyggande som
sker i stadens centrum gör att service av
bostäder kommer att vara en intressant
marknad i många år framöver, menar
Lyngvær. Men vi jobbar även flitigt med
de övriga marknadssegmenten. Vi måste
vara flexibla och anpassa oss till de aktuella
trenderna på marknaden. Som hela Norge
vet har Stortinget beslutat att det mesta av
Luftforsvarets verksamhet här i staden ska
15
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läggas ner. Vi hade tidigare omfattande
serviceavtal med Forsvarsbygg, men redan för några år sedan anställde försvaret
egna servicetekniker, så nedläggningen
får inga större konsekvenser för oss. För
övrigt har norska försvaret påbörjat en
utbyggnad och modernisering av sin
anläggning i Reitan, några mil öster om
staden och där har vi kontrakt på flera
uppdrag.
Bodö Panorama. Bodö Panorama är
namnet på ett stort bostadsområde som
ligger mitt i infarten till staden. Här har ca
300 lägenheter, fördelade på sex fastigheter
och tre bostadsrättsföreningar, byggts
under de senaste tio åren.
– Vi har haft serviceavtal med samtliga
tre bostadsrättsföreningar ända sedan
installationen, berättar Lyngvær. Alla hus
har balanserad ventilation och vi följer
upp med underhåll och byter filter i alla
lägenheter varje år, vilket ger en säker drift
för de boende och bostadsrättsföreningens
styrelse. Det är också vår bästa garanti
för att våra kunder ska bli nöjda med den
ventilation vi installerar. Förutom service
och underhåll i lägenheterna levererar vi

Karriär på GK
Ragnhild Lyngvær började sin karriär i
branschen som sekreterare på Glent & Co för
snart 25 år sedan, utan några tekniska kunskaper
om ventilation. När GK köpte företaget fyra
år senare fick hon en möjlighet att öka på sin
kompetens genom GKs kurser i ventilationsteknik
och försäljning.
– Efter en intensiv internutbildning blev jag
så småningom projektledare och sedermera
servicechef. Den bakgrunden ledde till att jag
i augusti i år tillträdde som chef för serviceavdelningen på GK Inneklima i Bodö som har 15
anställda, berättar Lyngvær.

service och underhåll för ventilationen
i garage, soputrymmen, gemensamma
utrymmen med mera. Samtliga tre
bostadsrättsföreningar har alltså serviceavtal med oss som tecknades strax efter att
installationerna utfördes.
När vi tecknar serviceavtal med en
bostadsrättsförening så sköter vi eventuella reklamationsärenden direkt med
lägenhetsinnehavarna. Om det inte finns
något serviceavtal måste alla ärenden gå
via huvudentreprenören. Det är 5 års
garanti på dessa projekt så det säger sig
självt att huvudentreprenören har
mycket att vinna på att vi tar hand om
alla ärenden direkt.
Försäljning. Självklart strävar man även
i Bodö efter att få så många fasta serviceavtal som möjligt, men man gör även
många enstaka uppdrag för olika kunder,
både fasta servicekunder och kunder utan
fasta serviceavtal.
– När vi har gjort en större installation
försöker vi alltid få till ett serviceavtal
omedelbart därefter, berättar Lyngvær.
Men även äldre anläggningar har behov
av service så vi övervakar marknaden och

erbjuder våra tjänster till alla som kan ha
nytta av dem. Staden är inte så stor och
marknaden är relativt transparent, så vi
känner de flesta potentiella kunder och
kan ha en öppen och oförpliktande dialog
med dem.
Merförsäljning. Många kunder vänder sig
direkt till GK för att få hjälp med service
och då gäller det att vara påpasslig och
försöka sälja in mer.
– Vi har möten varje vecka där vi pratar
om merförsäljning. När våra servicetekniker är ute hos kunderna gäller det att
de har ögonen öppna, så att de kan föreslå
förbättringar av anläggningarna om det
behövs. Det här är definitivt bra kundservice och har haft en bra effekt på våra
orderböcker. Det kan till exempel vara ett
aggregat som har sett sina bästa dagar eller
kanske bara några remmar som bör bytas
ut. Att alla medarbetare gör en säljinsats
är avgörande för att vår serviceavdelning
ska kunna nå målet om 15 procent fler
serviceavtal per år, avslutar Ragnhild
Karine Lyngvær entusiastiskt.

Ragnhild Karine Lyngvær är
chef för GK Bodös serviceavdelning

– Filtren i lägenheterna måste bytas ut en gång om året,
berättar Thomas Stensholm, servicetekniker på GK Bodö.

Bra lösning för hyresgästerna
– Det är alltid trevligt att få besök av servicekillarna, säger Bente Wikström, som ansvarar
för bostadsrättsföringens kontakter med GK. För
oss är det viktigt att allt som rör inomhusklimatet
sköts av fackkunniga som inte bara byter filter,
utan även kan svara på frågor angående driften
av anläggningarna. Jag har bott här i fyra år nu
och jag räknar med att föreningen kommer att
fortsätta med den här typen av serviceavtal även
framöver.

