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H
va er egentlig en smart 
bygning? 
Den plassen der vi 
tilbringer størsteparten av 
tiden vår på dagtid, burde 
være bedre tilpasset 

behovene våre. Etter hvert som arbeids- kli-
maet forandrer seg, dukker det også opp nye 
behov og krav om innovasjon. 
Bygningsmessige innovasjoner kan både 
forenkle og utvikle tilværelsen vår og samtidig 
hjelpe oss med å ta vare på miljøet. Begrepet 
smart buildings forbindes ofte med nybygg, ny 
teknologi og ikke minst 
bygningsautomasjon – det vil si 
automatiserte prosesser som kan kontrollere 
og styre bygningenes installasjoner, for 
eksempel når det gjelder ventilasjon, 
belysning og sikkerhetssystem. En smart 
bygning kan imidlertid være mye mer enn det. 
En smart bygning tar alltid utgangspunkt i 
behovene til dem som bruker bygningen. Ho-
vedvekten ligger fremfor alt på tilgjengelighet, 
funksjonalitet og 
sikkerhet, samtidig som bygningen skal levere 
en tiltalende brukeropplevelse, sunt inneklima 
og andre tjenester som tilfører verdi til medar-
beidere og brukere. 

En smart bygning tar alltid utgangspunkt 
i behovene til dem som bruker bygningen. 
Hovedvekten ligger fremfor alt på 
tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet, 
samtidig som bygningen skal levere en tiltalen-
de brukeropplevelse, sunt inneklima og andre 
tjenester som tilfører verdi til 

brukerne. En smart bygning er alltid 
kostnadseffektiv og minimaliserer 
påvirkningen på miljøet i hele 
livvssyklusen – hele veien fra produksjon til 
avvikling. Siden 80 prosent av de 
samlede kostnadene, så vel som en stor del av 
bygningens miljøpåvirkning, oppstår 
under selve forvaltningsfasen, bør mye av 
innsatsen legges der. Samtidig blir 
forutsetningene for en bærekraftig forvaltning 
i stor grad lagt allerede når bygningen blir 
prosjektert, utformet og bygget. Det er derfor 
viktig at det foreligger en helhetlig tankegang 
allerede fra starten av, for å sikre at bygningen 
kan være så kostnadseffektiv og bærekraftig 
som mulig gjennom hele levetiden. 

En smart bygning i praksis 
Mange kunder jobber med å optimalisere 
driften av bygningene sine for å holde kostna-
dene nede og skåne miljøet: De sikrer så god 
tilgjengelighet, funksjon og sikkerhet som 
mulig med så lavt energiforbruk som mulig.  
Det gjøres i nye, moderne og 
teknologiintensive bygninger, men også i 
eldre bygg der man ved å komplettere gammel 
teknologi med nye og kostnadseffektive løs-
ninger kan jobbe mer databasert enn tidligere. 
I de fleste tilfeller er det mulig å forbedre 
bygningen betydelig bare ved å legge til flere 
målepunkt for innendørsklima og energibruk. 
Ved deretter å bytte ut gamle, energikrevende 
installasjoner med nye – for eksempel smart 
belysning – kan man redusere energibruken 
ytterligere samtidig som arbeidsmiljøet for 
dem som besøker bygningen, blir bedre. På 
den måten blir også gamle bygninger smarte. 

Smarte bygninger 
gir smartere 
arbeidsplasser

I hvilken grad kan en bygning ha noe å si for medarbeidernes helse og for vår 
egen evne til å ta ansvar for miljøet på arbeidsplassen? Fremtidens smarte bygg 
tar hånd om både mennesker og miljø.

Innledning



”Hvorfor må eiendommer 
gjøres bærekraftige?”

Intervju

Eleftherios 
Zacharakis 
WELL-ekspert, WSP

”Sertifisering ikke er noe mål i 
seg selv, men et verktøy” 

Å ta ansvar for bærekraft handler om å ta ansvar for så vel bygninger som ansatte. Coor 
har snakket med bærekraftkonsulent Eleftherios Zacharakis, Sveriges første WELL-
ekspert, om hva det betyr å miljøsikre en bygning og hva slags ansvar bedriften må ta for å 
fremtidssikre virksomheten.

