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GK levererar elentreprenad
till forskningskluster

Krøyers Plads i Köpenhamn
Sveriges första Breeam Outstanding-certifierade hus
Fortfarande stora brister i inneklimatet i danska klassrum
Livsverket lever vidare på GK Elektro
Plusenergihus i Wien
Ny syn på värmepumpar
Nye energiregler: Så här ser förslaget ut
Branschnyheter

GK Elektro levererar elentreprenaden till ett nytt centrum för den
norska cancerforskningen och en gymnasieskola i stadsdelen
Ullern i Oslo.

O

slo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) blir en innovationspark på 36 000 kvadratmeter,
bestående av 17 600 kvm kontorsoch laboratorielokaler, 14 000 kvm
skollokaler och parkeringsanläggningar.

Fortsatt stark byggkonjunktur

Men prognosmakarna, bl.a. Prognoscentret,
spår en fortsatt måttlig tillväxt inom bygg- och
renoveringsmarknaden, med vissa variationer i
de olika Skandinaviska regionerna. På GK har
vi förtroende för dessa prognoser och vi räknar
med en stabil tillväxt under de kommande åren.
Vi bygger denna uppskattning på befolkningstillväxten, urbaniseringen och de demografiska
förändringarna, på de låga räntorna och på det

INNEKLIMAT

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

www.tidningeninneklimat.se
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stora antalet offentliga projekt, såsom
sjukhus och kulturbyggnader. Vidare
kommer det dåliga inomhusklimatet och
den höga energianvändningen i det befintliga fastighetsbeståndet att tvinga fram
många projekt.
Hur kommer den här utvecklingen att
påverka GK? Kommer vi att växa och
följa konjunkturen, eller kommer vi att få
en ännu starkare tillväxt? Planerna ligger
fast, vi ska växa snabbare än marknaden.
Våra ambitioner beskrivs i den strategiska
planen för perioden 2015-2017 och målet
för år 2022 bekräftades på koncernens
strategimöte i maj 2015. Vårt mål på 10
miljarder i omsättning för Skandinavien
år 2022 är oförändrat efter de sista
beräkningarna.

på flera platser, sälja starka
koncept inom såväl tekniska
entreprenader som service,
drift och underhåll. Och sist
men inte minst genom att
energioptimera det befintliga
fastighetsbeståndet.

Detta mål når vi genom att växa snabbare
inom alla teknikområden, etablera oss

Ansvarig utgivare: Erik Haugli Nielsen
Teknisk redaktör: Hilde Kari Nylund
Design: Reaction reklamebyrå

Klustret byggs på den tomt där Ullern
gymnasieskola tidigare låg och kommer
att inrymma forsknings- och undervisningslokaler, universitetssjukhus,
kontorslokaler och en ny gymnasiekola.
Tillsammans med Rikshospitalet och
Radiumhospitalet bildar det nya forskningsklustret en komplett värdekedja
inom forskning och behandling av
cancersjukdomar.
Även Ullerns gymnasieskola kommer
att bli en del av klustret. Tanken är att
miljön ska stimulera eleverna att utbilda
sig inom bioteknik och entreprenörskap.
– Det här är ett stort och utmanande projekt för oss. Bygget omfattar 36 000 kvm,
med allt ifrån klassrum och kontor till laboratorier och en multihall, säger Christian
Mo, projektledare på GK Elektro Øst AS.

Jon Valen-Sendstad,
Konsernsjef GK Konsern

Foto: Eirik Førde

Kommer efterfrågan på fastighetsteknik att avta i Skandinavien under
de närmaste åren? Ja säger några, nej
säger andra. Tidningarnas förstasidor
är fulla av motsägande information
och kända bank- och finansprofiler
tävlar om att varna för fastighetsbubblor och 2-siffriga prisfall, bara för att
dagen efter friskanmäla ekonomin.
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Skanska är totalentreprenör och projektet kommer att bli certifierat som
BREEAM-NOR, vilket ställer höga krav
på elentreprenaden.
– Certifieringen ställer krav på valet av
produkter, lösningarna för styrning av
utomhusbelysning och annan teknik.
För att vi ska få kontroll på den totala
elförbrukningen installerar vi elmätare
på 85 olika platser i byggnaderna,
förklarar Christian Mo.
Enligt planerna ska det nya centret
invigas hösten 2015. Ullerns gymnasieskola ska stå klar till skolstarten.

Heine Myrvoll (til venstre), Bjørgvin T. Bjørgvinsson og Sushan T. Michael på GK Elektro Øst arbetar hårt för att få OCCI
färdig till hösten.

Spikrakt uppåt för GK Elektro
GK Elektro har på kort tid etablerat sig som en stor och konkurrenskraftig elentreprenör.
GK Elektro är det senaste tillskottet i
GK-familjen. Företaget etablerades så
sent som 2014, men har redan närmare
240 anställda.
Den explosiva tillväxten beror i stor
utsträckning på förvärvet av Totaltek
i mars 2015. 140 anställda på Totaltek
följde då med till GK Elektro Øst AS,
som har avdelningar i Oslo, Romerike
och Østfold.
Genom förvärvet har GK Elektro stärkt
sin närvaro på Østlandet och fått 140
nya medarbetare med stor erfarenhet
och hög kompetens inom segmentet
kommersiella fastigheter.
– Det här är en positiv utveckling för
företaget, samtidigt som det innebär

vissa logistiska utmaningar. GK Elektro
Øst har på mycket kort tid kommit på
fötter och produktionen har varit igång
under hela processen. Det hade nog
inte gått utan den goda hjälp vi haft från
GK:s koncernstab och medarbetarna
på GK Rør, säger Even Leira, vd på GK
Elektro AS.
Idag ligger GK Elektro i startgroparna
för att ta en position som en ledande
elentreprenör.
– Vi har många spännande projekt på
gång, både egna entreprenader och
totaltekniska entreprenader i samarbete
med GK:s övriga teknikdiscipliner.
Vi är redo att ta oss an större projekt,
säger Even Leira.

www.gk.dk
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HER KOMMER DET TEKST

P

owerhouse Kjørbo i Oslo är
den första byggnaden i världen
som byggts om till ett plushus.
Renoveringen av de två huskropparna har skapat ett enormt intresse hos
branschfolk, forskare och politiker sedan
inflyttningen våren 2014. De ambitiösa
energimålen har inneburit att gränserna
har behövts töjas i många riktningar
för att minimera energianvändningen.
Förutom de vanliga byggnadstekniska
åtgärderna som god isolering, bra
fönster och en tät huskropp (läckagefaktorn är uppmätt till 0,23), har
nyckelorden varit låga lufthastigheter,
omfattande behovsstyrning, begränsad
värmetillförsel och en hel del exponerad betong. De två huskropparna har
deplacerande ventilation från ett centralt
aggregat, med utblås i trapphusen.
Alla kontorsrum har egna tilluftsdon
med överströmning till gemensamma
utrymmen och mötesrummen har
specialdesignade lösningar för tilluft.
Vissa bättre, andra sämre. – Några
energiposter överträffade de förväntade
nivåerna för 2014, medan andra inte
gjorde det, konstaterar Olav Rådstoga,
seniorkonsult VVS hos hyresgästen

Lösningarna för uppvärmning, kyla, ventilation och solceller fungerar bra,
men Powerhouse Kjørbo har ännu inte nått riktigt ända fram till energimålet.
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Asplan Viak. Han var rådgivare inom
VVS och Asplan Viaks projektledare
under renoveringen och är anlitad
av byggherren Entra för att följa upp
driften under det första året. Förra årets
siffror visar att ventilationsvärmen
förbrukade betydligt mer energi än
förväntat, medan rumsuppvärmningen
förbrukade betydligt mindre.
– Totalsumman ligger nära beräkningarna, säger Olav Rådstoga. En del av
glappet för ventilationsvärme beror på
att värmeåtervinningen i aggregaten
inte har fungerat som beräknat.
(Se separat artikel sid 6).
Belysningen, en utmaning. Även
belysningen har förbrukat mer energi
än förväntat.
– Anläggningen har dagsljusstyrning
och givare för närvaro, men det har
inte fungerat tillräckligt bra, säger
Olav Rådstoga, och tillägger att
problemet beror på för få och felplacerade givare samt felaktig reglering av
belysningsnivå och släckningstider. En
stor del av armaturerna är av LED-typ,
men det innebär inte med automatik att
förbrukningen blir lägre – även LEDbelysning måste regleras.

Full frikyla. Energiförbrukningen för
varmtappvatten är lägre än förväntat,
och kylningen av datarummen ligger
långt under budgeten.
– All kyla är frikyla från energibrunnarna,
poängterar Olav Rådstoga. Anläggningen ger automatiskt frikyla om det blir
för varmt inomhus på sommaren.
– Då kan vi använda kall uteluft för att
få ner temperaturen på natten och får en
bättre start på morgonen. Det provade
vi förra sommaren. Det var 33 grader
varm ute, men inne var det inte över 27
grader. Så länge det är en tydlig skillnad
mellan ute- och innetemperatur är det
acceptabelt, säger Olav Rådstoga.
Termisk massa. Hittills har det inte varit
fler klagomål på inneklimatet än vad man
kan förvänta sig, och när vi tog en runda
i lokalerna hörde vi bara positiva omdömen. Rådstoga betonar en faktor som han
anser vara nyckel till de goda resultaten.
– Vi har exponerad betong – tunga
massor som strålar värme eller kyla in
mot rummen och stabiliserar temperaturen både sommar- och vintertid. För
vissa aktörer i projektet har det varit en
utmaning att behöva se all teknik, säger
han med ett leende.

t Trapphusens utformning handlar inte bara om arkitektur
– de fungerar även som frånluftskanaler.

Centralt placerade radiatorer

Energiproduktion

Om det finns behov, det vill säga om utetemperaturen är under -5 °C och innetemperaturen är
under 20,5 °C, kan cirkulationsluften användas för
uppvärmning under natten.
– Det har inte skett ännu, upplyser Olav Rådstoga.
Förutom lösningen med återcirkulerad luft kan
värme tillföras via sex radiatorer som är centralt
placerade på varje våningsplan (åtta radiatorer på
de översta våningarna). De ger 6 respektive 8 kW.
– Blir värmen fördelad tillräckligt bra när radiatorerna är centralt placerade?
– Ja. Vid ytterväggarna är temperaturen lite lägre,
men tack vare att fönstren är bra (U-värde 0,8) blir
det inget kallras. Förutsättningen är dock att alla
som jobbar i kontorsrummen låter dörren stå öppen
när de går hem för dagen, så att temperaturen
kan utjämnas i hela byggnaden. I stort sett har det
fungerat bra, säger Olav Rådstoga.

Bergvärmeanläggningen består
av 10 energibrunnar som täcker
värmebehovet i byggnaderna, ger
kyla till ett datarum och frikyla
till ventilation på sommaren.
Energifaktorn (COP) ligger på ca
4,5. 1550 m2 solceller på taket på
kontorshusen och ett parkeringshus
vid sidan av beräknas ge 225.000
kWh per år.
– De fungerar och producerar
ungefär så mycket energi som
beräknat, säger Olav Rådstoga.

Radiatorerna är centralt placerade på varje våningsplan.
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Överraskningar i okänd terräng

Problem med mätarna
I husen finns 55 energimätare för
elektrisk och vattenburen energi,
vilket har inneburit en utmaning.

Extremt låga lufthastigheter
ger en lägre temperaturverkningsgrad än beräknat.
– Det känns inte bra att vi inte
får de resultat vi borde ha,
säger Sturla Ingebrigtsen från
Systemair.

Erfarenheterna visar att antalet felmätningar
står i direkt proportion till antalet mätare.
– Tyvärr händer det att entreprenören
nöjer sig med att få mätarna på plats. Att de
måste funktionstestas för att man ska kunna
utesluta eventuella fel kommer tydligen som
en överraskning, säger Olav Rådstoga på
Asplan Viak.
Precisionen är viktig. Han ifrågasätter
också om noggrannheten hos VVS-automatiken och givarna är tillräckligt hög för den
här typen projekt, där målen är så högt satta.
– Temperaturgivarna har haft en avvikelse
på ± 1,5 °C. Det är inte tillräckligt bra och
vi har därför bytt ut cirka 20 % av de kombinerade temperatur- och CO2-givarna,
säger han.
Provdrift är viktigt. Enligt Olav Rådstoga
visar Powerhouse-projektet att branschen
står inför en del utmaningar.
– När vi hittar så många fel i det här projektet, där vi har haft så mycket fokus på att
saker och ting ska bli rätt och fungera, hur
står det då till i de övriga projekten, som inte
följs upp? Vi vet svaret: ännu sämre, säger
Olav Rådstoga och tillägger att det är viktigt
att prova driften i avancerade byggnader, så
att man kan dokumentera funktionen och
avslöja eventuella fel och brister.

Öppna utrymmen har deplacerande ventilation från ett centralt aggregat, medan kontorsrummen har egna tilluftsdon med
överströmning till gemensamma utrymmen.

Frilagda betongytor minskar energiförbrukningen och specialdesignade textilskärmar ser till att akustiken blir bra.

Ventilationslösningen

Nycketal
för Powerhouse
• Energianvändning i drift:
ca 22 kWh/m2/år
• Bunden energi i material:
ca 20 kWh/m2/år
• Beräknad energiproduktion
från solceller: ca 42 kWh/m2/år

6

– Några energiposter överträffade de förväntade
nivåerna för 2014, medan andra inte gjorde det, konstaterar
Olav Rådstoga på Asplan Viak.

Ventilationsaggregaten från Systemair har automatisk bypassfunktion som minskar tryckfallet och
ser till att ingen luft passerar växlaren förutom när
värmeväxling behövs.
– Tryckfallet minskar med uppåt 100-120 Pa, upplyser Olav Rådstoga. Anläggningen har dessutom
en hybridlösning: Automatiken reglerar ned
utblåsfläkten när det inte behövs någon återcirkulation, och öppnar luckor i taket och i fönstren för att
släppa ut luft.
– Det minskar fläktarnas elförbrukning med 3-4000
kWh per år. Vi gjorde det som en test, säger Olav
Rådstoga. Än så länge har det fungerat bra, och
luckorna stängs automatiskt om det regnar. Alla
fönster i kontorsrummen och vart fjärde fönster i
kontorslandskapen kan dessutom öppnas manuellt.