Bente Wikström, styrelseledamot i bostadsrättsföreningen Panorama 1, samtalar med
Thomas Stensholm, servicetekniker på GK Bodö.
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Halvvägs mellan Ålesund och
Trondheim ligger Kristiansund,
med Atlanten som närmaste
granne i väster. Kristiansund är
byggd på fyra öar, något som i
alla tider gjort det besvärligt
att utveckla stadens infrastruktur.
Och det gäller inte minst
avloppssystemet.

T

idigare har detta mindre angenäma
problem lösts med hjälp av ett
antal mindre reningsverk och
pumpstationer. Nu har kommunen
beslutat att allt avloppsvatten från staden
ska renas i en ny, effektiv anläggning på
Kirkelandet, stadens mest centralt belägna
ö. Kommunen har ca 25 000 invånare, en
befolkningsmängd som man hoppas kommer att öka under de närmaste åren, och
kapaciteten i det nya reningsverket är väl
tilltagen för att tillgodose både nuvarande
och kommande behov.
Stadsnära avloppsrening. Det nya reningsverket har legat på ritbordet i flera år och
i fjol kom bygget äntligen igång. I kommunens planering har stor vikt lagts vid
att avloppsreningen inte får skapa problem
med dålig lukt, varken i anläggningen eller
i omgivningen. Det vore ju förödande om
den friska havsluft som staden är välsignad
med skulle bli förstörd.
– När vi fick entreprenaden för luftrening
på ett avloppsreningsverk, insåg vi direkt
att det skulle bli en utmaning utöver det
vanliga, berättar Anne Sofie Holand,
avdelningschef på GK i Kristiansund.
– Avgaser och odörer är vi väl bekanta
med från tidigare projekt, men det har
då i första hand rört sig om matos och u
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liknande. Här talar vi om luktvarianter
från den andra änden av matsmältningsprocessen. Vi har visserligen renat luft i
ventilationssystem med såväl UV-strålning
som kolfilter, men åtgärderna har inte varit
i den här storleksordningen – inte ens i
ett projekt där vi avlägsnade lukter i ett
reningsverk för muddringsavfall.
Nya utmaningar. – Det är inte varje dag vi
installerar luftrenare i ett stort avloppsreningsverk, så det är både kul och
annorlunda, säger Anne Sofie Holand.
De vanligaste gaserna i ett avloppsreningsverk är vätesulfid, metan, ammoniak och
koldioxid, och miljön är korrosiv vilket
ställer höga krav på materialen. I vissa
delar av anläggningen behövs kanaler i
polypropylen med en diameter på upp till
en meter. Att svetsa kanaler av plast med
sådana dimensioner är inget man gör varje
dag, men våra duktiga montörer har lärt
sig konsten och behärskar den nu till fullo.
Så vi har faktiskt utökat vår kompetens
genom det här projektet.
På grund av korrosionsrisken är även
utblåsfläktar och värmeåtervinnare tillverkade av plast.
Reningsmetod. Pål Presno har varit GKs
projektledare under installationen av

luftrenare i Kristiansunds nya avloppsreningsverk och han berättar följande:
– Det är inte varje dag vi monterar utrustning i en så utmanande miljö. Luftrenarna
ska rena luften inne i anläggningen utan
att den omgivande miljön drabbas. Vi
installerade ett traditionellt tilluftsaggregat som filtrerar och förvärmer tilluften.
Frånluften förs ut via kanaler i plast som
är placerade på en mängd olika platser
runtom i reningsverket. Frånluften går
genom ett förfilter, sedan genom UV-filter,
utblåsfläktar, aktiva kolfilter och värmeåtervinnare innan den släpps ut i det fria.
UV-filter och aktivt kol. – Den första
ordentliga reningen av avloppsgaserna
sker i ett UV-filter som gaserna passerar,
berättar Pål Presno. UV-ljus har den
egenskapen att det bildas fria radikaler
och joner när gasmolekyler passerar. De
mycket reaktiva radikalerna sätter i gång
kedjereaktioner som bryter ner organiska
föreningar. Processen är densamma som
när det naturliga solljuset bryter ner
ämnen i naturen. Med rätt design minskar
processen föroreningarna på ett enkelt och
energisnålt sätt, helt utan användning av
kemikalier.
I nästa steg pumpas den UV-filtrerade
luften in i ett kolfilter, närmare bestämt

en behållare med fyra ton aktivt kol i
pelletsform. Där absorberas föroreringar
i luften av det porösa kolet. Mängden och
typen av kol är anpassad till luftvolymen
och de föroreningar som ska behandlas.
Här avlägsnas de allra sista resterna av
avloppslukten.

Kristiansunds nya avloppsreningsverk är vackert beläget
med Atlanten som närmaste granne. En ny och effektiv
ventilationsanläggning från GK ska se till att den friska
havsluften dominerar miljön även framöver.
Montörerna Erling Myrnes (t.v.) och Göran Naalsund ser till att de sista kanalerna hamnar
på plats några dagar innan invigningen av reningsverket.

Anne Sofie Holand, avdelningschef på GK Kristiansund, och projektledaren Pål Presno har
kontinuerligt haft upp till 8 montörer på plats på anläggningen sedan årsskiftet.

Montör Tor Erik Wærnes kontrollerar en
behållare innan den fylls med 4 ton aktivt kol.

Att svetsa ihop 1000 mm plaströr har varit en ny och
spännanden utmaning för GK i Kristiansund.