år vi snakker om 
bærekraft i naturen, 
snakker vi ofte om 
økosystemer. Vi betrakter 
hva som skjer med dem 
dersom en komponent i 

kjeden blir truet, og ser systemets velferd 
bli svekket når det skjer. Å holde liv i alle 
jordens livssykluser, både små og store, er 
avgjørende for å beskytte vår fremtidige 
verden. Det gjelder imidlertid også de 
urbane økosystemene, de vi har bygget selv i 
bymiljøene, boligene våre – og på 
arbeidsplassene.
– Vi har nå en helt annen forståelse for 
hvordan man bør ivareta arbeidsplassene 
ut fra et bærekraftig perspektiv. Vi i WSP 
merker godt at kundene har fått mye større 
forståelse for temaet, og de FM-lederne 
vi har kontakt med, definerer problemene 
på en helt annen måte i dag. Det skyldes 
fremfor alt at investorene har innsett at det 
faktisk lønner seg å jobbe bærekraftig. Men 
det henger også sammen med at menne-

skene har begynt å lære å ta ansvar, og at 
det kommer inn en helt ny generasjon på 
arbeidsmarkedet som krever at arbeidsgiv-
erne tar ansvar, forteller Zacharakis.

Eleftherios Zacharakis er bærekraft-
konsulent hos WSP og er utnevnt til WELL 
Faculty av IWBI som ekspert på WELL. 
Han er den første i Sverige som får denne 
tittelen, og frem til 2017 var WSP det eneste 
tekniske konsulentbyrået i Sverige som 
hadde WELL-sertifiserte medarbeidere.
– Det har lenge vært fokus på energi-
effektivisering under utforming av nye 
kontorbygg. Etter hvert som standarder 
som WELL og Fitwel (et nytt internasjonalt 
system for sertifisering av bygninger som 
fremmer menneskers helse og velvære på 

jobb) blir stadig vanligere begynner vi også å 
innse at helsefaktorer er en del av bildet. De 
siste årene har vi begynt å snakke mer om 
«workplace strategy», og da sammenstiller man 
de sosialpsykologiske aspektene med byggets 
fysiske aspekter for deretter å kunne tilpasse 
den digitale opplevelsen. Alle disse faktorene 
spiller inn og påvirker hvordan vi har det på 
arbeidsplassen og hvor godt vi kan prestere.

Zacharakis forteller også at den store 
utfordringen for mange virksomheter er å 
innse bedriftens egne behov, og at det er 
vanskelig å beregne hvilke risikoer man tar 
med de nye forutsetningene. Her spiller ofte 
den økonomiske bærekraften en rolle, men 
faktum er at når man går gjennom 
organisasjoners kostnader, blir det i 
gjennomsnitt brukt én til to prosent på energi 
og åtte til ti på leiekostnader, mens resten er 
personalkostnader. Her begynner stadig flere 
FM-sjefer og beslutningstakere å innse at det 
er mest å hente dersom man tør å satse på de 
ansattes velferd. Det er først når man begynner 

undersøke sin egen bedrift grundig og 
vurdere de faktiske behovene, at man 
kan starte på reisen mot WELL-
sertifisering.
– Jeg sier alltid til kundene mine at 
sertifisering ikke er noe mål i seg selv, 

men et verktøy. Man må vite hva som er inter-
essant for en selv og egne visjoner for å kunne 
jobbe mot målet, avslutter Eleftherios. 

HVA ER WELL? 
WELL Building Standard er det 
første internasjonale systemet som 
tar ansvar for menneskers velvære 
i byggmiljøer. Det er et hurtig-
voksende sertifiseringssystem for 
helse og velvære i bygninger, og 
det finnes for øyeblikket mer enn 
250 registrerte prosjekter og 7 
sertifiserte bygninger. WELL tar 
utgangspunkt i sju konsepter som 
påvirker velværet og dermed også 
produktiviteten: luft, vann, lys, 
lyd, kosthold, mosjon og sansene.
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Hva er BREEAM? 
BREEAM er et miljøsertifiseringssys-
tem fra Storbritannia som har vært 
i bruk siden 1990. Det er den mest 
utbredte ordningen for miljøser-
tifisering i Europa og er brukt i 
mer enn 500 000 bygninger over hele 
verden.  

F
or ti år siden gikk sju 
pensjonsfond sammen 
om å stifte det 
offentlige eiendoms-
selskapet Vacse. Vacse 
eier, forvalter og 

utvikler eiendommer for rettsvesenet, 
utdanningssektoren og samfunnets 
servicekontorer samtidig som de jobber 
med langvarige leiekontrakter som 
bygger på langsiktig avkastning.  
– Langsiktigheten er en av grunnpilarene 
våre, og slik må det være siden vi forval-
ter pensjonspenger. Langsiktigheten 
gjennomsyrer egentlig hele virksomheten 
vår. Når det gjelder eiendomsservice, er 
responstiden et av de absolutt viktigste 
aspektene siden det er så mange kritiske 
momenter involvert. Hvis det for eksem-
pel er snakk om en politistasjon, kan ikke 
porten plutselig stoppe opp under en ut-
rykning, da kjører de jo inn i den. Er det 
akutt, så er det akutt, sier Sara Jägermo. 