I var och en av kontorsbyggnaderna
finns ett stort aggregat för att få ner SFPvärdet. På vintern behövs bara ca 20-25 %
av aggregatets kapacitet. Det ger ett
SFP-värde på 0,5- 0,6 men temperaturverkningsgraden är lägre än förväntat.
– Tanken var att vi skulle överdimensionera aggregaten för att få extremt låga
tryckfall, men vi hade inte hela bilden
när vi gjorde det valet. Vi har inte nått
målet, konstaterar Sturla Ingebrigtsen,
marknadschef på Systemair, som har
levererat aggregaten.
Extrapolerade data. Systemair har
förlitat sig på data från sin leverantör
Klingenburg, en av Europas största, som
har Eurovent-certifierade värmeväxlare.
Enligt Ingebrigtsen har det framkommit
att Eurovent gör sina tester med olika
lufthastigheter: 2, 2,5 och 5 m/s genom
rotorn, och idag även 1,5 m/s. Vanligtvis
används testresultaten till att intrapolera
värden mellan testpunkterna – som
sedan extrapoleras utanför testområdet.
– Vi har missbedömt testerna, det måste
jag erkänna. Vi har inte varit säkra
på vilka värden som mätts upp och
vilka värden som har extrapolerats. På
Powerhouse är lufthastigheten 0,6 m/s
– utanför det tidigare kärnområdet. Det
är orsaken till att vi hamnat på avvägar,
säger Sturla Ingebrigtsen.
Korrekta normaldata. Det är utan tvekan
den låga lufthastigheten som ger så stora
utslag för värmeväxlingen.
– Vi tror inte att våra normaldata är
så felaktiga som detta antyder. Vi har

levererat många aggregat där uppföljningen visar att värdena är korrekta,
poängterar han. Detta gäller även ett
tredje, mindre aggregat som levererats
till Powerhouse.
– Det driftas med vad vi kallar
normala luftmängder och har en
verkningsgrad på 85–86 %, vilket går
helt i linje med förväntningarna, säger
Sturla Ingebrigtsen.
Räknar på lösningar. Nu jobbar Systemair
med att hitta en lösning.
– Vi provar olika åtgärder för att få upp
verkningsgraden, t.ex. att ändra rotorns
varvtal. Det sitter en tekniker på NTNU
och räknar på detta, men vi är inte
framme än, säger Sturla Ingebrigtsen.
Han betonar att Powerhouse är ett
otroligt lärorikt och intressant projekt
att vara med i, inte minst för att det följs
upp så noga.
– Hade vi vetat vad vi vet idag hade vi
nog gjort en annan bedömning. Vi har
ännu inte fastställt den optimala lösningen
och vi hoppas att vi kommer att få ett

– Det vi upptäckte under arbetet med Powerhouse är
att gamla sanningar inte är sanna längre, säger Sturla
Ingebrigtsen, marknadschef på Systemair.

tydligt svar på varför verkningsgraden är
som den är, säger Sturla Ingebrigtsen.
Extrem fläktdrift. Samtidigt tänjer lösningarna i Powerhouse gränserna för
vad som fungerar i praktiken.
– Vi har med framgång använt en
extrem fläktdrift, med låga tryckfall och
låga luftmängder. Vi har lyckats reglera
ner systemet längre än vad många trodde
var möjligt, utan att få problem med
driften, konstaterar Sturla Ingebrigtsen.
Aggregaten för kontorsventilation går
också stabilt med ett tryck på 20 Pa i
huvudkanalen för tilluft.

FAKTA: Rotor
En roterande värmeväxlare är
uppbyggd kring roterande hjul
bestående av veckade aluminiumprofiler. Flera faktorer påverkar
värmeväxlingen, bland annat
hastigheten, rotorns diameter och
aluminiumprofilernas höjd och
bredd. Systemair använder rotorer
med 1,4 mm profilhöjd. Företaget
har nyligen köpt den tyska rotortillverkaren Lautner Energiespartechnik GmbH.
– Vi hoppas det ska ge oss mer
kunskap och specialdesignade
rotorer, säger marknadschefen
Sturla Ingebrigtsen.
Höjden på aluminiumprofilerna påverkar
värmeväxlingen. (Illustrationsfoto: Hilde Kari Nylund.)
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Samma lösning på

Mitt blir vårt i framtidens kontor

Hörnsoffa med långbord och idéverkstad i bakgrunden.

Miljöhuset

– Vi byter ut ”mitt” mot ”vårt”, säger Aasne Haug, gruppledare på Asplan
Viak, som har utformat ett våningsplan i Powerhouse enligt principerna för
en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Miljöhuset GK har samma aggregatlösning för värmeväxling som Powerhouse.

D

e renoverade kontorshusen på Kjørbo
har inte bara höga energisparmål
– här testar Asplan Viak vad man
menar är framtidens kontor. Framför allt handlar det om att arbetsplatserna
har utformats på olika sätt för att tillgodose
olika behov under en typisk arbetsdag.
– Vi har zoner som inbjuder till olika
typer av koncentration, förklarar Aasne
Haug från Plan og Urbanisme, som delar
lokalerna med Landskaps-avdelningen.
De anställda kan välja att arbeta i lugna
eller aktiva zoner, med långbord på ”torget”, idéverkstad, soffgrupper, mötesrum,
fördjupningsrum och minilandskap.
– Ett av målen var att få lokaler som
lämpar sig bättre för samarbete, poängterar Aasne Haug, som är initiativtagare
till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen.

Den enda skillnaden är att Miljöhusets
värmeväxlare inte har bypassfunktion.
– Därför har de förmodligen samma
problem med verkningsgraden, även om
det inte är uppmätt och dokumenterat,
säger Olav Rådstoga från Asplan Viak.
Han betonar att avvikelsen för värmeväxlingen på Powerhouse avslöjades tack
vare en noggrann uppföljning.
Inte uppmätt ännu. Temperaturverkningsgraden för anläggningen på
Miljöhuset GK har fortfarande inte
mätts grundligt.
– Mätningar på anläggningar i drift kan
ge osäkra resultat. Det är svårt att mäta
korrekt på mycket små luftmängder, säger
Børn S Johansen, direktör Ventilasjon
på GK Norge. Han tillägger att temperaturverkningsgraden visas i Miljöhusets
driftcentral och att värdena då och då kan
bli lite märkliga, i synnerhet vid låga luftmängder och små temperaturskillnader.
– Verkningsgraden är inte dokumenterad
för fronthastigheter under 1,5 m/s. Vad
som sker vid lägre hastigheter är det
ingen som säkert vet, betonar Johansen.
I händerna på leverantörer. GK Norge
litar på leverantörernas data. Om tempe
raturåtervinningen inte blir som förväntat
är det viktigt att ta reda på varför.
– Då bör tillverkare och konstruktörer
ta en titt på problemet. De är ju också
intresserade av att verkningsgraden ska
bli så hög som möjligt, poängterar
Børn S Johansen. Han tycker att det är
mycket positivt att projekt som
Powerhouse följs upp så noga.
– Det är jättebra att man mäter, och att
man är villig att dela med sig av erfarenheterna till omvärlden. Då kan vi alla bli
bättre, säger Børn S Johansen.
8

POWERHOUSE KJØRBO

TEXT & FOTO: HILDE KARI NYLUND

Aktiv zon – med bra utsikt. Stora skärmar gillas av de
som jobbar mycket med ritningar.

– Vårt våningsplan. För att få flexibilitet
och variation har de anställda valt att inte ha
fasta arbetsplatser. Därför kan man heller
inte reservera en plats eller lämna saker på
skrivbordet. De som jobbar på de två avdelningarna har dock gjort våningsplanet till sitt.
– Det är lite som att vara hemma. Ibland
sitter man i vardagsrummet, andra
gånger vid köksbordet – allt är ditt och
du känner dig hemma. På en aktivitets-

Användaranpassat kontor
Nyckeln till att lyckas med
ett kontorshus är att förstå
arbetsprocesserna på varje
företag och anpassa miljön
efter det, menar Sonja Horn,
på fastighetsbolaget Entra.

Historiskt sett har kontorshus varit
organiserade enligt principen ”en lösning
passar alla”, antingen i form av cellkontor
för alla eller öppna lösningar för alla.
– Men alla fungerar inte på samma sätt.
I ett land som Norge, där kostnaderna är
höga, är det viktigt att ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att göra
ett bra jobb under hela arbetsdagen, sade
Sonja Horn, Entras regiondirektör för
Oslo centrum, på Citykonferensen 2015.

Anpassat för arbetsdagen. Och framtidens kontorsarbetare tillhör vad Sonja
Horn kallar den smarta generationen,
dvs. människor födda efter år 2000 som
har växt upp med internet och är vana
att jobba i team.
– Det går en röd tråd från urbanisering
i städer där människor träffas till öppna
arbetsplatser där människor möts och
kunskap delas. Den smarta generationen
skapar idéer i mötet med andra männi-

baserad arbetsplats är det viktigt att ha
en hemmazon. Om vi hade infört modellen i hela huset skulle varje grupp haft
sin egen domän som man sedan flexat
inom, säger Aasne Haug. Asplan Viaks
inredningsarkitekt Annetin Hurum har
utformat planlösningen och interiören
och har haft hjälp av den nederländska
firman Veldhouen + Company.
Ingen vill återgå till det gamla. När
Aasne Haug sammanfattar det första
året poängterar hon att lokalerna har
fungerat bra, även om avsaknaden av en
egen arbetsplats gjorde att många var lite
nervösa i början.
– Ingen av oss vill återgå till att ha fasta
platser, säger hon. Det tog lite tid att få
all teknik på plats; det är lite mer jobb att
få all teknik att fungera på alla platser för
alla, men det har ordnat sig.
– Vi har fortfarande gott om plats, så
det har inte varit något tjafs om vem
som ska sitta var, säger Aasne Haug. En
fördel med att inte ha full beläggning är
att det ökar flexibiliteten.
– Är vissa zoner mer populära än andra?
– Vi har en sida med fantastisk utsikt.
Jag tror nästan det är mer avgörande än
hur zonerna är organiserade, säger Aasne

skor, säger Sonja Horn. Entra tror att
framtidens kontor handlar om att förstå
arbetsprocesserna på det aktuella företaget
och anpassa miljön så att arbetet kan
utföras på bästa möjliga sätt.
– Det smarta kontoret är anpassat till
hyresgästernas behov under hela arbetsdagen, poängterar Sonja Horn.
Från fikarum till avskärmad arbetsplats.
En typisk arbetsdag kan innehålla

– Jag bestämmer
dag från dag var
jag ska sitta, säger
Aasne Haug på
Asplan Viak.

Haug. Samtidigt visar erfarenheterna så
långt att människor jobbar på olika sätt
och många föredrar en lugnare zon, eller
ett rum där man kan stänga dörren.
Människor ändrar uppfattning. Aasne
Haug tror att den aktivitetsbaserade
arbetsplatsen kan fungera bra för många
slags företag.
– Vi hör väldigt ofta att ”det passar inte
för oss”. Men det vi faktiskt ser är att
människor ändrar uppfattning. Invändningar som behov av pärmar, papper,
ritningar och liknande är inte ovanliga.
– Vi hittar lösningar på det. Därför är
det viktigt att man noga tänker igenom
allt på förhand, menar Aasne Haug.
Hon rekommenderar att man gör den
analysen tillsammans med användarna.
– Det är viktigt att jobba tätt tillsammans med de olika grupperna och se hur
de jobbar och vad de har för önskemål
under arbetsdagen, säger Aasne Haug.
Det finns en uppsättning lösningar som
kan användas på de flesta ställen och i
olika kombinationer, allt efter behov.
– Flera leverantörer av kontorsmöbler
specialiserar sig på det här området. Det
finns möbler, stolar, väggar och utrustning som ger mängder av möjligheter.

aktiviteter med olika behov:
• Individuellt arbete som att svara på
mail och tala med kolleger
• Strukturerat samarbete som projekt
och workshops i projektrum.
• Informellt möte i fikarummet
• Formellt möte i mötesrum
• Fokuserat, individuellt arbete på
avskärmad arbetsplats
• Videokonferens i ett multimediarum.
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Rekommenderade köldmedier

I och med den nya F-gasförordningen försvinner flera
av de mest kända köldmedierna
från marknaden. Nu är det inte
lätt att ge kunderna goda råd,
menar Helge Lunde på
Thermoconsult.

D

e flesta av HFC-medierna
(hydrofluorkarboner) fasas nu ut,
men det finns alternativ som inte
omfattas av direktivet och som
lämpar sig väl för kylanläggningar.
– Vi måste tänka långsiktigt och
använda energisnåla och miljövänliga
lösningar. Valet faller då ofta på naturliga köldmedier som ammoniak, propan
och CO2, säger Helge Lunde. Hans
rekommendation är att man alltid bör
undersöka möjligheten att använda ett
naturligt köldmedium.
– Låt dig inte avskräckas av leverantörer
som påstår att det blir alltför dyrt, eller
att knappt någon använder sig av dem,
uppmanar Helge Lunde. Samtidigt
poängterar han vikten av att vara pragmatisk.
– Ibland får man acceptera att det inte
alltid är så lätt att nå fram med sitt
budskap och få en kund att köpa en
ammoniakanläggning som är 2,5 till 3-4
gånger dyrare än andra lösningar, säger
Helge Lunde. Även när det gäller säkerheten är det viktigt att ha en nyanserad
bild. Alla kommer inte välja ammoniak,
som har en stark lukt även i mindre och
ofarliga koncentrationer.
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Process och förutsättningar

R717 (NH3)

R744 (CO2)

R1234yf

Frysanläggning -35°C

k

k

Kylanläggning - 10 °C

k

k*

k

Klimatanläggning 5 °C

k

k*

k

Värmepumpanläggning < 50°C

k

k **

k

Värmepumpanläggning > 50°C

k

k **		

R1234ze
		

k

* Kräver subkritisk drift i möjligaste mån
** Kräver låg temperatur från gaskylaren.
R134a har lägst GWP av HFC-medierna och lämpar sig för alla processer
förutom frysanläggningar. R410a och R407C lämpar sig för kyl-, klimat- och
värmepumpanläggningar < 50 °C.
KÄLLA: Helge Lunde, Thermoconsult.