GK-veteran i Kristiansund.
I Kristiansund finns en av GKs äldsta avdelningar
och här regerar Anne Sofie Holand. Anne Sofie
är en av koncernens verkliga veteraner, och
veteraner finns det ganska många av på GK.
– Det är väl ett tydligt tecken på att vi trivs och
har en toppenbra arbetsplats, påpekar Anne
Sofie, som började på avdelningen i Kristiansund
redan 1986 och som nyligen mottog en officiell
hyllning för sina 30 år i koncernen. Under 24 av
dessa år har hon varit chef på avdelningen.
– Strax efter att jag började här för 30 år sedan
var vi bara två medarbetare, berättar hon. I dag
är vi 22 anställda. Vi har byggt upp en stabil
verksamhet, särskilt när det gäller service och
underhåll inom ventilation, fastighetsautomation
och kyla. Dessutom utför vi en mängd entreprenader inom dessa fackområden. Vi har egna
montörer i projektavdelningen och hyr in extra
personal vid behov.
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“

Att användarnas beteende ger stora
avvikelser har visat sig gång på gång.
Ju energieffektivare hus vi bygger, desto
större blir avvikelserna i förhållande
till den beräknade energianvändningen.
Ju mer vi skärper kraven, desto större
blir avvikelserna.
Natasa Nord, förste amanuens på NTNU i Trondheim.
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TEXT & FOTO: GEORG MATHISEN

Därför förbrukar fastigheten

onödigt mycket
energi

Vad händer när användarna öppnar fönstret, justerar termostaten och låter lyset stå på? Energisparåtgärder är meningslösa
om användarna gör som de vill, inte som de borde.

T

ekniken och hur den används går
inte alltid hand i hand. Användarnas
beteendemönster studeras av forskare
över hela världen. Frågan är: Hur
använder människor den nya fastighetstekniken och på vilket sätt påverkar detta
energiförbrukningen?

Att ha energibesparande teknik tjänar inte mycket till om
användaren öppnar fönstret istället för att lita på ventilationen.
(Foto: Shutterstock)
Natasa Nord följer forskningen om användarbeteende.
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Öppnar fönstret. – Vi har bra ventilation.
Trots detta öppnar många fönstret eller
klagar om det inte går att öppna, säger
Natasa Nord. Hon är förste amanuens på
NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) i Trondheim där hon bland
annat forskar om just användarbeteende.
”Även måttliga förändringar i beteendet
kan ha en stor effekt”, skriver Natasa
och hennes kolleger efter att ha studerat
energianvändningen vid ett nollutsläpphus
i Larvik.
– Vi har standardvärden för exempelvis
luft och internlast, men det är inte så det
fungerar i verkligheten. Energiförbrukningen är betydligt högre än beräknat på
grund av att vi användare gör lite som vi
vill.

Ju energieffektivare hus, desto större
avvikelser. Natasa Nord säger ”vi”. På
hennes eget kontor står fönstret också på
glänt. Hemma bor hon i ett lågenergihus
med fjärrvärme. Trots detta är huset försett
med braskamin och skorsten, för norrmän
tycker om att elda med ved under vinterhalvåret. Men tillsammans med fjärrvärmen blir det för varmt och det löser de
flesta med att öppna fönstret.
– Att användarnas beteende ger stora avvikelser har visat sig gång på gång. Ju energieffektivare hus vi bygger, desto större
blir avvikelserna i förhållande till den
beräknade energianvändningen. Ju mer
vi skärper kraven, desto större blir avvikelserna. Och de orsakas av användarnas
beteende, berättar hon.
Goda råd. NTNU-forskaren tror att en del
av energislöseriet kan bero på att de som
köper energieffektiva hus har råd att betala
de höga elräkningarna.
– Att bygga ett passivhus i Norge är dyrt.
Om du har råd att köpa ett hus för fem–
sex miljoner bryr du dig knappast om u
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elräkningen, säger hon.
Där man tydligt kan se att det lönar sig att
spara på energin är det lättare att göra rätt.
På NTNU vet man att om universitetet
håller elräkningarna nere, så blir det pengar
över till annat. Med den kunskapen och motiverad driftspersonal blir förbrukningen låg.

Adaptiv komfort
Många gör beräkningar av inomhusklimatet,
men beräkningarna och byggreglerna bygger
på siffror – inte på vad människor upplever,
eller den upplevda termiska komforten som det
kallas på forskarspråk.
– Om det är kallt ute och jag kommer in, upplever jag det som varmt. Och när det är kallt
har vi mer kläder på oss och upplever därför att
det är varmare inomhus. För närvarande finns
det inga metoder för att analysera detta, säger
Natasa Nord.
Resonemanget fungerar även i motsatt riktning:
Om det är varmt ute har vi på oss tunnare
kläder och tål därför mycket högre temperaturer
inomhus.
– Energianvändningen påverkas mycket om vi
kan ha det lite svalare inomhus under vintern, eller
lite varmare på sommaren, säger Natasa Nord.
En av hennes masterstudenter har i sin uppsats
undersökt den upplevda komforten i norska
hus. Är det nödvändigt att ha en 4000 watts
radiator istället för en på 2000 watt när den
bara behövs 50 timmar under ett år? Hur
många anläggningar är överdimensionerade?
– Jag är medveten om att resonemanget inte
fungerar för en operationssal. Men på ett
kontor gör det inte så mycket om det är en
annan temperatur än vanligt några timmar om
året, säger Natasa Nord.

