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Idékonkurranse - vinn GKs Miljøstipend 
Brenner du for energi og miljø? Har du en god idé på hvordan en kan forbedre 
innemiljøet og spare energikostnader? Da kan du bli en av de heldige vinnerne 
av GKs Miljøstipend! Send inn din idé for et bedre miljø!

GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner. Vi tilbyr helhetlig rådgivning, ledende teknologi og 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. www.gk.no
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Skriv ned din idé for hvordan man kan forbedre  
innemiljøet i et næringsbygg ved å diskutere en  
eller flere av disse faktorene: 

• Termisk innemiljø

• Atmosfærisk innemiljø

• Akustisk innemiljø

• Aktinisk innemiljø

• Mekanisk innemiljø
  
 
Det er ikke krav til at alle faktorer behandles.  
Velg ut ett eller flere temaer du mener er viktige.

Tildelingskriterier   

Oppgavebesvarelsen 

• Vi baserer utvelgelse av vinner på Ideen.  
• Er Ideen faglig forankret, kreativ, mulig å gjennomføre og tydelig fremstilt.
 
Hvem kan søke 
• Studenter under utdanning ved fagskole, høgskole eller universitet 
 
Hva skal sendes inn - krav til søknaden  

• Kort tekst (1 - 5 sider) som beskriver din/deres idé 

Hvor mange studenter   
• 1 - 3 studenter pr. gruppe/besvarelse. Stipend blir utdelt pr. besvarelse. 

Hvor sendes søknad: hr-hms@gk.no  

Søknadsfrist: 1. november 2017  
 
For english version, see: www.gk.no/miljostipendet 
 

Juryen består av fagpersonell fra GK og en faglærer fra Høyskole/Universitet som vil bedømme  
oppgavene på basis av hvordan studenten/studentene har løst oppgaven i hht tildelingskriteriene. 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte: hr-hms@gk.no 
 

• Psykososialt innemiljø

• Estetisk innemiljø

• Økonomi

• Energiforvaltning

• En rådgivende entreprenør

Vi deler ut  
 50.000,-  

i Miljøstipend!
 
GK jobber for et bedre miljø og ønsker 
å inspirere studenter over hele landet 
til å gjøre det samme. Vi utlyser derfor 
nå en idékonkurranse for studenter 
hvor premien er GKs Miljøstipend.  
 
Det vil bli utdelt inntil tre stipend;  
ett på 25.000,- og to på 12.500,-

Søknadsfrist:  

1. november 2017

Visste du at hele 40 % av europeisk energibruk går til drift av bygninger? Teknisk forskrift  
kommer til å stille strengere krav på mange områder, også når det gjelder krav til nye bygg. 
GK jobber med alt av teknikk i alle typer bygg. Målet er godt innemiljø uten å sløse energi.  
Vi ønsker å inspirere deg som student til å bli med og utvikle løsninger tilpasset morgen-
dagens forventinger og krav – for et bedre miljø.  
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