Brännheta nyheter, Det finns redan flera
nya köldmedier med ett lågt GWPvärde på marknaden, som R1234yf och
R1234ze. Lunde upplyser att R1234yf
är tilldelad en sträng brandklass och
refererar till Tor Lystads slutsatser i
ett projekt som han själv deltar i, vilket
slutade med att de valde ammoniak med
hänsyn till brandrisken.
– Tillverkarna har börjat ta fram
produkter som minskar brandrisken
betydligt och får ner den till acceptabla
nivåer. Men då ställer jag mig frågan:
Ska vi verkligen hålla på med nya blandningar som måste testas och så vidare…
det arbetet måste snart bli klart, säger
Lunde.
Lägsta möjliga GWP. Han ser ingen
annan utväg än att öka användningen av
naturliga köldmedier, men tror samtidigt
inte att de mest kända HFC-medierna
kommer att försvinna riktigt ännu.
– Även om det inte är så kul att rekommendera dem kan man inte välja bort
dem helt. Utrustning måste man ha
och ibland hittar man det man behöver
bland dessa medier, poängterar
Helge Lunde. Och väljer man ett

syntetiskt köldmedium gäller det
att produkten har lägsta möjliga
miljöpåverkan, dvs. låg GWP och låg
energiförbrukning. Dessutom gäller
det att konstruera anläggningen så att
fyllnadsmängden blir så låg som möjlig,
vilket är något som Helge Lunde menar
att branschen har blivit bra på.
– Jag ser ljust på framtiden för naturliga
köldmedier, men det är en hel del att
sätta sig in i. Det finns behov för ökad
kompetens om kylning och värmepumpar i alla led, inte minst på rådgivningssidan, konstaterar han.

– Vi måste tänka långsiktigt och använda energisnåla och
miljövänliga lösningar, säger Helge Lunde.
(Foto: Hilde Kari Nylund.)

Många faktorer att ta hänsyn till
– Ofta glömmer man vad som är bäst ur teknisk synpunkt, säger
han och poängterar att det finns en rad faktorer att ta hänsyn
till, som termodynamiska egenskaper, tekniska egenskaper, lagar
och föreskrifter, säkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet på sikt
och ekonomi. Ett bra exempel är köldvolymprestandan. Den

avgör hur stor kompressor anläggningen behöver, och därmed
även investeringskostnaden.
– Därför väljer många R410A i stället för R134a, som ofta är
mycket bättre ur termodynamisk synpunkt, säger Helge Lunde.
Bättre termodynamiska egenskaper ger lägre driftskostnader.
Helge Lunde har gjort ett räkneexempel med det välkända R22mediet som utgångspunkt (se nedan). Exemplet visar att olika
köldmedier kan ge stora skillnader i energiförbrukningen.

Procentuell förändring av energiförbrukningen hos olika köldmedier, med samma
kylproduktion och en idealisk (förlustfri) kylprocess mellan -10° och 35°C i förångar- och
kondensortryck, med R22 som referens. (KÄLLA: Helge Lunde, Thermoconsult.)

Procentuell förändring av energiförbrukningen med samma värmeproduktion och en idealisk (förlustfri) värmepumpprocess mellan 0° och 50 °C i förångar- och kondensortryck,
med R22 som referens. (KÄLLA: Helge Lunde, Thermoconsult.)

Det är många olika intressen och mycket politik kring valet av
köldmedier, menar Helge Lunde på Thermoconsult.
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F-gasförordningen i praktiken

att efterfylla med det köldmedium som
användes från början.

De värsta miljöbovarna bland HFC-köldmedierna ska fasas ut inom loppet av
några få år. Det blir totalstopp for R404A, men även för R410a och R134a.

Stopp för R134a och R410a. Från den
1 januari 2022 får R134a inte användas
som direkt köldmedium i nya anläggningar, med undantag av indirekta
anläggningar (primärkrets) och under
förutsättning att GWP-värdet inte överskrider 1500 och att kylprestandan är
minst 40 kW.

EU:s F-gasförordning är reviderad och
trädde i kraft den 1 januari i år. Förordningen använder GWP (global warming
potential) för att ange hur många ton
CO2-ekvivalenter de olika köldmedierna
motsvarar. (GWP multiplicerat med
antalet kg köldmedium). Förordningen
fasar ut HFC-gaser med högt GWPvärde. Nedfasningsschemat är mycket
tufft: Med januari 2015 som utgångspunkt (100 %) ska antalet ton CO2ekvivalenter från hydrofluorkarboner
(HFC) minskas till 21 % år 2030.
Max GWP-värde på 400. I praktiken
innebär det att GWP-värdet i genomsnitt inte får vara högre än 400.
– Så du kan glömma alla produkter med
ett GWP-värde över 400 om du inte har

för avsikt att byta köldmedium under perioden, säger Stig Rath, branschchef Kyla i
Föreningen Ventilasjon, Kulde og Energi
(VKE). Han tillägger att även om det är
tillåtet att efterfylla det valda köldmediet
fram till 2030, kommer det inte vara
tillåtet att köpa produkten i Norge.
Totalstopp för R404A. Bland de vanligaste HFC-medierna har R404A det näst
högsta GWP-värdet (3922). 3 kg av
R404A motsvarar 11,8 ton CO2.
Från och med den 1 januari 2020 blir
det förbjudet att
• använda R404A i nya anläggningar
• efterfylla med nytt köldmedium
(i anläggningar med över 10 kg
fyllning).
Fram till 2030 är det däremot tillåtet

Från den 1 januari 2025 får GWP-värdet
inte överstiga 750 i splitaggregat (små
klimatanläggningar och värmepumpar
med fyllning under 3 kg). Det betyder
att det blir förbjudet att sälja små
värmepumpar med R410A.
Kraven på läckagekontroll skärps också,
med utgångspunkt från köldmediernas
GWP.

GWP
3922

GWP
0

GWP GWP GWP
1
4
6

R717 R744 R290 R1234ze
(NH3) (CO2)

GWP
675

R32

GWP
1430

R134a

GWP
1774

GWP
1825

GWP
2088

GWP
2107

R407C

R407F

R410A

R407A

R404A

GWP
3985

R407A

– Naturliga köldmedier

Rådgivarna på COWI har som mål att i möjligaste mån använda naturliga
köldmedier.
Det berättar Jørn Stene, som är specialist på värmepumpar och kylsystem.
– Ammoniak till kylanläggningar
och värmepumpar, och CO2-värmepumpar som standardlösning för
varmvattenberedning när behovet
är stort, förtydligar han. COWI
har projekterat CO2-värmepumpar
för flera större anläggningar, bland
annat vid Universitetssjukhuset i
Nordnorge (se Inneklimat 2/2014).
– Där såg vi till att anläggningen fick
en optimal utformning. 1 kWh el ger
3 kWh processkyla och 4 kWh värme
för varmvatten, dvs. en energiavkastning på 7. Det är exceptionellt bra,
säger Stene. COWI har även projekterat kylsystemen på Gardermoens
flygplats (T2) och Østfolds sjukhus.
Dokumenterad effektivitet. Stene
poängterar att de naturliga köldmedierna har dokumenterat goda
egenskaper.
– På Norsk Kjøleteknisk Møte talade
professor Björn Palm från KTH om
köldmedier med låg GWP. Han började sitt anförande med 55.000 medier
och avslutade med något som är ännu

– För tidigt att dra slutsatser
Eftersom F-gasförordningen gäller i hela
Europa kommer vi att få se nya köldmedier
på marknaden. Det menar Ole Jørgen Veiby,
direktör Kyla på GK Norge.
– Marknaden kommer att lösa detta. Så
har det varit sedan 1987 med Kyotoprotokollet och därefter Montrealprotokollet, säger han. Han håller inte
med dem som hävdar att naturliga
medier är den enda utvägen.
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– Det är för tidigt att dra en sådan
slutsats. På sikt måste vi nog gå över till
mer naturliga köldmedier, men det är
inte den enda lösningen, säger Veiby.
Till dess att flera nya lösningar är på
plats gäller det välja tillgängliga medier
med lägsta möjliga GPW.
– R134a är inte ett dåligt val. Det alternativet kommer att finnas kvar och kan
konverteras till R1234yf när det tagit
fart på marknaden, säger han.

Jørn Stene, specialist
på värmepumpar och
kylsystem.
Ole Jørgen Veiby, direktör Kyla på GK Norge.

sämre än vad vi har idag: HFO-er. Det
enda positiva med dem är det låga
GWP-värdet. Erfarenheterna visar att
tillverkningen av dessa köldmedier
orsakar många skadliga utsläpp, säger
Stene. Naturliga medier är dokumenterat effektiva, men de är samtidigt
brännbara och/eller giftiga vilket man
måste kunna hantera.
– Regelverket är tillräckligt strängt.
Om man sköter hanteringen på rätt
sätt är de inte farligare än andra
medier, poängterar Stene.
Renässans för propan. På sikt hoppas COWI kunna använda propan
i mindre värmepumpar/kylanläggningar (upp till 100 kW).
– Den dagen behöver vi fler leverantörer och kvalificerade servicetekniker. Jag är ganska säker på att propanet
kommer tillbaka. Det förutsätter
dock att anläggningarna ligger över
marknivån, är täta och försedda med
adekvat säkerhetsutrustning, och de
kraven får vi inte kompromissa med.
Men propan är ett mycket bra köldmedium med väldigt goda egenskaper,
säger Stene med eftertryck.

Fler brännbara
köldmedier
– För små anläggningar är brännbara
köldmedier att föredra, för större butiksanläggningar CO2 och för industrianläggningar brännbara medier som propan,
propylen och ammoniak, säger Stig Rath,
branschchef Kyla i föreningen Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE). Det finns
redan HFC/HFO-medier med lågt GWPvärde, t.ex. R1234yf och R1234ze, men
enligt Rath är kilopriset relativt högt.
– Det kommer att ta cirka två år för de
fem stora tillverkarna i Europa att få ut
sina produkter på marknaden. 20172018 kommer vi att få se en hel rad med
köldmedier med låg förbränningshastighet
för alla segment, menar Rath. Han tror att
de nya blandningarna kommer att ha ett
GWP-värde i spannet 0–100.
– Så snart de brännbara medierna blir
accepterade kommer vi att få se väldigt
låga GWP-värden, förklarar han.

Ännu inte klart vad
som gäller i Norge
Den nya F-gasförordningen gäller ännu
inte i Norge.
– Jag vet inte när förordningen kommer
att träda i kraft i Norge. Direktivet ligger
nu för behandling i EFTA-länderna, sade
chefsingenjör Alice Gaustad på Norsk
Kjøleteknisk Møte i mars. Med tanke på
att den förra versionen bedömdes som
relevant för EES-länderna är hennes
stalltips att en liknande bedömning
kommer att göras för den reviderade
förordningen. En viktig fråga är om
Norge kommer att behandlas som ett
EU-land i samband med kvotsystemet.
Alice Gaustad lovar att det Norska
Miljö-direktoratet snabbt kommer att
utreda ärendet om förordningen bedöms
vara relevant för EES-länderna.
– Vi förstår mycket väl att det innebär
nackdelar för branschen om Norge inte
anpassar sig till övriga länder i Europa,
säger hon.
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lösningen. Bland annat var min kollega Ole Øiene Smedegård,
som är VVS-specialist, tvungen att göra nya ritningar över
befintliga byggnader i samband med ombyggnationen, berättar
Stene. COWI i Trondheim har ansvarat för utvärderingen och
projekteringen av värmepumpen/kylanläggningen, ombyggnationen av fjärrvärme- och isvattensystemet samt strömförsörjningen och även genomfört en detaljerad risk- och
sårbarhetsanalys (ROS-analys). Eptec Energi AS i Oslo/Moss
har levererat anläggningen och kommer att ansvara för service
och underhåll genom företagets avdelning i Trondheim.

Datakylning med hög

energiavkastning
En kombinerad värmepump och kylanläggning med ammoniak
som köldmedium gav Tekniska högskolan i Trondheim högtempererad värmeåtervinning och en energifaktor på fem.

P

å Gløshaugen campus vid Norges
tekniska och naturvetenskapliga
universitet (NTNU) i Trondheim
finns superdatorer som bland annat
används för vädersimuleringar för Norges
meteorologiska institut. Eftersom superdatorer kräver mycket kylning är det oftast
en bra idé att återvinna kondensvärmen
från kylmaskinerna. Utmaningen ligger i
att kontrollera temperaturen.
– NTNU ville återvinna värmen till det
egna fjärrvärmenätet, det vill säga använda
högtemperaturåtervinning, upplyser Jørn
Stene, som är specialist på värmepumpar
och kylsystem hos COWI och har arbetat
med projekteringen av värmepumpen/
kylanläggningen. NTNUs fjärrvärmenät är
anslutet till primärnätet med en värmeväxlarcentral som installerades 2013. Det gör
att NTNU Drift har full kontroll över temperaturnivån och vattenmängden (trycknivån) i nätet, som är utekompenserad med
en framledningstemperatur på ca 95 °C.
Tidigare var fjärrvärmenätet högtempererat
( 90–100 °C), vilket gav stora värmeförluster
och orsakade många driftproblem.

värmen i stället hade levererats till fjärrvärmens framledning hade temperaturen
blivit mycket högre. Anläggningen kan
även kopplas om på detta sätt om man så
önskar.