Dataspel. Det handlar inte bara om att
användarna sitter fast i gamla vanor, som
att öppna fönstren eller justera temperaturen. När människor flyttar in i ett hus
med ny teknik beter de sig annorlunda.
– Det finns noggranna studier om hur
människor beter sig i gamla hus. Men hur
beter de sig i ett nytt? frågar Natasa Nord.
Hon har utvärderat en studie om användarbeteendet i nya bostäder med hjälp av
simuleringar som närmast kan liknas vid
ett dataspel. Studien har genomförts av en
kollega i Hongkong.
– Vi behöver också ta reda på vad vi kan
lära oss av tidigare undersökningar, säger
Natasa Nord.

Från spillvärme till fjärrvärme
Serverhallar, butiker och andra kommersiella fastigheter släpper ut mycket värme
som hade kunnat utnyttjas på bättre sätt,
men det saknas system för att överföra värmen till de platser där den skulle behövas.
– Om jag driftar ett datacenter, varför
skulle jag vilja sälja värme till en fjärrvärmeanläggning? Och varför skulle
fjärrvärmeföretaget köpa värme av mig?
frågar Natasa Nord.
Detsamma frågar sig de som har överskottsvärme och de som kunde ha köpt den.
– Vi behöver få en rättvis prismodell som
motiverar både fjärrvärmeföretagen och de
som har spillvärme. Fjärrvärmeföretagen
måste dessutom fundera på hur de ska
kunna ta emot värme från nya samarbetspartner, och den nya partnern måste klara
av att bli en pålitlig leverantör, säger hon.
– Spillvärmen måste ha ett pris som gör
det attraktivt att köpa den. Men om den
blir för billig, så kommer ingen att bry sig
om att göra det som krävs för att kunna
sälja den, säger NTNU-forskaren.
24

En vanlig syn på kontorshus.

Fakta om Annex 66:
• Internationellt forskningsprojekt om energirelaterade användarbeteenden i byggnader.
• Initierat av Internationella energirådet, IEA,
2013.
• 57 universitet, forskningsinstitut och företag
i 24 länder deltar. Totalt antal deltagare: mer
än 100.
• I Skandinavien deltar Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och
Danmarks tekniska universitet (DTU).
Även Aalborgs och Umeås universitet ingår
i samarbetet.
NTNU har ett eget labb för bland annat värme och ventilation.

Ju energieffektivare hus, desto större diskrepans mellan beräknad och faktisk energianvändning, förklarar Nord.
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Sälja?

Du slipper inte undan!
Ingenjörer lyssnar och hittar lösningar. Det gör säljare också,
påpekar Marianne Ryeng, som håller säljkurser i samarbete med
Norges ingenjör- och teknikorganisation. (Foto: Fjeldstad & Partners)

”Att vara säljare är väl
inte lika viktigt som att
vara ingenjör?” Om du
tänker i de banorna,
behöver du tänka om,
för försäljningen
kommer du inte undan.

S

älja? Jag? Som är ingenjör? Nej,
ärligt talat!”
Så kan det ofta låta. En ingenjör
är specialist och kan sitt område.
Försäljning – det är något som andra
sysslar med.
Inte frivilligt. – Det är väldigt få som
anmäler sig till säljkurserna, säger Beate
Mordt. Som chef för förbättring och processutveckling på GK ingår det i hennes
arbetsuppgifter att lära ingenjörer att sälja.
– Ingenjörer vill gärna gå kurser och lära
sig nya tekniska koncept, men de vill helst
inte att försäljning ska ingå i deras arbetsuppgifter. Vi har lite strutsmentalitet och
sticker gärna huvudet i sanden, säger hon.
Både specialist och säljare. Marianne
Ryeng har samma erfarenheter. Hon är
seniorrådgivare på Fjeldstad & Partners,
arbetar mycket med säljutveckling och
håller säljkurser i samarbete med NITO
(Norges ingenjör- och teknikorganisation).
– Ofta tänker de för mycket i svart och vitt
och säger att ”jag är specialist, inte säljare”.
Men man kan mycket väl vara både och,
säger hon.
– Dessa två roller har mycket gemensamt.
Ingenjörer är bra på att lyssna och hitta
bra lösningar. Men det är exakt det som
säljare också är bra på. De ingenjörer som
går en säljkurs upptäcker snart att dessa
två yrken har mycket mer gemensamt än
vad de trodde, säger hon.
Förstå kunden. Försäljning är ett yrke och
en ingenjör som har en säljfunktion måste
inte vara en insmickrande dammsugarförsäljare som ringer på hos folk och
rabblar en presentation som han lärt sig
utantill.
– Det som en ingenjör behöver för att
kunna sälja är kunskap om en bransch
som hela tiden förändras och en förmåga
att föra en dialog med kunden om detta.
Försäljningsfunktionen har förändrats
från produktförsäljning till kundorienterad försäljning och till att sälja in
värden. Produkterna blir mer och mer lika
och du kan inte längre bara konkurrera
med priset, säger Marianne Ryeng.
Då gäller det att den som säljer förstår
kunden. Och just det har en ingenjör
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utmärkta förutsättningar för att göra,
menar hon.
– Kunderna beter sig och tänker annorlunda
och gör sina inköp på ett helt annat sätt
idag än för bara 15 år sedan. För kunderna
är det lätt att köpa, men svårt att välja. Vi
ger dem för mycket information och för
lite råd-givning. Vi måste anpassa oss till
kundens vardag, instämmer Beate Mordt.
Värdet, inte priset. Detta betyder att den
som vanligtvis bara tänker på kostnaderna
för kunden måste börja tänka på kundvärdet. Att vara billigast håller inte längre.
Det är den som är bäst på att presentera
värdet för kunden som vinner.
– Ingenjörer är bra på att prissätta underhåll och projekt. Men att översätta en
installationskostnad till ett kundvärde och
sedan sätta siffror på det är inte lika lätt,
konstaterar Beate Mordt.
– Det är jättekul att beräkna kostnader, men
det utgör inget värde för kunden. Det finns
inga kunder som investerar i en ny ventilationsanläggning om det inte finns något
värde i andra änden. Då köper de hellre en
ny soffa, nya gardiner eller en ny dator!
Inte ett pris, exkl. moms. Samtidigt innebär det en omställning att ge kunden ett