I dag er Vacse blant de største ren-
dyrkede aktørene innenfor segmentet 
offentlige eiendommer, og de eier blant 
annet Attunda Tingsrätt, varetekten med 
sikring i Sollentuna og Nya Hovrätten i 
Malmö. Å jobbe med nettopp offentlige 
eiendommer byr på en rekke utfordringer 
som en eiendomssjef eller driftsansvarlig 
må ta med i betraktningen. Ikke minst 
gjelder det Vacse, som ofte må ta hensyn 
til en mengde ulike faktorer som man 
vanligvis ikke forbinder med vedlikehold 
av bygninger – for eksempel hvordan 
man kan sikre taket på tingretten i tilfelle 
noen skulle forsøke å hjelpe noen å 

Fengsler, domstoler og skoler kan by på utfordringer for FM-ledere som 
vil miljøsikre byggene sine. Sara Jägermo fra svenske Vacse forteller hvor-
dan man kan arbeide smart og bærekraftig med offentlige eiendommer 
som i tillegg er regulert av samfunnsrettslige regler. 

rømme med helikopter. 
– Det kreves grundig innsikt, og den har 
man gjerne som samfunnsborger. Man 
forstår helt grunnleggende hvordan poli-
tivesenet og et varetektsfengsel fungerer. 
Men det er viktig å forstå at det ikke bare 
er å møte opp og banke på døren når man 
skal utføre vedlikehold, og forstå hvorfor 
strukturen ser ut som den gjør. Det 
krever mye større innsikt hos alle de 
berørte. 

Som langsiktige eiere av offentlige eien-
dommer har Vacse bærekraft som en av 
grunnpilarene og som verdigrunnlag for 
hele virksomheten. Høsten 2017 startet 
Vacse også arbeidet med å 
ettersertifisere alle ikke-sertifiserte 
eiendommer i samsvar med BREEAM 
In-Use, og målet er at de i løpet av kort 
tid skal ha en eiendomsmasse som er 100 
prosent sertifisert. For Vacse handler 
det imidlertid ikke bare om å ta ansvar 
for bygningene, det handler om sam-
funnsansvar. Og når man jobber med 
nettopp offentlige bygg, kan det i tillegg 
til langsiktighetsansvaret by på en rekke 
interessante utfordringer.  

Hvordan arbeider man 
smart og bærekraftig med 
offentlige eiendommer? 

Case
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– Den store utford-
ringen er at man ikke 
kan gjøre hva som 
helst, det finnes lover 
og regler å forholde 
seg til. Hvis det for 
eksempel er snakk 

om varetektsceller, kan man ikke stille 
samme krav til bærekraftarbeidet som 
for andre bygg. Der arbeider man med 
en helt annen type rettigheter når det 
gjelder for eksempel varme og kulde. Det 
må man bare forholde seg til, men det er 
grunnen til at myndighetenes 
endringsvilje blir så viktig. 

Sara Jägermo understreker at dialog 
er det som gjelder. At myndigheter som 
kriminalomsorgen ser at det finnes en 
vilje, og at man sammen kan så frøene om 
å ta ansvar og endre atferd. Kanskje var 
det den innstillingen som gjorde at Vacse 
kunne ta imot en internasjonal miljø-
pris under BREEAM awards for beste 
BREEM In-Use-sertifiserte bygning for 
varetektsfengselet i Sollentuna. 
– Når man snakker om 
bærekraftspørsmål, har mange et 
feilaktig inntrykk av at eierne av 
eiendommene bare vil spare penger. 
Som forvalter er ikke dette penger vi har 
tilgang til. I stedet er det en satsing vi 
gjør for at det skal komme leietakerne 
til gode, ikke oss selv. Dessuten har vi en 
helt nye klimaverden å forholde oss til. Vi 
synes for eksempel at det snakkes for lite 
om vann når man i dag snakker om å måle 
forbruket til en bygning. Det har jo ikke 
vært noe problem i Norden tidligere, 
men nå er det det.

På politistasjonen i Södertälje, som Vacse 
forvalter, venter de nå på å få inn bikuber 
som kan bidra til økt pollinering, og de 
har montert marineblå solceller på taket. 
Dessuten arbeider de i stor grad med 
interaktive skjermer som viser tilstanden 
på huset de jobber i, og med insekthotell 
som gagner flora og fauna.   
– Dette var ikke engang et tema for fem 
år siden, men i dag ser vi at bærekraft er 
noe vi må arbeide med hele tiden. Her 
har eiendomstjenesteleverandører som 
Coor en utrolig oppgave, for det handler 
om å få til endret atferd hos brukere og 
leietakere, å lære seg å forstå hvordan 
man bruker oppvarming, kjøling og 
belysning slik man bør. Og så handler det 
naturligvis om at alle som jobber med 
disse eiendommene, har ansvar for å 
sørge for at grunnleggende 
samfunnsoppgaver fungerer. Selv de 
minste detaljer er viktige, og derfor er det 
helt avgjørende at rette personer befinner 
seg på rett plass.