In på returen. – Trycket är separerat på
central nivå. Det gör att vi kan leda in värmen till fjärrvärmens returledning, vilket
normalt sett inte är optimalt. Men i det här
fallet är det smart. Överskottsvärmen leds
först till fastigheten där anläggningen finns
och där används merparten av värmen,
berättar Stene, och tillägger att NTNU har
många gamla hus med stort uppvärmningsbehov. Den maximala returtemperaturen i
fjärrvärmenätet är ca 65 °C. Om överskotts-

Mycket förarbete. Tack vare en central
SD-anläggning har NTNU Drift full
kontroll över energiflödet.
– Vi har en kompetent och krävande byggherre, som bland annat har jobbat mycket
med instrumentering, säger Stene, men det
var ändå mycket som behövde kartläggas
innan en slutlig lösning kunde fastställas.
– Det krävde en hel del arbete innan vi
kom fram till att värmeåtervinning med
hög temperatur var den mest intressanta
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FAKTA: Enstegsprocess
I stora högtemperaturanläggningar används vanligtvis en tvåstegsprocess, men i det trånga, platsbyggda teknikrummet på NTNU fanns
det inte tillräckligt med utrymme. I stället valde man att använda en
enstegsanläggning, med specialbyggda långa, smala aggregat och sju
seriekopplade värmeväxlare som avger värme vid olika temperaturer.
– Det är första gången jag har arbetat med den här typen av lösning.
Den är förhållandevis ovanlig, men var nödvändig för att vi skulle
lyckas få till ett bra COP-värde i en anläggning av det här slaget, säger
Jørn Stene på COWI. Varje aggregat har en skruvkompressor som
varvtalsregleras ner till 50 % och slidregleras till mellan 10 och 50 %.
– En modern skruvkompressor med varvtalsreglering och slidreglering är energisnål. Den är inte lika effektiv som en kolvkompressor,
men skillnaden är liten, säger Stene.

Hög energiavkastning. En normal kylanläggning med värmepump ger en utgående
vattentemperatur på max 50 – 60 °C, men
en specialkonstruerad högtempererad
anläggning kan ge 75 – 100 °C. Kyl- och
värmepumpanläggningen på NTNU
består av två aggregat med ammoniak som
köldmedium. Den totala kyleffekten är 800
kW vid 7/12 °C i isvattensystemet och den
maximala värmeeffekten är ca 1,1 MW.
På sommaren behövs ca 1 MW för uppvärmning av varmvatten. En torrkylare tar
hand om den överskottsvärme som inte
kan utnyttjas, men den bör användas så lite
som möjligt. All överskottsvärme kan tas
till vara under stora delar av året, så utnyttjandegraden är hög.
– 1 kilowatt el ger 2 kilowatt kylning och
3 kilowatt värme, så energiavkastningen är
5, upplyser Stene.

Det platsbyggda, trånga teknikrummet har
fyllts med specialbyggda långa, smala aggregat.
Det plassbygde
maskinrommet
er trangt, med spesialbygde
(Foto: Eptec
Energi)
lange, slanke aggregater. (Foto: Eptec Energi)

“

Det krävde en hel del arbete
innan vi kom fram till att värmeåtervinning med hög temperatur
var den mest intressanta lösningen.
om anläggningen vid NTNU Gløshaugen

De sju seriekopplade värmeväxlarna avger värme vid olika temperaturer:
kondensor, oljekylare, överhettningsvärmeväxlare, underkylare, oljekylare,
kondensor och överhettningsvärmeväxlare. (Illustration: Geir Eggen, COWI. )
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Effektive servere med høy varmeavgivelse betyr økt kjølebehov.
Kyl- och värmepumpanläggningen
består av två aggregat med ammoniak
som köldmedium. (Foto: Eptec Energi)

Stränga säkerhetskrav
NTNU Gløshaugen har ställt mycket stränga krav
på säkerheten i projektet. Ammoniak är giftigt
och avger en stark lukt även i mycket låga
koncentrationer vilket kan orsaka panik vid
utsläpp. Teknikrummet är gastätt och försett
med undertrycksventilation och avbrottsfri
strömförsörjning. Dessutom har en scrubber
som absorberar eventuella ammoniak-läckage
installerats.
– Utan scrubber hade det aldrig blivit någon
ammoniakanläggning vid NTNU, konstaterar
Jørn Stene på COWI. Scrubbern är en standard
tanklösning i plast – andra lösningar hade blivit
för dyra, enligt Stene. Investeringskostnaden för

Värmepumppriset 2015
NTNU Gløshaugen vann Värmepumppriset 2015,
bland annat tack vare den nya kyl- och värmepumpanläggningen. Priset delas ut av Norsk
varmepumpeforening (Novap), som anser att de
valda lösningarna kan användas som en förebild,
både i Norge och internationellt. Novap poängterar
också att energianvändningen i samband med
dataprocesser och kylning av datasystem är ett av
de energiområden som ökar snabbast i världen.
– Anläggningen är ett exempel på en föredömlig
och mycket framtidsinriktad lösning för kylning av
och värmeåtervinning från datorcentraler, skriver
de i ett pressmeddelande. Novap betonar också att
anläggningen kommer att användas som visningsoch övningsanläggning för studenterna vid NTNU.
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scrubbern var ca 300 000 kronor och den totala
budgeten ca 16,4 miljoner netto. (Enova-stöd på
3 miljoner kronor inräknat).
– Det är en liten extrakostnad för att uppnå den
höga säkerhetsnivå NTNU krävde, poängterar
Stene. Trots att kyl- och värmepumpanläggningen är vad han karaktäriserar som ”hi-tech” och
innehåller dyra komponenter är det en bra affär
för byggherren.
– Vi har gjort en lönsamhetsanalys som visar
att lösningen betalar sig på mindre än fyra år,
upplyser Stene. Den totala kostnaden för hela
anläggningen, inklusive ombyggnation och
installation av värmeväxlare/pumpcentral vid
NTNU Gløshaugen, är 25 miljoner kronor.

Teknikrummet är gastätt med undertrycksventilation och har
avbrottsfri strömförsörjning. (Foto: Eptec Energi)

FAKTA: Värmeåtervinning med hög temperatur
Aktuella lösningar för kombinerad värmepump- och kylanläggning med högtempererad
värmeåtervinning.
• Enstegsanläggning (R717, ammoniak som
köldmedium). Max 80 °C utgående
temperatur
• Tvåstegsanläggning (ammoniak eller
R134a). Max 75-90 °C utgående temperatur

• Kaskadsystem (R134a + Eko1). Max 90 °C
utgående temperatur
• Hybridanläggning (ammoniak/vatten
(R718) som köldmedium). Max 100-110 °C
utgående temperatur
• CO2-värmepump (R744). Max 85-90 °C
utgående temperatur. Endast för varm-		
vattenberedning.
KÄLLA: Jørn Stene, COWI.

Bakom slakteridörrarna i
Oceaneerings källare kan det
bli varmt. Hit kommer nämligen
utblåset från datakylarna.
– Lösningen fungerar mycket
bra, säger Frank Meland, som
ansvarar för IT-driften.

S

ANDNES: När IT-leverantören
Oceaneerings 450 anställda i
Stavanger-regionen skulle flytta
in i företagets nya huvudkontor
behövde servrarna från fem olika platser
ett nytt hem. Idag står de placerade i en
lång rad med serverrack.
– Vi har fått gott om plats, mer redundans
och en säkrare lösning, säger Frank Meland.
Bland annat handlade det om få kontroll på
de varma och kalla zonerna. Hos Oceaneering har man löst det med en så kallad
kublösning som separerar zonerna fysiskt.
– Vi hade InRow-kylare även tidigare,
men anläggningen var inte indelad i
varma och kalla zoner. Här har vi varit
mycket noga med att bara den varma
luften går ut bakåt, och vi har vänt på
vissa lagringsenheter så att de får tillgång
till kyld luft, berättar Frank Meland.

Enkel lösning. Den varma zonen är
placerad vid väggen bakom serverracken
och är avskild från resten av rummet
med ett plexiglastak och slakteridörrar
(plastridåer) på vardera sidan.
– Det här är en billig och enkel lösning
som fungerar bra. Vanliga dörrar hade
kostat mycket mer och skapat krångel
och irritation, säger Per-Magnus
Braskerud, Kylansvarig på GK Norge,
som har designat datakylningslösningen. Den varma zonen klarar temperaturer på upp emot 40 °C eller högre (se
faktaruta sid 18), men hittills har man
inte behövt använda kapaciteten fullt ut
eftersom det fortfarande finns många
lediga platser i serverracken.

– Vi migrerade alla datacentraler till
en när vi flyttade in. Vi har fått gott om
plats eftersom vi tog bort en del servrar
under migreringsfasen, upplyser
Frank Meland.

Kublösningen hos Oceaneering har en varm zon mot den
bakre väggen som är separerad med plexiglastak och
slakteridörrar.

– Lösningen fungerar utmärkt, vi har inte haft några stopp
eller problem, konstaterar Frank Meland, som ansvarar för
IT-driften hos Oceaneering.

Elegant kub. Den ursprungliga planen
var att använda datagolv och traditionella nedåtblåsande datarumskylare
istället för en kublösning, bland annat
för att kunna dra alla strömkablar under
golvet. Meland påpekar att detta har
vissa nackdelar, till exempel om det
uppstår vattenläckage. Av kostnadsskäl
avstod man från att montera ett datagolv
och valde istället en kublösning.
– Ett datagolv och traditionella nedåt- u
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blåsande datarumskylare hade också
fungerat, men i det här fallet blev en
kublösning mer elegant och – inte minst
– lättare att drifta, kommenterar
Per-Magnus Braskerud. Anläggningen
är försedd med kylning och kan
nödkylas med kranvatten
Kylning av UPS. Ur energisynpunkt bör
den kalla zonen vara så liten som möjligt
och den varma zonen placeras så att
värmen kan överföras till närliggande
områden så att man får naturlig kylning.
– Men det handlar även om hur det
känns att vistas i rummet. Och här
finns det annan utrustning som också
kräver kylning, som UPS-enheter, påpekar Per-Magnus Braskerud. UPS-en
(reservkraft) är placerad precis intill
serverracken – och det är det enda
som Frank Meland anser att man hade
kunnat göra på ett annat sätt eftersom
UPS-en gör det svårt att utöka kuben
med fler rack.
– Om vi ska bygga ut måste den flyttas,
så jag hade föredragit att den stod vid
väggen, säger han. Anläggningen har
visserligen ledig kapacitet just nu, men
det kan mycket väl hända att vi kommer
att utöka den. Oceaneering har kontor på
flera platser i Norge och Europa och det
kan bli aktuellt att vi ska betjäna alla dessa
platser. I så fall kommer det att innebära
en del arbete med att klassificera datacentret, till exempel enligt Uptime Institutes
Tier-klassificering, säger Frank Meland.

Power Usage Effectiveness,
PUE
Energiffektiviteten i en datorhall beräknas
med måttet PUE (power usage effectiveness).
PUE-talet får man genom att dividera den
totala mängden energi (inklusive kylning) som
tillförs ett datacenter med mängden energi som
används för att driva dess IT-utrustning.
– Dagens beställare av datacenter har krav
på PUE. Vi konkurrerar om att leverera minsta
möjliga PUE vilket kräver en lösning med
kalla/varma zoner, rätt layout, rätt temperaturnivå och den bästa utrustningen, säger
Per-Magnus Braskerud.
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Zoner
är ett måste
– Att dela upp rummet i varma och
kalla zoner är en förutsättning för
bra datakylning, säger Per-Magnus
Braskerud på GK
I takt med att effektivare servrar med
hög värmeavgivning används, har behovet av datakylning har ökat avsevärt.
Det finns ingen patentlösning, däremot
några grundprinciper som gäller för alla
anläggningar, små som stora.
– Man måste alltid ha kontroll på de
varma och kalla zonerna, oavsett vilken
lösning man väljer. Det måste lösas
på bästa möjliga sätt utifrån rummets
storlek och vilken utrustning som
ska driftas där, förklarar Per-Magnus
Braskerud, Kylansvarig på GK Norge.
För några år sedan kunde ett relativt
stort datarum ha ett kylbehov på 0,5
kW/m2. I dag är behovet ofta 5–20 kW
per rack. I den kalla zonen är temperaturen 20–27 °C, och i den varma zonen
uppåt 40 °C eller högre.
Kontroll av tilluften. Att reglera tillförseln av kyld luft är också viktigt. Servar
och annan värmeavgivande elektronisk
utrustning har egna interna fläktar som
ser till att temperaturen i processorn är
optimal, dvs. ungefär 40 °C.

– Att åstadkomma en bra balans mellan
tillförseln av kyld luft och servrarnas
egna interna fläktar är A och O, säger
Per-Magnus Braskerud. Om det uppstår
en brist på kyld luft får man en ”kortslutning” av varm luft. Då kan servrarnas
strömförsörjning bli överhettad och gå
sönder. Med för mycket tillförd kyld luft
ökar fläktanvändningen i onödan och
därmed även elförbrukningen. ECfläktarna har automatisk behovsstyrning
med inställda värden för minsta och
maximal luftmängd.
– Driftsäkerhet, flexibilitet och lägsta
möjliga livscykelkostnad är viktiga faktorer, poängterar Per-Magnus Braskerud. Många företag planerar för tillväxt
och idag kostar infrastrukturen (el och
kyla) mer än att byta serverpark.
Rätt layout. Regleringen av zonerna
förutsätter att datarummet har rätt
layout. Man kan välja en öppen arkitektur med till exempel datagolv och
traditionella nedåtblåsande datarumskylare, eller en stängd arkitektur, som
en kublösning med InRow-kylare vilket
blev Oceaneerings val.
– Många håller sig till den här lösningen
på grund av att de vill ha både livrem
och hängslen och för att de saknar kunskaper om hur man får till en bra layout,
säger Per-Magnus Braskerud. GK kan
leverera alla slags kyllösningar till datorrum och optimerar lösningen för varje
kund. (Se separat artikel)

Datarumskylare
Traditionella datarumskylare:
•

Nedåtblåsande för datagolv. Kyld och behandlad
luft tillförs under golvet där det uppstår ett övertryck. Den kylda luften tas upp genom perforerade skivor i datagolvet framför serverracken.
Den varma frånluften från racken sugs tillbaka
till datarumskylarna. Lösningen kan även kombineras med en kublösning med kall zon.

•

Uppåtblåsande med kanalanslutning för distribution av den kylda luften.

•

Alternativ med termisk undanträngning, där den

kylda luften distribueras längs golvet och blåses
in framför servrarna. Kräver noggrann layout.
•

Traditionella datarumskylare finns både som
isvatten- och DX-lösningar.

InRow-/mellankylare som placeras mellan
eller i änden av rack-raderna.
•

Kan användas med öppen eller stängd
arkitektur, kublösningar

•

InRow-/mellankylare finns både som
isvatten- och DX-lösningar.