svar som inte är ett pris, exkl. moms. Det
kan verka lite skrämmande.
Men det finns inga genvägar, säger Beate
Mordt:
– De flesta av oss har en säljbudget idag.
Det gäller inte bara säljarna. Vi har provat
att anställa säljare som inte är ingenjörer,
men det fungerar inte om de inte
förstår tekniken bakom det de ska sälja.
Fastighetsförvaltare är kunniga och låter
inte luras av en glad säljare som bara
försöker sparka in dörrar och är svarslösa
när de får en fråga. I den här branschen
måste du kunna något om fastigheter,
säger hon.
Behov. Det är mycket att lära sig, men det
har ingenjörer lätt för, säger Marianne
Ryeng.
– De är redan inne i projekten och har
redan ett nätverk. Det gäller bara att ställa
fler frågor och ta reda på vilka behov
kunderna har, utöver de uppenbara.
När det lyckas, är den sköna känslan en
belöning i sig:
– Alla som lyckas med en bra affär vet att
försäljning är något av det roligaste som
finns, säger Beate Mordt.

– Vi ger kunderna för mycket information och för lite rådgivning, menar Beate Mordt. (Foto: Heidi Övergaard)

27

DANMARK

DANMARK

TEXT: HARALD SOLA BERENTSEN FOTO: GK DANMARK

År 2012 gjorde den danska
regeringen en bred överenskommelse om hur energipolitiken ska utformas fram
till 2020. Överenskommelsen
ska garantera en minskning av
CO2-utsläppen med 40 % och
innehåller även regler för stöd
till energibesparande åtgärder
i fastigheter, konvertering till
hållbara energikällor i tillverkningsprocesser och andra
initiativ som samtliga ska medverka till att miljömålen nås.

Borum Industri A/S

Borum Industri A/S
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Borum Industri A/S är kund till GKs avdelning
i Skive. I samband med utbyggnaden av en
produktionshall ville företaget optimera
energianvändningen i de befintliga produktionsanläggningarna.
Med GKs hjälp ansökte Borum om de bidrag
de var berättigade till i samband med energioptimeringen av anläggningarna. Tack vare detta
fick man ett ekonomiskt stöd som täckte cirka 7
procent av den totala entreprenadkostnaden. u
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F

okus på energi. GK Danmarks
målsättning är att vara en central
medverkande aktör i arbetet med att
nå dessa utsläppsmål. I början
av 2016 tillträdde avdelningschef
Dorthe Bergström tjänsten som ansvarig
för försäljning och utveckling av energilösningar på GK Danmark.
– Förutom myndigheternas krav på
energibesparingar är det naturligtvis sunt
förnuft för företagen att ta vara på möjligheterna att minska energikostnaderna för
såväl fastigheter som produktion och på
så sätt stärka konkurrensförmågan. Här i
Danmark förväntar sig fastighetsägarna
att de tekniska installatörerna har den
kunskap, innovationsförmåga och kompetens som krävs för att erbjuda hållbara
lösningar vad gäller energin och miljön.
– Hur ska målet nås?
– Att prioritera och fokusera på energifrågorna i vårt produktprogram är en
naturlig utveckling av GK Danmarks
strategi, konstaterar Dorthe Bergström.
Vårt mål för 2016 är att hjälpa våra kunder
att genomföra och få subventioner för
energibesparingar på minst en gigawattimme. Tack vare betydande insatser
och ett gott samarbete med våra kunder
nådde vi det målet redan efter det tredje
kvartalet. 2017 förväntar vi oss att kunna
genomförda betydligt fler subventionerade energibesparingarsåtgärder för våra
kunder.
Strategi. – Våra kunder värdesätter att vi
hjälper till med att hitta nya möjligheter
att genomföra energibesparingsåtgärder
i deras fastigheter, förklarar Bergström
entusiastiskt. Vi har etablerat egna rutiner
som underlättar för kunderna att ansöka
om bidrag som kan användas till att delfinansiera energioptimerande åtgärder. Vi
lägger även stor vikt vid att ge kunden en
bra överblick över energiprojektens lönsamhet genom att beräkna avkastningen
och hur lång tid det tar för det aktuella
projektet att betala sig.
– En handlingsplan som lyfter fram GK:s
fokus på energifrågorna, både i våra
befintliga leveranser och i samband med
utveckling av nya lösningar, presenterades
för GK Danmarks ledningsgrupp i februari, berättar Bergström. Analyser visar
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Avdelningschef Dorthe Bergström är ansvarig för försäljning och utveckling av energilösningar på GK Danmark.

