
GK TotalTeknisk Service 
VI tar ansvaret for vedlikehold og drift 
av ALLE tekniske tjenester i ditt bygg 
DU sparer penger, tid og energi!



GK TotalTeknisk Service er mer enn  
bare service og vedlikehold - du får  
en rådgivende samarbeidspartner
Teknikk i bygg utgjør mer enn 40% av invest erings - 
kostnaden, og er den delen av verdien som forringes 
fortest uten oppfølging og ved likehold. 

Teknikk i bygg er fordelt på forskjellige fagområder, 
ofte med ulike hensikterer og prioriteringer. Der - 
med er det en komplisert oppgave å koordinere 
og optimalisere oppfølgingen av disse verdiene.

GK TotalTeknisk Service betyr at vi tar ansvar for 
at bygget virker på best mulig måte. Vi tar ansvar 
for å koordinere og allokere fagressurser til hver 
enkelt oppgave og følger opp alle jobber i forhold 
til eier og brukers interesser.

GK TotalTeknisk Service betyr at du får én kompe-
tent ingeniør som din faste kontakt og rådgiver. 
Kvalifiserte synspunkter og oppfølging er aldri 
mer enn én telefon unna. Når det gjelder vedlike-
hold, vil kontaktingeniøren arbeide proaktivt for 
dine interesser: 

Du får dermed anbefalinger om utbedringer før 
anlegg stopper, skader oppstår og forverres. 
Dette gir bedre driftsstabilitet og sikkerhet - med 
mer fornøyde brukere, samtidig som levetiden på 
deler og anlegg forlenges. I tillegg vil TotalTeknisk 
Service resultere i betydelige besparelser i 
energikostnadene. 



Bred kompetanse og helhetssyn  
gir smartere løsninger for ditt bygg – 
både på kort og lang sikt
GK kan tilby kompetanse både i bredde og dybde. Våre mange dyktige ingeniører har direkte 
støtte fra fagutdannede teknikere og spesialister. Mer enn 45 års erfaring og bygging av kunnskap 
gjør at vi besitter gjennomprøvde metoder, effektive verktøy og et stort nettverk av gode leveran dører. 
Der hvor vi ikke selv har den optimale spisskompetanse, kjenner vi den som har det. Vi er blant 
markedets ledere innenfor all teknikk i bygg:

Ventilasjon
Ventilasjon er på sitt beste en umerkelig funksjon, som 
det oftest tenkes på kun når det fungerer dårlig. Inne-
klima dreier seg om rett temperatur og frisk luft, samtidig 
som varmeoverskudd, forurensninger og fuktighet fjernes, 
slik at de som oppholder i bygget får en god og effektiv 
hverdag. Det dreier seg ikke bare om velvære - men også 
helsen og produktiviteten til byggets brukere - og dermed 
økonomi. Ventilasjonsanlegg er et potensielt energisluk, 
det er viktig å passe på at anlegget er behovstilpasset  
og brukes riktig. 

Byggautomasjon 
Automasjonsløsninger sørger for samspill mellom de 
tekniske fagene og kan kalles «hjernen» i moderne bygg. 
GKs tverrfaglige bredde, kombinert med spisskompetanse  
i faget byggautomasjon, setter oss i stand til å levere 
løsninger som kombinerer godt inneklima, optimal energi-
utnyttelse og lave driftskostnader.

Kulde 
GK Kulde har lang erfaring med alle typer kulde- og 
varmepumpe systemer til inneklima, datarom, butikker, 
næringsmiddelindustri og andre typer maskiner/ 
prosesser. 

Energi/Miljø 
At energieffektivisering er stadig mer nødvendig både  
av miljøhensyn og økonomiske årsaker er en kjent sak.  
Hos oss anses egentlig ikke energi verken som et eget  
fag eller et produkt vi leverer, det er kompetanse som  
er integrert i alle våre fag! Vi utfører energimerking, 
analyser, rådgivning og energisparende leveranser. 

Vannbårne Energisystemer / VVS 
Vannbårne energisystemer er alle løsninger som distri-
buerer energi via vann eller væske. Essensen i faget er  
å optimalisere driften for mest mulig effektiv energibruk  
og å sikre anlegget lengst mulig levetid.
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I tillegg til våre kjerneområder, tar  
vi ansvar for elektro, brannvarsling, 
sprinkelanlegg, adgangskontroll og 
data/tele - hvor vi samarbeider med 
ledende aktører i markedet. 

Synergier gir både høy  
kvalitet og større  
kostnadseffektivitet!

Helhetlig styring og  
effektive grensesnitt 
mellom fagene 
TotalTeknisk Service eliminerer dobbelt-
arbeid som ofte er en følge av mindre 
styring og overblikk. Den TotalTekniske 
rådgiveren sørger for fokus på funksjon, 
tilkaller riktig fagkompetanse og koor di - 
nerer utførelse av tjenester. I sum blir 
dette vesentlig mer kostnadseffektivt, 
samtidig som det totale resultatet av 
alt arbeidet blir bedre.