Temperaturer och relativ fuktighet

Stängd arkitektur, kublösning

Den amerikanska branschorganisationen för
värme, kyla och airconditioning (ASHRAE)
rekommenderar följande:
• Kall zon: 18-27°C, ju högre temperatur,
desto mer frikyla kan användas.
• Relativ fuktighet: 20-80 %. OBS! Den relativa
fuktigheten varierar med temperaturen.
• Temperaturen i den varma zonen beror på
typen av servrar och annan elektronisk utrustning, 27°C, 35°C, 40°C... ju högre temperatur,
desto mer frikyla kan användas.

Utnyttja överskottsvärmen
I många fall är det klokt att ta vara på överskottsvärmen från datakylningen, direkt eller i kombination
med en värmepump. Miljöhuset GK använder vanliga
reversibla luft-till-vatten-värmepumpar och en
isvattenanläggning med kylmaskin och torrkylare.
– Datarummet har ungefär samma kylningsbehov
året runt, 35kW. Kondensorvärmen på ca 45kW
från datakylmaskinen täcker hälften av uppvärmningsbehovet i fastigheten som är på 14 000 m2,
säger Ole Jørgen Veiby. Temperaturen är viktig för
driftsekonomin: 1°C ökad framledningstemperatur i
isvattenanläggningen ökar effektfaktorn med 1,6 %.
– Till och med under förra sommarens varmaste
dagar, då det var 31 grader utomhus, var kylventilen
i anläggningen öppen till 66 procent. Vi hade inte
behövt de 10 graderna. Vi kunde haft 12 grader
istället och sparat ännu mer energi, säger
Ole Jørgen Veiby.

Checklista för datakylning
Välj en robust lösning

Medan vanliga aircondition-enheter är
konstruerade för att vara i drift 3–6 månader
per år är datarumskylare byggda för att köras
dygnet runt, året runt.
– Därför är det bättre komponenter i en
datarumskylare än i AC-enheter, säger
Per-Magnus Braskerud. Dessutom är ACenheter konstruerade för att avfukta luften,
vilket inte är önskvärt i ett datarum.
– Om du använder AC istället för datarumskylare kan energiförbrukningen bli ungefär 50
procent högre eftersom det går åt så mycket
energi till avfuktning. På 15 år kan det bli
ganska många, och dyra, kilowattimmar i
onödan. Dessutom kan AC-enheter behöva
bytas ut efter 7-8 år, säger
Per-Magnus Braskerud.

Dimensionera anläggningen rätt

Att installera en för hög kylkapacitet är inte
bra för driften.
– Många anläggningar är designade för en

Kublösning där den kalla zonen avgränsas med dörrar och plexiglastak. Alternativt kan även den varma zonen stängas in.
I så fall måste racken i illustrationen vändas.

Öppen arkitektur

Man kan även åstadkomma varma och kalla zoner i en öppen arkitektur som på bilden. Serverracken tar in kall luft på
framsidan genom galler i datagolvet. Under datagolvet finns det ett övertryck med kyld luft. Den varma luften trycks ut på
rackens baksida och sugs tillbaka till datarumskylarna.

ganska hög effekt. Men effektmärkningen på
servrarna kan vanligtvis inte användas som
riktlinje för kylbehovet. Du gör dig själv en
björntjänst om du bygger en för stor anläggning, och du måste ha möjlighet att reglera ner,
säger Per-Magnus Braskerud. Kylbehovet för en
server är normalt ca 20–30 procent av det
effekttal man hittar på märkplåten.
– Men att dimensionera rätt kräver en hel del
tankearbete, påpekar Braskerud.

– I en större anläggning kan det vara mer
ändamålsenligt och även bättre för miljön att
använda adiabatisk frikyla, med växlare mellan
datorhallens värme, returluft och uteluft. GK har
levererat en lösning av det slaget till DigiPlex
Fetsund AS, ett datacenter som kan mäta sig
med Facebook och Googles stora gröna och
prestigefyllda datacenter, säger Per-Magnus
Braskerud.

Välj kyllösning efter effektbehovet

Ju lägre temperatur en anläggning behöver,
desto högre blir elkostnaden för kompressor/
kylmaskin. 7-12°C eller 8-13°C är vanliga
värden för framlednings-/returtemperaturen i
isvattenanläggningar. Telenor bestämde sig för
standardtemperaturer på 12-17°C i början av
nittiotalet, och idag väljer många ännu högre
temperaturer. Det ökar möjligheten att använda
frikyla, vilket ger en bättre driftsekonomi.
– Temperaturen inuti processorn bör vara
ca 40°C. Det klarar man lätt med en lufttemperatur på 27°C i den kalla zonen, dvs. framför
servrarna, säger Per-Magnus Braskerud.

För små anläggningar passar ett DX-system
bättre. Enklare DX-kylare (direkt expansion) har
ofta av-på-reglering, även om det idag finns
datarumskylare med frekvensstyrda kompressorer för steglös kapacitetsstyrning. Isvattenanläggningar med modulerande
ventiler kan i princip regleras från 0 till 100 %.
– Om kylbehovet är 50 kW eller mer lönar
det sig att satsa på en isvattenanläggning
med frikyla, säger Per-Magnus Braskerud. En
isvattenanläggning ger större flexibilitet än ett
DX-system med fasta kylrör mellan ute- och
innedelen. Den kräver även mindre köldmedium
vilket är bra ur miljösynpunkt.

Högre temperaturer
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TEXT: HILDE KARI NYLUND

Krøyers Plads i Köpenhamn belönades med utmärkelsen Bästa bostadsutvecklingsprojekt vid MIPIM-mässan i Cannes i mars. GK Danmark har
levererat ventilationen till NCCs svanenmärkta byggprojekt.

– Vanliga fogmassor ska inte användas
och får därför inte förekomma i varken
containrar eller i montörernas verktygslådor. Och eftersom vi använder
montörer från en underentreprenör som
även arbetar på andra byggprojekt är det
väldigt viktigt att verktygslådorna kontrolleras då och då, säger han. Men de
praktiska utmaningarna till trots tycker
han att projektet är spännande.
– Det ska bli intressant att höra vad
ägarna kommer att säga om inomhusklimatet, säger Per Andreasen.

Krøyers Plads i hjärtat av Köpenhamn.
(Foto: Erik Mårtensson, NCC)

Stolta och glada
– Det är en stor ära att få
det här priset, och vi är både
stolta och glada över utmärkelsen, säger René Brandt,
direktör på NCC Bolig.
Tillsammans med arkitekterna från
COBE och Vilhelm Lauritzen tog
han emot priset för bästa bostadsutvecklingsprojekt vid MIPIM,
världens största fastighetsmässa.
– Projektet tog flera år att genomföra, och därför är det fantastiskt att
allt hårt arbete har gett frukt. Inte
minst eftersom det visar att hållbart
byggande och arkitektur kan mötas
och samverka, säger René Brandt i
ett pressmeddelande.
Fyra finalister. Vinnaren koras av
deltagarna på MIMPIM-mässan
(50 % av rösterna) och av en jury
bestående av 12 stora aktörer i
fastighetsbranschen från olika länder
världen över. Krøyers Plads fick
priset i konkurrens med följande tre
prestigefyllda byggprojekt: Cayan
Tower i Dubai, One Central Park i
Sydney och Waterfront i Stavanger.

M

IPIM Awards är fastighetsbranschens motsvarighet
till filmvärldens Oscar. De nya bostadshusen mitt i
Köpenhamn fick priset i konkurrens med byggprojekt
i Dubai, Sydney och Stavanger. Utmärkelsen fick man
för en kombination av hållbarhet och arkitektur i världsklass.
Krøyers Plads är det första svanenmärkta bostadsprojektet i
Danmark, vilket har haft betydelse för GKs arbete i projektet.
– Kraven på vilka produkter som får användas är höga. Alla måste
vara svanenmärkta, berättar Per Andreasen, GKs projektledare för
Krøyers Plads. Svanenmärkningen är en bekräftelse på att husen
inte innehåller några giftiga ämnen som kan påverka inneklimatet.
För projektet finns en lista med godkända produkter. Om man vill
använda en produkt som inte finns med på listan måste man först
vända sig till NCCs miljöchef för godkännande.
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Extra kontroller. – De höga produktkraven innebär att GK måste
kontrollera leveranserna till byggplatsen noga. Varje månad
skickas alla följesedlar in till Byggeweb. På så sätt kan byggledningen kontrollera om produkterna finns med på listan över svanenmärkta produkter så att de kan användas på byggplatsen, förklarar
Per Andreasen. Byggledningen kan även inspektera containern
och kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedlarna.
– Vi fick klartecken att använda Ølands kanaler, men kunde
inte använda fogmassan MS40 på grund av dess innehåll av
ftalater. Därför bytte vi till fogmassan Ljungdal MS20 som är
ftalat-fri, berättar Per Andreasen.
Krävande i praktiken. Kraven på fogmassa har inneburit en del
praktiska utmaningar för GKs arbete.

Hamnmagasin i modern tappning.
Krøyers Plads är inspirerat av gamla
tiders hamnmagasin. De nya byggnaderna kommer att inrymma
bostadsrätter, ett nytt torg samt butiker
och restauranger på bottenvåningen.
Läget i Köpenhamn är suveränt med
utsikt över Nyhavn, och den Michelinbelönade restaurangen Noma som
granne. Arkitekturen och keramikfasaderna harmonierar fint med de
historiska husen vid Nyhavn.

Dan Stubbergaard från COBE (till vänster), René Brandt
från NCC Bolig och Thomas Scheel från Vilhelm Lauritzen
med det prestigefyllda MIPIM-priset. (Foto: NCC)

Ventilationslösningar

Svanen

Komplex geometri

Krøyers Plads innehåller både lägenheter
och affärslokaler. Inneklimatet i lägenheterna
ombesörjs av en central ventilationsanläggning
från Nilan som uppfyller kraven för svanenmärkning. Projektet ställer också krav på SEL-värdet:
För bostäder får värdet inte överstiga 1,0 kJ/m3
för grundventilation. Verkningsgraden ska vara
minst 82 %.
Affärslokalerna har separat ventilation med
Swegon Gold-aggregat, som även dessa uppfyller kraven för svanenmärkning. SEL-värdet
får inte överstiga 1,7 kJ/m3 vid max luftmängd
på 4.500 m3/tim. Verkningsgraden ska vara
minst 83 %.

Svanen är Nordens officiella miljömärke för
produkter som inte är matvaror, t.ex. schampo,
kosmetika, papper och elektronik. Svanen gör det
enkelt för konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. Svanen tar hänsyn till
alla miljöaspekter som till exempel klimatpåverkan, kemikalier, biologisk mångfald, utsläpp till
luft, vatten och mark samt avfalls-hantering.
Märket har funnits sedan 1987, efter beslut av
Nordiska Ministerrådet. Danmark
började använda Svanen 1997. Svanen är en
frivillig märkning där producenten betalar en
avgift för rätten att använda märket.

COWI har i samarbete med Vilhelm Lauritzen
Arkitekter, COBE Arkitekter och NCC Property
Development A/S projekterat de tre byggnaderna
på Krøyers Plads.
– Vi är stolta över att få vara med och skapa
en så ovanlig konstruktion på en av de få
obebyggda platserna mitt i Köpenhamn, säger
Kasper Kristensen, byggkonstruktör på COWI.
Han konstaterar att det är just den ovanliga
arkitekturen som varit den största utmaningen
för ingenjörerna.
– Byggnaderna har en ovanligt komplex
geometri, där de sneda väggarna och skarpa
takvinklarna har gjort det nödvändigt att hitta
nya vägar för att få allt att fungera tillsammans,
säger Kristensen på COWIs hemsida.
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Torsplan 2 uppnår som första byggnad i Sverige
miljöcertifieringen BREEAM:s högsta nivå
Outstanding. Byggherren NCC tar dessutom
begreppet partnering ett steg längre, enligt
Gunnar Karlsen Svergie AB, som är NCC:s
strategiska samarbetspartner i projektet.

I

juni förra året påbörjade NCC
utvecklingen av Torsplan etapp 2 i
Hagastaden i Stockholm. Fastigheten
omfattar 26 000 m2 och utvecklas
för både kontor och handel. Gunnar
Karlsen (GK Sverige) deltog även i den
första etappen, som tilldelades miljöcertifieringen Breeam Excellent.
– Vi har ett kontrakt där vårt arvode
fastställs utifrån projektets totala byggkostnad och slutliga värde, som styrs av
hyresnivåer och försäljningspris. Det är
unikt – normalt sett ingår vi avtal med
en byggentreprenör, baserat på ekonomi.
I det här fallet är regleringsmodellen
uppbyggd så att vår projektekonomi är
helt transparent ända till NCC. NCC har
i detta projekt återigen visat att man är
föregångare i branschen när man tagit
begreppet partnering ett steg längre jämfört med ett traditionellt incitaments22
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avtal, säger Simon Jennstål, Regionchef
Öst på Gunnar Karlsen Sverige AB.
Stolta och inspirerade. GK:s uppdrag
innefattar leverans och installation av
behovsstyrd ventilation. Att NCC har
valt GK som strategisk samarbetspartner
innebär att GK ska bistå NCC och
övriga konsulter med teknisk rådgivning
för att optimera anläggningen maximalt.
– Vi kallas strategisk samarbetspartner
för att det här verkligen är ett gemensamt byggprojekt. Det ligger i vårt intresse
att slutkunden, dvs. hyresgästerna blir
nöjda. Det flyttar fokus från det egna
företaget till bygget. Vi är väldigt stolta
och inspirerade över att få vara med,
säger Simon Jennstål.
Jätteroligt. – Den här kontraktsformen
skapar en otroligt positiv stämning i hela

teamet. Det roligaste är att jobba direkt
mot slutkunden. Vi har stora möjligheter
att påverka både utformningen och
utförandet, säger Erik Johnson, projektchef för Torsplan 2 på GK. Han var även
med under den första etappen (GK har
behållit organisationen). Som strategisk
samarbetspartner var GK med väldigt
tidigt i projektet, vilket innebär att man
har haft en mer aktiv roll i projekteringen.
– Att kontraktet ser ut som det gör har
lett till att vi verkligen jobbar tillsammans. Det tycker vi är jätteroligt – vi
ser varandra mer som kollegor än som
underentreprenörer, fortsätter han.
Ventilationen har en nyckelroll. Tekniskt
sett skiljer sig GKs uppdrag inte så mycket
från leveransen under Torsplan 1.
– Vad gäller energianvändningen för
ventilationen låg vi i framkant redan då,