även att endast hälften av de projekt som
är berättigade till ekonomiskt stöd ansöker
om det, vilket beror på att fastighetsägarna
är dåligt informerade om möjligheterna!
Synliggörande. – En viktig del av planen
är att utveckla våra medarbetares kompetens på energiområdet, säger Bergström,
och det gäller allt ifrån avdelningschefer
till projektledare, tekniker och säljare. Av
det skälet har vi arrangerat energiseminarier, något som medarbetarna säger har
varit till stor hjälp i deras arbete med att

informera kunderna om de möjligheter till
energibesparingar som finns att tillgå. Vi
lyfter även fram att energi är en viktig del i
vårt produktprogram i våra dagliga
kontakter med befintliga kunder och på
möten med nya kunder. Vi utarbetar
referensprojekt i samarbete med kunderna, som gärna visar upp ett framgångsrikt
energiprojekt.
Markedet. När man säljer energioptimering möter man en mycket diversifierad
målgrupp, vilket ofta kräver olika infalls-

vinklar, berättar Bergström.
– Vissa bor i hus som är i toppskick, där
underhåll och kontinuerliga förbättringar
är självklarheter. Andra ligger efter, vilket
ofta gäller kommersiella fastigheter där
man prioriterar att investera i den egna
produktionsapparaten eller något annat
där behoven är mer uppenbara. Det betyder att vi måste skaffa oss en bra överblick
innan vi sätter igång, betonar Bergström
Kartläggning
Bergström menar att den effektivaste
ingången till en dialog med kunden om
energibesparingsåtgärder är att kartlägga
den faktiska energianvändningen i
fastigheten med nyckeltal, hur förbrukningen har förändrats och fastighetens
energimärkning. Därefter kan man fastställa vilka energibesparingsåtgärder som
kunden kommer att ha störst nytta av.
På det här sättet får fastighetsägaren en
bra överblick över situationen och GK får
en utmärkt utgångspunkt inför dialogen
om de föreslagna åtgärderna. Kartläggningen resulterar ofta i ett förslag som delas
in i lösningar med mycket kort återbetalningstid (1-3 år) och med lite längre
återbetalningstid (3-5 år).
– Vi stämmer alltid av med kunden vilket
ekonomiskt perspektiv kartläggningen
ska utgå från. Det är nämligen viktigt att
vi känner till kundens förväntningar när
vi inspekterar fastigheten och undersöker
möjligheterna.
För återkommande kunder kan vi till
exempel föreslå en uppgradering av den
befintliga anläggningen så att de kan
dra nytta av den senaste tekniken och
processer med bättre verkningsgrad och
få en effektivare injustering. Här kan
lösningarna bestå av att installera nya ECventilatorer, nya pumpar, värmeåtervinning, byta ut gamla pannor och injustera
värmeanläggningen.
Vi följer noga arbetet hos våra systerbolag
i Sverige och Norge, som genom att installera energiövervakningssystem lättare kan
följa upp kundens el- och värmeförbrukning efter att energibesparingsåtgärderna
genomförts. Det ger en bättre kontroll
över användningen och man kan snabbt
åtgärda eventuella problem.

Söndercentret
Söndercentret är ett exempel på en entreprenad där GK levererade lösningar inom flera
teknikområden. GKs projektledare Carsten Prip
lyckades övertyga totalentreprenören om att en
koordinerad installation skulle minska energiför-

brukningen. Detta resulterade i att kunden fick en
lösning som var bättre anpassad till fastighetens
behov. Kunden fick dessutom ett energibidrag
som utgjorde 5 procent av entreprenadkostnaden.
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Den stora hallen i det nya biblioteket Deichmanske.
(Illustration: Lund Hagem Arkitekter og Atelier)

Nytt nationalmuseum,
bibliotek och
Munch-museum.
Kulturprojekten står
i kö i Oslo.

I Björvika pågår en hektisk byggaktivitet.
Här är det nya biblioteket, med operahuset till höger.
(Illustration: Lund Hagem Arkitekter og Atelier)

