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Energi står i sentrum
i alle GKs fag

Energi

Som rådgivende entreprenør legger GK til rette
for optimale energieffektive løsninger gjennom
hele byggets levetid.
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Energi står i sentrum i alle GKs fag
40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og drift
av bygg. En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr. GK har lang erfaring med energi
og energieffektivisering. Vi installerer og vedlikeholder mer teknikk
i bygg enn noen andre og vet en hel del om hvor potensialene for
besparing finnes.
GK energi tilbyr blant annet:
• Energirådgivning for både nye og eksisterende bygg
• ENØK-analyse
• Energimerking av bygg
• Energivurdering av tekniske anlegg
• Energikravsberegning iht. TEK, passivhus mm.
• Varmepumpesimulering
• Hjelp med søknadsprosess for ENOVA-støtte
• EPC - Energisparekontrakt

Energi-referanser
Straume sjøfront er et nytt boligprosjekt med
et omfang på ca. 300 leiligheter på Straume i
Fjell kommune. GK har bistått utbygger med
energirådgivning i tidlig fase for å sikre energikrav iht. TEK 10.
Meland kommune fikk støtte av GK for å
energimerke et utvalg eksisterende bygg og
energivurdere de tekniske anleggene. Energikostnadene ble kuttet gjennom tiltak både
innen det bygningstekniske og forbedringer
av de tekniske anleggene.
Bærum kommune engasjerte GK til å lage
energirapport for Nadderudhallen. Rapporten
omfattet energianalyser og prissatte anbefalte
tiltak. Det har blitt levert varmepumpe med energibrønner, solfangere på tak og nytt styringsog reguleringsanlegg.
Bergen kommune har nylig gjennomfør en
tilstandsvurdering av sin bygningsmasse. GK
har bistått med energivurdering av ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og olje- og gasskjeler.

Som ledende leverandør av
inneklimainstallasjoner i
Skandinavia er vår ambisjon
å levere løsninger med lavest
mulig energibehov, i nye så
vel som eksisterende bygninger. På denne måten vil kundene
våre sikre at de får optimale
løsninger som reduserer deres
bygg påvirkning av det ytre
klima, samt minimale kostnader
ved drifting av bygget via redusert energiregning. Ventilasjon,
kulde, byggautomasjon, rør og
vannbårne energisystemer er
alle installasjoner som krever
energi.
Ta kontakt med GK for et tilbud
på energimerking av ditt bygg!
Vi utfører også energivurdering
av ditt tekniske anlegg.