poängterar Erik Johnson. Ventilationen
är naturligtvis behovsstyrd, med aktiva
tilluftsventiler från Swegon (Wise).
– Vi värmer och kyler med enbart luft,
här finns inga radiatorer eller kylbafflar.
Däremot använder vi smarta lösningar
med återvinning nattetid där vi cirkulerar luften för att återvinna värme eller
kyla med hjälp av byggnadens termiska
massa, förklarar Erik Johnson.
Förproduktionen godkänd. Han betonar
att Breeam-klassificeringen omfattar
många aspekter, som närhet till kollektivtrafik, anpassning för cyklister
och stränga krav på certifieringen av
produkter. Att samla ihop alla poäng
som behövs för att nå den högsta kategorin är en krävande uppgift, men
Erik Johnson är inte orolig.
– Alla ritningar är klara och förproduktionsstadiet har godkänts för miljöcertifieringen Breeam Outstanding. Det har
gått så pass smidigt att resten borde
gå ganska bra. Torsplan 2 är i celebert
sällskap; till dags dato har endast 12
kontorsbyggnader världen över uppnått
Breeam Outstanding.
– Det här den mest moderna fastighet
man kan bygga – det är ju också kul,
säger Erik Johnson.
Deluxe-partnering. GK Sveriges projektekonomi är transparent ända fram
till NCCs projektdirektör. Det kräver
löpande redovisning, samtidigt som det
utgör både golv och tak för GKs vinst.
– Såtillvida är det ett lågriskprojekt. Det ger
oss en trygg ekonomi; om risken är hög kan
även förlusten bli större. Dessutom är NCC
en långsiktig samarbetspartner, betonar
Simon Jennstål. Det här är första gången som
NCC använder den här sortens kontrakt.
– Att vi får vara med är ett kvitto på att
de är nöjda med våra tidigare leveranser.
Vi har flera partnering-projekt, men
detta är en deluxe-variant. Det är mycket
som är spännande i det här projektet:
Breeam Outstanding, att det ligger i ett
av Stockholms sexigaste områden – men
framför allt internt från beställarens
sida, säger Simon Jennstål.

Social hållbarhet och höga miljökrav
På Torsplan 2 möts social hållbarhet och världens högsta miljökrav, betonar
NCC Property Development, som är slutkund.
– Personerna som jobbar och vistas här
ska trivas, och SATS stora takterrass för
utomhusträning är ett exempel på hur
man tillgodoser människors behov. En
attraktiv arbetsplats bidrar även till att
de företag som hyr kontor här kan
attrahera nya medarbetare, säger
Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef,
NCC Property Development.
Många miljövinster. Förproduktionsstadiet av Torsplan 2 har uppnått
Breeam Outstanding.
– NCC har valt att ha höga ambitioner i
vårt hållbarhetsarbete och certifieringarna är ett sätt att snabba på arbetet mot
bland annat mer hållbara städer, säger
Christina Lindbäck, hållbarhetschef på
NCC. Hon menar att byggnader som
Torsplan 2 ger kunderna en rad miljö-

Längre uppföljning
Att GK Sveriges arvode i projektet är kopplat
till byggnadens försäljningspris och hyresnivå,
innebär också att de kommer att följa det under
längre period.
– I minst två år längre än vanligt, konstaterar
Simon Jennstål. Kontraktsformen gör också att vi
är mer intresserade av att allt fungerar optimalt –
både vad gäller försäljningen och driften.
– Det är absolut en skillnad gentemot andra
projekt, säger Simon Jennstål.

nyttor, inte minst energiprestandan
som är mycket god och bidrar till låga
driftskostnader.
– Det ger också ett sunt inomhusklimat
för de som besöker och arbetar i byggnaden, säger Christina Lindbäck.
Kostnadseffektivt samarbete. Torsplan
etapp 2 kommer att påbörjas innan
sommaren och byggnaden väntas stå
klar i slutet av 2016.
– Att tillsammans skapa en produkt
där alla bidrar med sin kunskap
med projektets bästa i fokus är ett
kostnadseffektivt sätt att arbeta. Att
få Gunnar Karlsens kompetens i
projektet gör att produkten vi gemensamt skapar blir Outstanding, säger
Katarina Bohman, Projektchef NCC
Construction Sverige AB.

– Kontraktsformen
skapar en otroligt
positiv stämning i
hela teamet, säger
projektchefen
Erik Johnson.
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INNEKLIMATET I SKOLOR

Fortfarande stora brister i

inneklimatet

Balanserad ventilation är ingen garanti för en
god luftkvalitet inomhus. Fyra av tio danska
klassrum har en CO2-nivå under 1000 ppm,
visar en ny undersökning.
Elever i 785 klasser på 262 skolor deltog förra hösten i
MasseEksperimentet, en undersökning arrangerad av
Danish Science Factory. De kartlade inneklimatet genom att
mäta CO2-nivån i sina klassrum i slutet av en lektion.
Mätningen gjordes två gånger:
1. Med fönster och dörrar stängda under hela lektionen
(för att simulera vinterklimat) och
2. Efter att klassrummet hade vädrats ordentligt under rasten
(medan eleverna var ute).
En liknande undersökning genomfördes 2009, och resultatet
från i höstas blev något bättre: 40 % av klassrummen ligger
under 1000 ppm CO2, mot 44 % 2009. Siffrorna gäller den
första mätningen, det vill säga i ovädrat klassrum.
Ingen förbättring. Ventilationen och luftkvaliteten i klassrummen tycks därmed inte ha förändrats nämnvärt under de
senaste fem åren, trots att kommunerna har gjort miljardinvesteringar i skolorna de sista åren, säger Jørn Toftum,
lektor, som har utvecklat undersökningen och analyserat
resultatet tillsammans med Geo Clausen, professor, från DTU.
Hur ser ni på att hela 40 procent av klassrummen inte uppfyller kravet på 1000 ppm?
– Det handlar om att man inte vädrar klassrummen tillräckligt ofta, i alla fall under de perioder då temperaturen utomhus inte inbjuder till att öppna fönstren, säger Jørn Toftum.
Men temperaturen i klassrummen var i allmänhet acceptabel.
Enligt Toftum kan det bero på att mätningarna gjordes tidigt
på hösten. Antalet klassrum med balanserad ventilation eller
frånluftsventilation är något fler än vid undersökningen 2009.
(Se figur 1).
Det hjälper att vädra. Resultatet är mer positivt för de mätningar som gjordes efter vädring. Då ligger 61 % av klassrum24
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men under 1000 ppm CO2. Den genomsnittliga CO2-nivån för
klassrum med balanserad ventilation, frånluftsventilation och
naturlig ventilation visar tydligt att det hjälper att vädra. (Se
figur 2). Med naturlig ventilation menas här att klassrummet
vädras genom att fönstren öppnas manuellt av elever eller lärare.
– Attitydförändringen hade som väntat en markant större
betydelse i de naturligt ventilerade klassrummen, säger Jørn
Toftum. Andelen klassrum som överskred gränsvärdet på
1000 ppm minskade från 60 % utan vädring till 39 % med
vädring under rasten.
Vädra är grejen. Om man tittar på genomsnittet är det bara
klassrum med balanserad ventilation som klarar 1000 ppmgränsen. De övriga två ventilationsmetoderna ligger båda över
1200 ppm i genomsnitt.
Hur ska man tolka resultatet? Att ventilation och vädring är det
enda som hjälper, eller att ventilationslösningarna måste bli bättre?
– Ventilationslösningarna bör helst bli bättre, men vi kan ta
udden av den dåliga luftkvaliteten genom att bli bättre på
att vädra, även om det inte räcker ända fram för att uppfylla
kravet på 1000 ppm, säger Jørn Toftum.

Att vädra hjälper

Mätningarna

Figur 2. Den genomsnittliga CO2-koncentrationen i klassrummen visar
att det hjälper att vädra. Men det är bara de klassrum som dessutom
har balanserad ventilation som i genomsnitt ligger under gränsvärdet
1000 ppm.

Mätningarna av CO2-nivån genomfördes med ett CO2-mätrör. Lärarna
fick anvisningar om hur instrumentet används från en utförlig manual,
och eleverna fick öva sig några gånger innan mätningarna genomfördes. Eleverna mätte också temperaturen i klassrummet i början och
i slutet av lektionen.

Ventilationslösningar
Andel skolor med balanserad ventilation, mekanisk frånluftning och
naturlig ventilation 2009 och 2014.

Elever på 262 danska skolor har deltagit i en undersökning av inneklimatet i
klassrummet, där man bland annat har mätt CO2-nivån. (Foto: Carsten Andersen/
Danish Science Factory.)

Fördelning av CO2-koncentrationer uppmätta i ovädrat klassrum 2014 och 2009.

Svårt att överföra resultatet

Skolorna ska rustas upp

Toftum och Clausen poängterar att både elever och lärare i
undersökningen hade inneklimatet i fokus och var medvetna om
vikten av att vädra. Därför kan det vara vanskligt att extrapolera
resultatet till en vardagssituation där man inte har samma
fokus. I tidigare undersökningar har DTU visat att det hjälper
att motivera eleverna. En av de mest effektiva metoderna är att
använda en visuell CO2-mätare, vilket vi skrev om i Inneklimat
4/2014.
– Självklart är det även framöver en utmaning att få eleverna
att öppna fönstren under den kalla årstiden, skriver Toftum och
Clausen i en artikel i den danska tidningen HVAC.

Regeringen investerar en miljard kronor för att rusta upp skolor. Branschorganisationen Svensk Ventilation är positiva till initiativet och hänvisar
till sin egen undersökning från 2014 som kartlade hur kommunerna
genomför sin uppgift som tillsynsmyndighet för inneklimatet i skolorna.
– Vi fann att konstaterade ventilationsproblem lämnats utan åtgärd i
tre år eller mer i var fjärde kommun. I lika många kommuner saknar
ansvariga tjänstemän kunskaper om problemens omfattning, säger
Britta Permats, vd på Svensk Ventilation i ett pressmeddelande.
Åtgärdas inte problemen med inomhusluften får elever och skolpersonal ta konsekvenserna i form av en sämre lärande- och
arbetsmiljö, astma och allergier.
– När regeringen nu satsar på skolrenoveringar behöver det
mötas upp med en tydlig satsning från kommunerna för att förbättra
skolornas inomhusluft, säger Britta Permats.
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LED kommer mer och mer
– Vi räknar med att installera
mycket LED-belysningar
framöver, säger Frank Sørensen,
arbetsledare hos Ing. Hans
Pedersen, som nyligen påbörjat
arbetet vid ett stort nybygge
med LED i alla lokaler.
Än så länge finns inte så mycket mer än
stommen att se av Askos nya byggnad i
Arna. Frank Sørensen och hans kolleger
på GK Elektro har visserligen monterat
utblåskanaler, men det märks inte så
mycket i en byggnad med en takhöjd på
uppemot 10 m.
– Asko lägger stor vikt vid energieffektiviteten, så vi ska installera LED-belysning i alla utrymmen, upplyser Frank
Sørensen.

Efter att ha sålt företaget till GK
Elektro känner Roy Pedersen
att framtiden är säkrad.
– Jag känner mig tryggare
och vi får fler ben att stå på.

Å

SANE: Det var helt enkelt åldern
som satte igång processen med att
sälja företaget som Roy Pedersen i
princip är ensam ägare av.
– Jag har ingen efterträdare som kan ta
över, så jag var tvungen att göra något,
antingen avveckla eller få in nya ägare, och
GK Elektro var den köpare som tilltalade
mig mest, berättar Roy Pedersen. Han
kände stort ansvar för de 40 anställda
som är beroende av företaget för sin
inkomst.
– Under säljprocessen slog det mig att
jag inte kan säga upp mig och gå om tre
månader, som de andra kan. Jag har ett
bakomliggande ansvar, och det har varit
26

en bidragande orsak till försäljningen,
säger Roy Pedersen.
Fortsätter som chef. Idag är firman en
del av GK Elektro. Det betyder inte att
Roy planerar att trappa ner, även om
det var den ursprungliga planen 1989.
När han övertog sin pappas företag
Ingeniør Hans Pedersen och bildade ett
aktiebolag var avsikten att han skulle
trappa ner när han fyllde 60. Nu har
han nyligen fyllt 63 och tackat ja till att
fortsätta leda verksamheten i tre år till,
och är öppen för vad som kommer att
hända efter det. För hans civilstatus har
förändrats betydligt sidan 1989.
– Min fru är 18 år yngre än mig, och vi
har en son som är 11. Så det är inte
troligt att jag kan åka på pensionärsresor till Schweiz om tre år, säger
Roy Pedersen med ett leende.
Bättre rustade. Hittills har inte försäljningen lett till några större förändringar i vardagen, varken för Roy eller övriga anställda.

– Hittills har vi inte märkt så mycket,
det får växa fram, säger han. Bland
annat är det viktigt att lära känna GK
Norges anställda i Bergen-området,
knyta kontakter och utbyta kunskaper.
– Vi hoppas kunna dra nytta av ett
tvärvetenskapligt samarbete med de
andra grupperna på GK. Det ger oss
en bättre plattform för totaltekniska
entreprenader, som vi ser mer av idag
än tidigare, säger han.
Viktigt att företaget lever vidare
Företaget har behållit namnet Ing.
Hans Pedersen, som är välkänt i
Bergen-regionen.
– Frågan om eventuellt namnbyte är en
del av den process vi har framför oss.
För mig är det inget måste att behålla
namnet. Det viktigaste är att företaget
lever vidare och frodas. Som jag sa till
GK:s ägare John-Erik Karlsen förra
hösten: Nu är i varje fall framtiden
säkrad.