D

et som händer i stan just nu är
väldigt speciellt, säger Birgit Stuan,
distriktschef Entreprenad på GK,
när hon kommenterar byggverksamheten i Oslo.
Första kontraktet i hamn. – Alla de stora,
fina projekt som är på gång i stan –
Deichmanske bibliotek, Munchmuseet,
Eufemias Hage och Nationalmuseet. Alla
dessa projekt ska påbörjas 2017, säger hon.
GK har fått i uppdrag att installera inneklimatanläggningar och fastighetsautomation på
Deichmanske bibliotek. Anbudsrundan för
de övriga uppdragen var ännu inte klar när
Inneklimat gick i tryck.
– I sommar sätter vi igång med byggarbetet.
Vi tycker att det är jätteroligt att vi fick det här
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kontraktet, säger Stuan, som inte sticker under
stol med att biblioteket är ett statusprojekt.
Björvika. Tre av de fyra nya projekten, det
vill säga Deichmanske bibliotek, Munchmuseet och bostadsprojektet Eufemias
Hage, ligger i Björvika, ett stenkast från
Oslos operahus.
Det nya biblioteket kommer att bli 13 900
kvm och byggs i fem våningsplan. Invändigt kommer miljön att domineras av en
stor bibliotekshall med enorm takhöjd.
Fasaden av glas och ljusgenomsläppande
väggar ska bidra till att minska energiförbrukningen.
Byggherren, det kommunala företaget Kulturog idrettsbygg, vill att det nya biblioteket ska
vara nyskapande, synligt och tillgängligt.

Det omstridda Lambda-projektet. På
den andra sidan av operahuset, längst ut
på Paulsenkajen, byggs det nya Munchmuseet, efter en lång politisk strid om var i
stan det ska ligga.
Den spanska arkitektfirman Herreros vann
arkitekttävlingen med projektet Lambda.
Huset byggs i 13 etage, varav sju ska
användas för utställningar och resten för
museets administration, magasin,
restaurang och takterrasser. Museet beräknas kosta 2,7 miljarder kronor.
Edvard Munch testamenterade samtliga
konstverk han lämnade efter sig till
Oslo kommun innan han dog 1944.
Munchsamlingen omfattar i dag mer än
hälften av Munchs målningar och merparten
av hans grafik.

Norges största kulturbyggnad. Det tredje
miljardprojektet i kultur-Oslo just nu är
det nya nationalmuseet. Det blir Norges
största kulturbyggnad, med 13 000 kvm
utställningslokaler och en total yta på
54 600 kvm. Museet byggs på Vestbanen,
ett nedlagt järnvägsområde ca 500 meter
väster om operahuset.
Under byggtiden kan den intresserade
se hur det nya museet kommer att se ut i
informationscentret Mellomstasjonen.
I somras gjorde Statsbygg en anbudsförfrågan värd över 900 miljoner kronor i
samband med projektet.
– Kontrakten kommer att tecknas i
november, berättar projektdirektören
Per Willy Nysæter. Nationalmuseet ska stå
färdigt 2020.

Karakteristiskt och omstritt.
Så här kommer det nya Munchmuseet att se ut.
(Illustration: Estudio Herreros)

Birgith Stuan, distriktschef Entreprenad på GK.
(Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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Viktigt brohuvud etablerat i Norrland
GK-koncernen är en av de ledande aktörerna i
Skandinavien när det gäller inneklimat. Hittills har
en stor del av leveranserna skett i Norge, men
flera av GKS verksamhetsgrenar är på stark
frammarsch i både Sverige och Danmark. För
att växa ytterligare krävs en stark närvaro i alla
viktiga regioner.

V

ita fläckar på Sverigekartan. Längst norrut i vårt avlånga
land, närmare bestämt i Luleå, har GK en stor avdelning
och en omfattande verksamhet. Men därifrån är det långt
till huvudkontoret i Solna.
– Vi har under lång tid varit medvetna om att det behövs ett
brohuvud mellan norra och södra Sverige, berättar Magnus
Rönnberg, regionchef för GK Sverige Nord, och fortsätter: GKkoncernen har stora planer för framtiden och det gäller även oss
här uppe i norr.
Rönnberg är ansvarig för ett distrikt som sträcker sig från Gävle
och norröver, ett område som fortfarande innehåller många vita
fläckar på kartan för Gunnar Karlsen AB.
Nytt GK-kontor i Sundsvall. – Vi letar ständigt efter nya möjligheter att etablera nya avdelningar, säger Magnus Rönnberg. Och
vi slår till när möjligheterna dyker upp. I slutet av förra året startade

vi en GK-avdelning i Sundsvall, som vi har valt att definiera som
ett eget distrikt, under benämningen ”Södra Norrland”. Detta
omfattande område utgör en mycket intressant marknad.
Organisk tillväxt i första hand. Under de senaste fem åren har
Region Nord har fyrdubblat omsättningen och uppvisat strålande
resultat.
– Tillväxten har uteslutande varit organisk. Receptet har varit att
rekrytera nyckelmedarbetare, som i sin tur har byggt upp lokala
”dreamteam”. Det har vi all anledning att vara stolta över, säger
Magnus Rönnberg.
– Just nu präglas branschen av en uppköpstrend, där de stora
företagen köper upp de mindre. Men det slutar ofta med att de
större företagens kultur blir så dominerande att de mindre,
uppköpta företagens styrkor och lojala medarbetare går förlorade
i processen.
Vårt nya distriktkontor i Sundsvall etablerades i slutet av förra
året och vi har lyckats rekrytera duktiga medarbetare som har gett
oss en flygande start här uppe.
Ventilation, kyla och el. – Liksom GKs övriga avdelningar i
Sverige är vårt mål att på sikt utvecklas till en fullsortimentsleverantör, säger Svenåke Boman, som nyligen tillträtt som
distriktschef för verksamheten i Sundsvall. Vi planerar också att
öppna fler kontor i Norrland och bredda utbudet. Vi följer samma
mall som används i Norge och satsar på att vara närvarande på
samma marknader som koncernen i övrigt. Under startfasen här