TotalTeknisk Service er  
fleksibelt og tilpasses 
spesielt etter ditt behov
Bygg er svært forskjellige både hva gjelder 
alder, tilstand og brukerbelastning samt at 
eiers behov og strategier varierer og 
endrer seg over tid. Derfor vil TotalTeknisk 
Service alltid begynne med en behovsa-
nalyse. TotalTeknisk Service behøver 
ikke bety at frekvensen øker i forhold til 
tidligere. Forskjellen er at du nå vet at 
frekvensen er riktig!



Vi holder kontinuerlig 
oppsyn med ditt bygg
TotalTeknisk Service betyr selvfølgelig 
ikke at vi er fysisk tilstede daglig. Men vi 
holder likevel daglig kontinuerlig oppsyn 
med teknikken i ditt bygg via fjernover-
våkningsprogrammet GK Argus, energi - 
overvåkingssystemet GK eSight og 
serviceoppfølgingssystemet GK Fokus.

overvåkingen trygger forutsigbar, stabil 
og energiriktig drift. GK Argus er standard 
teknologi for å overvåke bygget. 
Ingeniører vurderer fortløpende dataene 
og foretar ved behov raskt korreksjoner 
på anleggene ved fjernstyring eller oppmøte.

TotalTeknisk Service senker 
energi bruken med 15%
Systematisk og kontinuerlig kontroll over 
energibruken av bygg er alltid et av de 
beste energisparetiltak og en forut setning 
for dokumentasjon av effekten av gjennom-
føring av forbedringstiltak. Erfaring, 
systemforståelse og tverrfaglig kompe-
tanse gjør at våre rådgivere kan foreslå 
tiltak med garantert besparelse.

Vi skal måles på  
resultat - ikke innsats 
Vår arbeidsfrekvens betyr lite for deg om 
det ikke gir resultater som kan måles. 
Her er noen eksempler på slike parametre: 

-  Mer enn x % av årlige kostnader skal 
være planlagte

-  Spesifikke kostnader i kr/m2 skal 
ikke overstige x kroner

-  Graddagskorrigert energibruk skal 
ikke overstige x kWh/m2

-  Årlig reduksjon i energibruk på x%

-  oppetid på anlegg skal være  
>x % innenfor byggets brukstid

-  oppfyllelse av Lov- og forskrifts- 
pålagte krav er en selvfølge 

-  Antall feil som fører til driftstans  
skal være færre enn x

TotalTeknisk Service  
må IKKE koste mer 
Tjenesten selges i form av service- 
avtaler med faste intervaller, til fast 
pris. Intervallfrekvensen er fleksibel og 
tilpasses etter behov og ambisjoner.

TotalTeknisk Service
1.   Vi kartlegger og analyserer eksist - 

erende installasjoner. Energimerking 
om dette ikke er gjort

2.   Vi definerer byggeiers strategi 
og brukere/leietakeres behov

3.   Vi velger kundeansvarlig og team  
tilpasset oppgaven

4.   Risikovurdering gjøres og beskrives 
i samråd med byggeier/kunde

5.   Relevante lover og forskrifter  
kartlegges og beskrives

6.   Installasjon av GK Argus (SD + EoS)  
for kontroll og overvåkning

7.   Drifts- og vedlikeholdsrutiner beskrives

8.   Målsettinger drøftes og beskrives. 
ENERGIeffektivisering er alltid et mål

9.   Avviks og rapporteringsrutiner  
beskrives

10.  Tjenesten drives med  
kontinuerlig fokus på  
synergi mellom fagene

11.  Evaluering gjøres jevnlig, med 
behovsprøvde justeringer av 
tjenesten.

Service satt i system bevarer installasjonenes  
verdi og sikrer byggets funksjonalitet gjennom  
hele dets levetid.
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GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner: Vi tilbyr sup-
plerende råd givning basert på inngående produktkjennskap, ledende 
teknologi og flere tiårs driftserfaring. Vi leverer en lang rekke smarte 
løsninger som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon 
med optimal komfort for byggets brukere. Vi er tilstede lokalt i hele 
Norge, Sverige og Danmark, og vi har fordelen av et bredt støtte apparat 
med teknisk kompetanse på høyeste nivå.

Send en mail til tts@gk.no, så ringer vi deg opp igjen

+  én leverandør som tar ansvar for drift og vedlikehold av   
ALL teknikk 

+ én kontaktperson – din rådgivende samarbeidspartner 

+  en kompetent og aktiv diskusjonspartner for smart prioritering 
og optimal lønnsomhet i investeringer på kort og lang sikt

+  forutsigbarhet og proaktiv ivaretakelse av alle anlegg

+ lenger levetid på installasjoner og deler

+ trygghet for at dine verdier ivaretas forsvarlig

+ lavere energiutgifter

+ høyere driftsstabilitet og sikkerhet 

+ økt trivsel og leietakertifredshet

+ trygghet for at myndighetskrav oppfylles

GK TotalTeknisk Service gir deg