– Inte särskilt krävande. Asko är
huvuddistributör för Norgesgruppen
och den nya byggnaden i Arna kommer
att vara i drift dygnet runt. Enligt Askos
miljömål ska företaget vara självförsörjande med förnybar energi och ett
delmål är att energianvändningen ska
minska med 20 procent senast 2020.
Frank Sørensen tror inte att installationen av LED-belysning kommer
innebära några större utmaningar.
– En del av produkterna är nya för oss,
men jag tror inte att det kommer att
påverka driften i någon större utsträckning. LED kommer mer och mer, och
från 2017 räknar vi med att tekniken
kommer att användas överallt, säger han.
Priset är avgörande, som alltid. Vissa
kunder tycker fortfarande att LED är
för dyrt. Ing. Hans Pedersen har nyligen
avslutat ett ombyggnadsprojekt för Solli
DPS i Bergen.
– De begärde alternativ belysning, det
vill säga LED, men merkostnaden för

LED-lampor jämfört med traditionella
lysrörsarmaturer är så hög att de inte
valde dem, upplyser Roy Pedersen, vd.
Han förtydligar att detta handlar om
investeringskostnader, inte livscykelkostnader.
Solceller kommer mer och mer.
Företaget levererar allt som drivs med
svagström: tele/data, passerkontroll,
inbrottslarm, porttelefon och byggautomation – och fram till idag har man

anlitat externa leverantörer.
– Vi försöker få med GK; framöver vill
vi sköta byggautomationen internt
– särskilt i nya anläggningar, säger
Roy Pedersen. Han tror också att man
kommer att leverera solcellsanläggningar.
– Vi har räknat på flera projekt, bland
annat för Forsvarsbygg och Bergens
kommun. Tekniskt sett är solceller inte
så komplicerat, men hittills är det få
företag i Norge som har sysslat med det,
säger han.

– Att bygga om ett sjukhem i drift innebär alltid en utmaning. Elen kan bara vara avstängd under kortare, kontrollerade
tider, säger arbetsledaren Frank Sørensen vid huvudcentralen på Solli DPS.

Kristian Schea kontrollerar de sista detaljerna i samband
med att projektet för Solli DPS ska överlämnas.

– Det blir alltid några saker som ska efterjusteras i ett
projekt, säger Jan Olav Lien Hansen, med ett leende.
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utrustning, trots att vi sökte över hela
världen, säger Helmut Schöberl. Det
slutade med att specialbyggda sensorer
beställdes från ett företag. Elförbrukningen för sensorerna motsvarar
elanvändningen i 20 hushåll.
– Vi har undersökt förbrukningen för
all elektrisk utrustning, även standbyläge för att ta reda på hur vi ska kunna
minimera den, säger Helmut Schöberl.
Belysningen har naturligtvis varit ett
mycket viktigt område.
– Vi väntade med belysningen till slutet
av arbetet, eftersom vi väntade på bättre
teknik. Den teknik vi använder är otroligt mycket bättre än vad som fanns att
tillgå för två år sedan, poängterar Helmut
Schöberl. LENI-talet för belysning är
4 (kWh/m2/år). Inneklimat har inte
lyckats få tag på siffrorna för det första
halvårets faktiska energianvändning.

9300 komponenter
under luppen

Energibudgeten

Att pressa ner all energianvändning, och för alla
möjliga komponenter, har
varit en central uppgift i
projektet.
– Vi har utvärderat mer
än 9300 komponenter i
280 kategorier, berättar
Helmut Schöberl, vd på
Schöberl & Pöll GmbH,
som leder forskningsprojektet tillsammans
med professor Thomas
Bednar. Allt ifrån LEDlampor, kontorsutrustning
och kaffekokare till belysning, hissar, ventilation
och servrar har undersökts
grundligt.

t Fasadintegrerade solceller är viktigt för att få kontorsdelen
av bygget att gå plus.

En omfattande ombyggnad
och fokus på detaljer har
förvandlat energislukande
byggnader vid Wiens
tekniska universitet till
energiproducenter.

W

IEN: När kemibyggnaden
vid Wiens tekniska universitet skulle renoveras till
passivhus strippades den
ända ner till stommen. Renoveringen
tog två år att genomföra. Förutom bra
isolering, minimala köldbryggor och
låga läckagetal har den 11 våningar höga
byggnaden fått en dubbel fasad. Både
fasaden och taket är täckta med 2200 m2
solcellspaneler, vilket är Österrikes
största solcellsinstallation.
– Fastighetens energibehov har
minskats drastiskt, sade arkitekten
Gerhard Kratochwil från konsortiet
Hiesmayr-Gallister- Kratochwil, när han
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presenterade byggnaden på den officiella
invigningsdagen hösten 2014.
I princip ett plusenergihus. Närmare
bestämt har det primära energibehovet
minskat från 803 till 108 kWh/m2.
Samtidigt genererar byggnaden 61 kWh
per m2 och år.
– Om huset hade använts som en vanlig
kontorsbyggnad hade det gått i plus. Men
eftersom det är ett universitet går det extra mycket energi till datorkraft, förklarar
Helmut Schöberl, vd på Schöberl & Pöll
GmbH som ansvarar för byggnadsfysiken
i projektet. Enligt universitetet (TU
Wien) hade energibehovet i en vanlig
kontorsbyggnad av samma typ varit
56 kWh/m2/år. En snabb titt på energibudgeten visar att enbart kyla och
serverkyla mer än väl motsvarar skillnaden mellan de 108 kilowattimmarna
och de producerade 61. (Se faktaruta)
Från kaffekokare till reservkraft.
Uppdraget är inte begränsat till att minska

energianvändningen för själva byggnaden.
– Vi kommer att övervaka energianvändningen noga under de kommande
tre åren för att försöka komma ner till
56 kWh/m2/år. Bland annat ska vi se
över IT-lösningarna för hela huset,
berättar Helmut Schöberl. Att få ner
elanvändningen har varig en viktig del
i renoveringsprojektet. Plusenergi kan
betyda många olika saker och vissa nöjer
sig med att ta med ventilation, belysning, värme och kyla i beräkningen.
– Vi har tagit med all elanvändning i
beräkningarna, ända ner till persondatorer och kaffemaskiner, upplyser
professor Thomas Bednar, som leder
det forskningsprojekt som ska följa upp
energianvändningen i huset. Servrar,
reservkraft, mät- och reglerteknik är
andra poster som undersöks noga.

De transparanta solcellerna i trapphusen släpper igenom
ljus och fungerar som solavskärmning.

Väntade med belysningen. I huset finns
flera hundra rörelsesensorer som bland
annat styr belysningen och ventilationen.
– Vi hade problem med att hitta lämplig
29
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Ny syn på

värmepumpar

Under det senaste året har europeiska politiker blivit märkbart
mer positiva till värmepumpar,
enligt den europeiska värmepumporganisationen (EHPA).

S

om en följd av EU:s klimatambitioner befinner sig energisystemet i förändring. Andelen
förnybar energi ska öka och
utsläppen minska.
– Vi måste diskutera både uppvärmning
och kyla. Med värmepumpar kan man
uppnå mycket bättre resultat än med
andra tekniker. Därför spelar värmepumpar en viktig, och kanske avgörande
roll i den här debatten, menar Thomas
Nowak, generalsekreterare i EHPA.
Hans uppfattning är att även politikerna
har börjat inse detta.
– Bara sedan förra året ser vi en
förändring. Nu säger politikerna ja, vi
måste göra något, vi måste fokusera på

Solcellspaneler: 618 m2 på taket och 1581 m2
på fasaden. På taket finns även en väderstation för
förutsägbar styrning av byggnadens anläggningar.
Trapphus och baldakin har transparenta solceller som
släpper igenom ljus och samtidigt fungerar som solavskärmning.
Överskottsvärmen från serverrummen i de två källarvåningarna används
för uppvärmning av byggnaden. (Via ventilation och golvvärme vid extra
stort värmebehov). Grundventilation via fönster som öppnas automatiskt.
Passivhusfasad med integrerad solavskärmning.

värmepumpar, på uppvärmning och
kyla, säger Thomas Nowak.
Smarta elnät. EHPAs förslag till lösning
är integrerade system för uppvärmning
och kylning. Under årets ISH-mässa i
Frankfurt presenterade de en modell
som exempel på detta.
– Den utnyttjar spillvärme från kylprocesser vid behov, och många olika
energikällor och teknologier används för
att förse byggnader med energi: vind,
solceller, värmepumpar etc., förklarar
Nowak. Han är övertygad om att värmepumpar kan spela en nyckelroll för en
hållbar stads- och områdesutveckling.
– Det är inte den enda lösningen, men
den är viktig.
Projekt finns. Han nämner ett norskt
projekt som exempel: Vulkan i Oslo. I
det gamla industriområdet finns idag
hotell, kontor, bostäder, restauranger,
kaféer och en saluhall. Energiförsörjningen består till 100 % av förnybar

energi. En lokal energicentral med
värmepumpar använder bergvärme för
uppvärmning och frikyla, och återvinner överskottsvärme från kylmaskiner.
Värme och kyla distribueras i lokala nät.
Även solfångare ingår i energikonceptet.
– Här används värme och kyla på effektivast möjliga sätt. Vem kan vara emot
något sådant? Om man visar detta för
politiker… det är ett underverk, säger
Thomas Nowak entusiastiskt.
Många initiativ. Vad kan branschen
göra för att främja värmepumpens
strategiska roll?
– Vi ser att allt fler vetenskapsmän
engagerar sig i frågan. Det finns idag
projekt vid Fraunhofer-institutet, säkert
vid NTNU, danska energinet.dk och
universitet i Aalborg. Tidigare har
värmepumpen beskrivits som hjärtat i
hemmets värmesystem. Nu är det dags
för värmepumpen att bli hjärtat i Europas
hållbara och solida energisystem,
sammanfattar Thomas Nowak.

(Illustration: APA-Auftragsgrafik/TU Wien.)

Byggnaden har specialdesignade armaturer.

Nytänkande
Projektledaren Kjell Sylvarnes från Backer AS är
imponerad av universitetsbyggnaden.
– Det är en fin byggnad med bra lösningar inomhus,
säger han. Fasaderna med integrerade solceller
imponerar, men hittills har leverantören från Bergen
inte lyckats att räkna hem solceller i sina projekt.
– Men det är bra att offentliga projektutvecklare
går i spetsen, poängterar han. Det kan även bli
svårt att tjäna in kostnaden för dubbelfasader
tror Kjell Sylvarnes. När det gäller lösningarna
inomhus lyfter han särskilt fram belysningsarmaturerna. De är specialdesignade för byggnaden
och finns därför inte på marknaden.
– Universitetet har samarbetat med en av de större
tillverkarna och specialdesignat armaturer med låg
energiförbrukning som samtidigt är mycket snygga.
Här har man verkligen varit nytänkande och lyckats
få till ett bra samarbete mellan leverantören, universitetet och utvecklaren, konstaterar Kjell Sylvarnes.
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Försäljningen ökar
Nyckeltal
• Nettoarea: 13 500 m2
fördelat på 11 våningsplan.
• Plats för 800 anställda.
• Kapacitet för 1 800 personer,
inklusive klassrum och
hörsalar.
• 600 000 euro i forskningsstöd
från österrikiska transport-,
innovations- och forskningsdepartementet.

Marknaden för värmepumpar växer i Europa,
enligt siffror från den europeiska värmepumporganisationen, EHPA. Försäljningen ökade något
2012–2013 och siffrorna för 2014 ser lovande ut.
– Försäljningen ökar framför allt i Frankrike,
sade generalsekreteraren Thomas Nowak på
värmepumpkonferensen 2015. Försäljningen
ökade där med ca 35 % tack vare ett generöst
subventionssystem. Nowak poängterar att olja
och gas fortfarande får betydande subventioner.
– Värmepumpar behöver inte subventioneras
så länge inte andra tekniker får stöd, säger han.
Luftvärmepumpar är populärast. Värmepumpar
som producerar varmvatten är den kategori som
växer mest. Från drygt 10 000 sålda enheter 2010
har försäljningen ökat till 100 000 enheter 2014.
Det totala antalet värmepumpar i Europa var
ca 6,1 miljoner 2013.

Värmepumpar vinner terräng i Europa,
konstaterar Thomas Nowak från den
europeiska värmepumporganisationen, EHPA.
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SFP-värde på 1,5 för alla byggnadstyper. För tekniska installationer handlar det om strängare krav på SFP-värde, värmeåtervinning, behovsstyrning av belysning och ventilation samt
max tillåtet kylbehov i kommersiella byggnader:
• SFP-värde på 1,5 [kW/(m3/s)] – alla byggnadstyper
• Värmeåtervinning från ventilation:
o 80 % för bostäder (enfamiljs- och flerfamiljshus)
o 85 % för kommersiella byggnader
• Skärpta krav på energianvändning för belysning i kontorsfastigheter, i nivå med passivhusstandarden (4 W/m2)
• Skärpta krav på behovsstyrning av ventilation i kommersiella byggnader (80 % av riktvärdet i NS 3031)
• Maxkrav för kyla i kommersiella byggnader
(10 kWh/m2år), och skärpta krav på effektbegränsning för
kylbatterier på 15 W/m2.

Bättre värmeåtervinning, behovsstyrning och
ett SFP-värde på 1,5 ska minska energibehovet
i kommersiella fastigheter med ca 38 %.
Samtidigt öppnar myndigheterna för uppvärmning med el.