i Sundsvall fokuserar vi i första hand på vår huvudverksamhet,
ventilation, men vi levererar även tjänster inom el, kyla,
fastighetsautomation och energirådgivning.
Flygande start. Svenåke Boman har 20 års bakgrund från
Bravida, där han bland annat arbetade tillsammans med GKs
verkställande direktör Göran Krawe. De två tidigare kollegorna
kom fram till att det var dags att etablera en GK-avdelning i
Södra Norrland, närmare bestämt i Sundsvall.
– När vi körde igång i slutet av förra året var det tio personer
– 6 montörer och 4 kontorsmedarbetare – som valde att följa med
över till den nya arbetsgivaren, berättar Svenåke Boman. Därmed
hade vi redan från dag ett medarbetare som kunde den lokala
marknaden och hade gott om kundkontakter. I dag består
distriktskontoret här i Sundsvall av 22 medarbetare och vi
har nyligen utökat verksamheten genom att etablera filialer i
Härnösand och Östersund. Det finns också planer på att öppna
avdelningar i 4-5 andra städer i distriktet inom en snar framtid.
Omfattande marknad. – Som sagt startade vi inte företaget med
en tom orderbok, säger Svenåke Boman. Många nyckelkunder
följde med över till det nya företaget, så vi hade ett antal serviceuppdrag och projekt redan från start. Här i Sundsvall opererar
vi på en expansiv marknad med omfattande industrisatsningar,
nybyggnation av bostäder samt offentliga projekt i kommunal och
statlig regi, så framtiden ser mer än ljus ut.
Marknadsföring och försäljning. Även om GK Sundsvall har
medarbetare som kan marknaden och känner många av de
potentiella kunderna sker inget av sig självt.
– Etableringsfasen är alltid en tuff tid för ett nytt företag, säger
Svenåke Boman. Kunduppföljning, försäljning, rekrytering – allt
ska på plats på kort tid. Tack vare våra duktiga medarbetare och
deras goda renommé har vi gått från noll till där vi är i dag och
fått en allt mer välfylld orderbok. Marknadsföringen bygger
huvudsakligen på en direkt och nära kontakt med marknaden.
Vi för såväl formella som informella samtal med kunderna, och
genom trevliga möten, olika evenemang som till exempel ”öppet
hus” och engagemang i lokala marknadsföreningar bygger vi
relationer som är avgörande i konkurrensen om kunderna.
Vidare utveckling. Chefen för GK-kontoret i Sundsvall har större
planer än att stärka företagets ställning på den lokala marknaden:
– Verksamheten omfattar i dag Västernorrland och Jämtland,
men vi kan även tänka oss att ha med områden som Gästrikland
och Dalarna i distriktet. Detta är områden som har en naturlig
tillhörighet till distrikt Södra Norrland. Vi tror också att vi
kommer att behöva utöka vårt utbud med både VVS och el när
marknaden är mogen för detta. Men, vi är verksamma på en tuff
marknad med hård konkurrens så det är viktigt att vi hela tiden
fyller på med nya kunder. Samtidigt är det avgörande att våra
befintliga kunder förblir lojala även framöver.

Här har Svenåke Boman samlat några av sina 22 entusiastiska medarbetare som ska se till att kunderna i södra Norrland får bra service.
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Invigning av nytt labb i Bergen

Harald Damhagen, regiondirektör på GK Inneklima, har varit en viktig tillgång för projektet
ända sedan starten.

Tidigare i höst invigde Bergens tekniska yrkesskola ett nytt klimat-,
energi- och miljöteknik-laboratorium som byggts med stöd från
26 tillverkare och leverantörer i VVS-branschen. Sponsorerna har
bidragit med projektering, montering och utrustning till ett
sammanlagt värde av drygt tio miljoner kronor och på så sätt
gjort yrkesskolans dröm om ett eget labb möjlig. Det s.k. KEMlabbet ska först och främst användas i undervisningen, men även
VVS-företagen ska kunna dra nytta av laboratoriet och använda
det för undervisning, utställningar och andra liknande ändamål.
Välutrustat. Solceller, solfångare, VAV-system och luft/vattenvärmepumpar är bara en del av allt som finns på labbet. Dessutom
finns ett BMS-system installerat så att eleverna kan övervaka och
fjärrstyra allt som sker på labbet från klassrum i andra delar av huset.
För ungefär ett år sedan blev GK Bergen inbjuden att delta i
utvecklingen och byggnationen av det nya labbet.
– För GK är det nya laboratoriet på skolan viktigt. Här kan unga
människor få en bra utbildning och våra anställda vidareutveckla
sin kompetens. Labbet innehåller allt som finns ute i den riktiga
världen. För branschen är det här en högtidsdag, sade GKs
regiondirektör Harald Damhaug till branschföreningen ”Norsk
VVS” på invigningsdagen i slutet av september.

Från vänster: Per Andre Strand och Ove Vollan från yrkesskolan, Ole Eide från GK, ITBkoordinator och projektledare för BMS-systemet, och längst till höger Lars Skorpen Dahl från
GK som både har projekterat och fungerat som projektledare för ventilationsanläggningen i
laboratoriet.
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