Sara Jägermo
Vacse

Vacse har miljøsertifisert Havrätten i Malmø

>>
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1 2

Seks trinn mot 
en smartere 
og mer 
bærekraftig 
bygning 

Smart tilgjengelighet 
 
Det første spørsmålet du bør stille deg, er 
hvordan de ansatte kommer seg til og fra 
arbeidsplassen. For å oppmuntre de ansatte 
til å reise miljøvennlig må det legges til rette 
bærekraftige alternativ. Tre gode spørsmål som 
bedriften bør stille seg, er: Hvor enkelt er det å 
sykle til og fra jobb? Finnes det ladestasjon for 
el-biler i parkeringshuset? Hvordan ser de 
kollektive reisealternativene ut?

Tips

Smarte omgivelser
Et av de viktigste forutsetningene for at de 
ansatte skal kunne trives i omgivelsene, 
er at de føler seg trygge. Her kan du som 
FM-sjef kontrollere om omgivelsene har 
belysning som tennes når de ansatte 
kommer på kvelds- eller nattetid, og om 
det finnes rekreasjonsmuligheter eller 
muligheter til å trekke frisk luft. Innendørs 
kan miljøet forbedres for eksempel ved 
hjelp av plantevegger som tilfører luften 
oksygen og fuktighet, samtidig som de 
binder støv og tar opp karbondioksid.

Coor har satt sammen seks grunnpilarer som 
danner fundamentet for en smartere bygning, og 
som bidrar til et mer bærekraftig arbeidsliv. Her er 
de punktene du som FM-sjef bør ha kontroll over.

Smart vertskap
Førsteinntrykket av arbeidsplassen dannes 
allerede ved inngangspartiet, og derfor bør 
dere sjekke hvordan det ser ut når man 
faktisk går inn i bygget. Er dere flere 
leietakere med felles resepsjon? Hvor 
enkelt er det for sluttbrukerne å ta seg inn? 
Fremstår omgivelsene slik at man føler seg 
velkommen?3



Smarte strømmer 
Smarte strømmer har å gjøre med både 
mennesker og materialer og kan handle om 
alt fra hvordan man leverer pakker, til 
hvordan medarbeiderne finner frem og 
beveger seg i bygget og mellom ulike typer 
arealer, for eksempel mellom skrivebord og 
møterom. I en mer nisjepreget virksomhet, 
for eksempel et sykehus, bør man se over 
hele logistikkjeden og ha den i tankene 
allerede i byggefasen.

Smarte arealer
De aller fleste virksomheter har i dag tilgang 
til mye større arealer enn de faktisk trenger. 
Så før dere bytter kontor i forbindelse 
med utvidelsen: Sjekk om dere utnytter de 
arealene dere allerede har. Sjekk at dere har 
fleksible arealer som kan endres ved behov 
med for eksempel flyttbare vegger, slik at 
dere i stedet kan tilpasse arealene til 
medarbeidernes behov.

Smart 
driftsoptimalisering
I dag trenger ikke byggets installasjoner 
være smarte fra grunnen av. Selv eldre 
bygg kan på enkelt vis gjøres smarte. Ved 
å legge til flere målepunkt for blant annet 
energibruk og innendørsklima kan 
driftsorganisasjonen jobbe mer databasert 
med å optimalisere både energibruk og 
funksjonalitet. Investering i ny teknologi vil 
normalt betale seg selv i løpet av 12 til 36 
måneder.

4
5

6

Tips



I
Coor skreddersyr vi 
løsningene til ditt unike 
behov. Vi har Nordens 
største erfaring med 
komplekse FM-leveranser 
og har de siste 20 årene 

hjulpet mange bedrifter til bedre service og 
bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne. Coor 
tar helhetsansvar for FM-leveransen uansett 
størrelse og tjenestebehov. Som kunde får du 
en motpart hos oss med ansvar for både 
personale og kundetilfredshet. Korte 
beslutningsveier, fleksible forretningsmodel-
ler og medarbeidere som gjør det lille ekstra 
for å gi deg best mulig service, gjør at våre 
kunder er markedets mest fornøyde. Ta gjerne 
kontakt om du vil vite mer om tjenester 
innenfor FM eller konkret innenfor smarte 
bygg, og om hvordan vi kan bidra til å utvikle 
bedriftens FM-leveranse. 

”Helhetsansvar 
for leveransen”

Kontakt
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Espen Ræstad 
Markedsdirektør

espennordas.raestad@coor.com 
+47 97 11 82 71