F

örslaget på nya energiregler i Teknisk forskrift – populärt
kallat TEK15 – har varit ute på en remissrunda som ska
vara klar den 18 maj. Enligt DiBK (det norska Direktoratet for byggkvalitet) innebär de föreslagna kraven en
skärpning med ca 26 % för bostäder och ca 38 % för kommersiella fastigheter.
Två viktiga delar i förslagen är att:
1. DiBK föreslår att energikraven ska beräknas utifrån
nettoanvändningen eftersom ”det främjar åtgärder på
huskroppen och långsiktiga energibesparingar”.
2. DiBK går in för att komma bort ifrån energiåtgärdsmetoden, det vill säga möjligheten att uppfylla kraven på
energieffektivitet genom att vidta en serie enskilda åtgärder
som uppfyller de gällande kraven.
Energibehovet måste beräknas. Kraven är formulerade som
krav på energieffektivitet, vilket innebär att fastighetens
energibehov måste beräknas enligt standarden NS3031
(Beräkning av energiprestanda för fastigheter).
– De föreslagna ändringarna kräver något högre kompetens
hos dem som projekterar, skriver DiBK, som bedömer att
förändringarna kommer att medföra en del omställningskostnader för branschen.
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4–17 % högre än passivhuskraven. De nya bestämmelserna
kommer att innehålla konkreta gränsvärden för fastigheter
i 13 olika kategorier, vilket bland annat är en följd av att
beräkningsstandarden NS3031 revideras. Med utgångspunkt
från dagens version av standarden har man beräknat nya krav
för enfamiljshus, flerbostadshus och kontorsfastigheter. Enligt
DiBK motsvarar de föreslagna energikraven en sänkning
av nettoenergianvändningen med ca 26 % för bostäder och 38
% för kommersiella fastigheter. Jämfört med kraven för
passivhus blir nettoenergibehovet ca 4 % högre för flerbostadshus, 8 % för kontorshus och 17 % för enfamiljshus.
Uppvärmningsbehovet nästan halveras. Minskningen av
uppvärmningsbehovet (rumsvärme, ventilationsvärme och
varmvatten) är ännu större. Enligt DiBK blir minskningen ca:
• 45 % för enfamiljshus
• 55 % för flerbostadshus
• 65 % för kontorshus
Beräkningarna av de nya gränsvärdena för de tre huskategorierna bygger på skärpta krav på huskroppen och de tekniska
installationerna. Enligt DiBK är åtgärdsförslagen baserade på
de billigaste och energisnålaste alternativen. För byggtekniska
åtgärder handlar det om
• Läckagetal på 0,6 för alla byggnader – samma som
minimikraven i passivhus-standarden.
• Ökad isolering av golv, ungefär motsvarande nivån för
lågenergihus (0,10–0,15 W/m2K)
• Energieffektivare fönster (U-värde på 0,8 W/m2K)
• Lägre värde för köldbryggor (gäller ej enfamiljshus).

Ändrade krav rörande eluppvärmning. Samtidigt föreslår DiBK
att dagens begränsningar för hur mycket direktverkande el
som får användas till uppvärmning slopas och ersätts med:
• Krav på flexibla värmesystem för byggnader över 1000 m2
• Krav på skorsten i enfamiljshus
Det betyder att el kan användas för uppvärmning av både
enfamiljshus och byggnader över 1000 m2. Ett flexibelt
värmesystem måste inte vara vattenburet. DiBK poängterar att
luftburen uppvärmning också är ett alternativ.
Förbud mot fossila bränslen. De norska myndigheterna vill
begränsa användningen av fossila bränslen ytterligare och ber
om återkoppling på två alternativ rörande nya energiförsörjningskrav:
• Förbud mot installation av värmeanläggning för fossila
bränslen
• Förbud mot installation av värmeanläggning för fossila
bränslen, med undantag för gaspanna för toppbelastningar
Rör och kanaler måste isoleras. De nya energikraven ger
utrymme för omfördelning av olika åtgärder även om vissa
minimikrav måste uppfyllas. Läckagetalen samt minikraven
på U-värden för fönster och dörrar skärps.
Att rör, utrustning och kanaler som tillhör byggnadens
värmesystem isoleras är ett ska-krav enligt det nya förslaget.
Här har DiBK tagit bort formuleringen för att ”förhindra
onödiga värmeförluster”.
Energimätare blir obligatoriska. För större byggnader föreslår
DiBK två tilläggskrav för att främja en mer energisnål drift:
• Energibudgeten måste beräknas med faktiska värden, inte
bara med normvärden som i kontrollberäkningar.
• Flerbostadshus med centrala värmeanläggningar och
kommersiella fastigheter måste ha energimätare för rumsuppvärmning, ventilation och tappvatten.

NYA ENERGIREGLER

– Mycket positivt
– Vi måste ta fram lösningar som matchar dagens byggnader, som blir bättre och bättre, menar Bjørn S Johansen,
direktör Ventilation på GK Norge. Han är mycket positiv
till TEK15-förslaget, bland annat de skärpta kraven på
nettoenergibehovet.
– Det är ett av få sätt att minska energianvändningen. Innebörden av klimatavtalet är att energianvändningen måste
minska och då är det logiskt att kraven på nya byggnader
skärps, säger Johansen. Nivån är ännu inte fastställd, men
för kommersiella byggnader antyder myndigheterna att
nettoenergibehovet ska minskas med ca 38 %.
– Som vi tolkar förslaget kommer vår byggnad att klara de
nya kraven, så det behöver inte kosta skjortan att uppfylla
dem, poängterar Johansen.
Frågetecken kring värmesystem. Han ställer sig även positivt till att kraven på värmeåtervinning skärps (85 %), men
det förutsätter att det finns produkter som uppfyller kraven.
– Och det går att använda sunt förnuft, de nya kraven ger
utrymme för det, säger Johansen. Flexibla värmesystem i
större byggnader är också bra.
– Här innehåller förslaget inga procentsatser, så vissa
kommer säkert att jonglera med reglerna genom att täcka
10 % av värmebehovet med flexibla system och använda
radiatorer för resten, tror Johansen.
Lönsamhet en förutsättning. Att använda nettoenergibehovet som beräkningspunkt har fördelar, men Johansen
påpekar att det innebär utmaningar för den lokala energiproduktionen.
– För att komma ner till nollenergi tror jag att du måste få
räkna in effekten av åtgärder som värmepumpar, solfångare och solceller, säger Johansen. Samtidigt betonar han att
åtgärderna måste vara ekonomiskt lönsamma.
– Annars kommer ingen att välja att genomföra dem.
Innovationer behövs. Det är inte alla som bygger för att
investeringen ska bli så billig som möjligt, och därför tror
Johansen att det kommer att gå att sälja in bra lösningar
även framöver.
– Vi måste hitta lösningar som tillgodoser behoven och
samtidigt är vackra, bekväma och lönsamma, säger han.
Det handlar inte minst om att ta hänsyn till att byggnaderna ständigt förbättras.
– De mest extrema passivhusen har nästan inget värmebehov
alls. Då krävs nya lösningar och det måste vi acceptera. Vi
måste helt enkelt bli mer innovativa, sammanfattar Johansen.
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De största riskerna med
EPC-entreprenader
Riskerna med kontraktsformen EPC har kartlagts i en enkät
bland 34 entreprenörer och 168 beställare i Hong Kong. För
entreprenörerna handlar riskerna framför allt om uteblivna
betalningar efter leverans, osäkerheter kring mätningar före
projektstart (baseline) och ökade installationskostnader.
Beställarnas största problem i samband med EPC-kontrakt är
långa återbetalningstider, komplicerade projekt och bristande betalningsförmåga. Både entreprenörer och beställare tror att användningen av entreprenadformen skulle öka om man lyfter fram
lyckade projekt, ändrar myndigheternas upphandlingspraxis och
ökar möjligheterna till förmånliga lån från staten, skriver P Lee
och hans kolleger i en artikel i tidskriften Energy and Buildings.

Mycket att vinna med att vädra
Med bra rutiner för vädring i ett medelstort kontorshus kan
man spara 17-47 % energi under sommaren, beroende på klimatförhållandena. Det skriver Liping Wang och Steve Greenberg
i en artikel i Energy and Buildings. Forskarna har undersökt
förhållandet mellan konventionella ventilationssystem och
fönstervädring och kontrollstrategier för naturlig ventilation
och hybridventilation. Resultaten bygger på simuleringar med
ett energiberäkningsverktyg för naturlig ventilation, hybridventilation och konventionella luftbehandlingsanläggningar i ett
medelstort referens-kontorshus.

Folk vädrar inte så lite som man tror
Skillnaden mellan beräknat energibehov och faktisk förbrukning
är en välbekant utmaning. Därför har tyska forskare undersökt
hur användarnas beteende påverkar energianvändningen. De har
använt data från ett kontorshus i Frankfurt med naturlig ventilation
som en viktig del av energikonceptet.
– Under vintern är fönstren öppna för länge, 10–25 % av dagarna,
skriver Karin Schakib-Ekbatan och hennes kolleger i Building and
Environment. Inte heller under sommaren är användarbeteendet
optimalt. Fönstren är då öppna 10–40 % av tiden medan utetemperaturen är högre än innetemperaturen. Detta orsakar ingen
direkt ökning av kylbehovet eftersom byggnaden inte har något kylsystem, men det ökade värmetillskottet ökar behovet av ventilation
med elfläktar nattetid och kan därmed öka energianvändningen.

Mindre mögel i svenska passivhus
Inneklimatet i 20 nya passivhus och 21 nya konventionella
hus i Sverige jämfördes under värmesäsongen 2012/2013 och
2013/2014. Forskarna mätte temperatur, relativ fuktighet, koncentration av kvävedioxid, ozon, formaldehyd, flyktiga organiska
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föreningar och mikrobiologisk flora. Resultaten indikerade potentiella mögel- eller fuktproblem i sex av de vanliga husen (29 %),
medan problemen var betydligt mindre i passivhusen. Det
skriver Sarka Langer och hennes kolleger på IVL Svenska
Miljöinstitutet i Building & Environment. Luftväxlingen
uppskattades med utgångspunkt från CO2-koncentrationer i
sovrum. Medianvärdet för luftväxling var knappt högre i
passivhusen än i de konventionella husen (0,68 vs 0,6). Jämfört
med tidigare resultat för den övriga byggnadsmassan var den
genomsnittliga luftväxlingen och koncentrationen av kvävedioxid betydligt högre hos båda de undersökta hustyperna.

Rekordlåg energianvändning
i Danmark
Den faktiska energianvändningen i Danmark minskade med 4,7
procent 2014, och är därmed nere på den lägsta nivån på 32 år. Även
förbrukningen av kol och naturgas minskade kraftigt, med 17,3
respektive 14,2 procent, och därmed minskade även CO2-utsläppen.
Det visar den preliminära statistiken från danska Energistyrelsen.
Användningen av förnybar energi ökade med 1,6 procent.

Enkla verktyg behövs
Att förverkliga ambitiösa miljöhusprojekt och driva innovation
är inte branschens största problem, i alla fall inte i jämförelse
med utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser.
– Det viktigaste för att komma tillrätta med befintliga fastigheter
är att få enkla verktyg på plats så att så många som möjligt kan
komma igång, menar forskningsledaren Anders Fylling på
Sintef Byggforsk. Han tillägger att det finns mängder av
människor och företag i Norge som bidrar med kompetens och
är mycket intresserade av att bygga miljöhus.
I regi av projektet Upgrade Solutions har Sintef tillsammans
med delar av branschen utvecklat en guide för ambitiösa
energirenoveringar av kommersiella fastigheter.
– Det är det stora beståndet av
fastigheter som står där ute som
vi måste hjälpa till att lyfta, sade
Anders Fylling på Estate Medias
Energi & Miljö-konferens 2015.
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– En attitydförändring behövs
Om vi ska lyckas minska kylbehovet i fastigheter behövs en
attitydförändring bland arkitekter. Det menar Ferry Smits på
Link Arkitektur, som talade om arkitekturens betydelse för
kylbehoven vid Solstrandkonferensen 2015. Enligt Smits har
arkitekterna ett stort inflytande, men saknar ofta kunskaper om
konsekvenserna av sina val.
– Jag försöker få mina kolleger att förstå betydelsen av de stora
bitarna: utformningen av byggnaden, orientering och vikten
av att skapa täta, kompakta huskroppar. Ska vi nå målen om
näranoll- och plushus, måste vi tänka i nya banor, betonar
Smits, teknik- och miljöchef på Link Arkitektur. Ett av hans mål
är att få arkitekter och ingenjörer att jobba mer integrerat, istället för att ingenjörerna bara ska ”lösa problemen som visar sig
efterhand”. Bland annat vad gäller en effektiv användning av den
termiska massan, fasadens utformning och solavskärmning.
– Arkitekter är inte så förtjusta i
byggnader utan innertak. De vill
ha plana ytor och fullständigt
dolda sprinklers. Det fungerar
inte längre, vi måste exponera
den termiska massan, konstaterar Ferry Smits.

Samarbete på ett tidigt stadium
lönsamt för miljöhus

– Man måste kunna fjärrstyra fastigheter, och ha personer som kan bistå en driftstekniker
i optimeringsarbetet, säger Brynjulf Skjulsvik.

Fjärrdrift är lösningen
Vad krävs för att drifta morgondagens fastigheter?
Brynjulf Skjulsvik på PRO Integrated Management var tydlig
i sitt anförande på årets Solstrand-konferens i regi av norska
VVS-föreningen.
– Framtidens hus måste designas och byggas för fjärrdrift.
Tekniken har kommit så långt att vi kan automatisera och
låta fastigheterna gå av sig själva, fastslår Brynjulf Skjulsvik.
Han menar att det är den enda lösningen: Om man räknar ut
hur många timmar en driftstekniker med normal arbetstid
är ute på jobb under ett år, ser man att det utgör ca 20 % av
fastighetens drifttid.
– Det innebär att fastigheten fungerar utan övervakning under
80 % av tiden. Det är idiotiskt att driftspersonal ska justera,
stoppa och starta tekniken. Det måste ske automatiskt, säger
Brynjulf Skjulsvik. Teknikutvecklingen går dessutom så fort att
det är omöjligt att anställa en driftstekniker lokalt som förstår
och kan drifta alla tekniska anläggningar.

Oslo Areal valde samarbetspartner
mycket tidigt inför renoveringen av
Grensesvingen 7.

Kontorshuset på Grensesvingen 7 i Oslo har renoverats till Breeam
NOR Excellent-standard. Samarbetsparterna valdes ”mycket,
mycket tidigt”, berättade Mona Ingebrigtsen, VD på Oslo Areal vid
Estate Medias Energi & Miljø-konferens.
– Vi valde entreprenör och konsulter innan hyresgästerna var
klara. De var med när vi lämnade anbud, vilket gjorde att vi mycket
tidigt kunde välja de bästa lösningarna. Det var särskilt viktigt ur
lönsamhetssynpunkt, poängterar Mona Ingebrigtsen. Parterna har
även inspirerat varandra att hitta bättre och eventuellt kostnadseffektivare lösningar. GK har bland annat levererat ventilationen för
projektet. Det norska Miljødirektoratet är den största hyresgästen i
fastigheten.
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