
INNEKLIMA /2016
V E N T I L A S J O N  •  K U L D E  •  B Y G G A U T O M A S J O N  •  R Ø R  •  E L E K T R O

Nr. 3/2016 – www.gk.noFor et bedre miljø

Hun gir Norge ny flyplass   4

Britisk bransje redd for Brexit   8

Service sikrer suksess 14

Energi i Danmark 28



2 3 

INNHOLD & LEDER

Ansvarlig redaktør: Erik Haugli Nielsen
Fagredaktør: Harald Sola Berentsen
Design: Reaction reklamebyrå

Art director: Line Lysklætt
Opplag: 7700

INNEKLIMA
Utgiver: GK Gruppen AS
Besøksadresse: Miljøhuset GK,
Ryenstubben 12, 0679 Oslo

 www.gk.no     www.gk.se     www.gk.dk

18 Inneklima og frisk havluft
22 Studerer brukerne for å bygge bedre
26  Ingeniører og salg
29 Energi i Danmark
32  Bygger kulturhovedstaden
34 GK nytt

TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN   FOTO: THERESE PETTERSSON/GK OG JF JANSSON RÖR AB

  3   Mer rør i sverige
  4 Hun gir Norge ny flyplass
  8 Britisk bransje redd for Brexit
12 Hva betyr Brexit for Skandinavia?
13 KAM – hva er det?
14  Service sikrer suksess

NYTT

Mer rør i sverige
Gunnar Karlsen Sverige AB har kjøpt JF Jansson Rör AB, en av 
Uppsalas største VVS-virksomheter. Målet med dette oppkjøpet er å 
kunne komplettere GKs eksisterende virksomhet og tilbud av varer 
og tjenester til eksisterende og nye kunder. JF Jansson Rör er nå et 
heleid datterselskap under Gunnar Karlsen Sverige AB.

R
ørvirksomhet er imidlertid ikke noe 
nytt forretningsområde for GK i 
Sverige, men det er  nesten ubegren-
sede muligheter for konsernet til å 

utvide dette engasjementet. I dag er konser-
net godt i gang innen slik virksomhet både 
i Ystad i syd og Luleå i nord, med omkring 
30 medarbeidere på hvert sted. Nå får altså 
disse GK-medarbeiderne nærmere 70 nye 
kolleger i Uppsala.

Strategisk oppkjøp. – Vi har lenge vært på 
jakt etter en aktør som kan bidra til å løfte 
vårt engasjement innen rørvirksomhet i 
Sverige, presiserer Göran Krawe, admini-
strerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige 
AB, og fortsetter:  - JF Jansson Rör AB  er 
en bedrift som tilfredsstiller akkurat det vi 
har vært på utkikk etter, og vi får samtidig 
komplettert vårt eksisterende engasjement 
innen ventilasjon og byggautomasjon i 
Uppsala. Dessuten har jeg tidligere arbeidet 
sammen med selskapets administrerende 
direktør, Sören Samuelsson, og vet at han 
er en fantastisk ressurs på området og en 
ideell partner for utvikling av strategier og 
visjoner for vår felles framtid.

En aristokrat i bransjen. Mannen som ga 
navn til selskapet, Johan Fredrik Jansson, 
kom til Uppsala for å delta i renoveringen 
av byens slott i 1912. Ikke mange årene 
etter – på 20-tallet – ble virksomheten 
organisert som aksjeselskap og ble dermed 
starten til dagens JF Jansson Rör AB. 
Firmaet har stått for alle typer av rør-
installasjoner, både nye prosjekter, 
ombygging, service og vedlikehold. 

Vinn-vinn for begge parter. Administre-
rende direktør Sören Samuelsson i 

JF Jansson Rör har de siste fem årene vært 
leder  for og deleier i bedriften. Han levner 
ingen tvil om hva han mener om oppkjøpet: 
– Jeg er svært glad for at vi har fått denne 
muligheten. Gjennom GK blir vi en del av 
en større sammenheng som, presis som oss, 
preges av langsiktighet og gode relasjoner 
så vel til våre kunder som til våre medar-
beidere. For våre kunder, nye og gamle, 
vil den nye situasjonen innebære at vi kan 
tilby større bredde i våre tilbud, både innen 
entrepriser og serviceoppdrag. I tillegg 
forventer vi oss betydelige synergier innen 
arbeidsprosesser og bedriftskultur.

Stimulerende. Det lokale markedet er også 
i ekspansjon. Uppsala har en betydelig 
befolkningstilvekst og er en av Sveriges 
betydeligste universitetsbyer; her ser det ut 
til å være et umettelig marked for student-
boliger. Oppkjøpet av rørvirksomheten i 
Uppsala gir GK muligheten til å etablere 
seg med en godt etablert aktør i dette 
voksende markedet og innta en strategisk 
markedsposisjon over natten. GK kom-
pletterer ved oppkjøpet den eksisterende 
rørvirksomheten - og vil kunne ta med 
seg mange nyttige erfaringer i konsernets 
videre ekspansjonsplaner.
– Det blir stimulerende å få ta del i ut-
viklingen videre, ikke minst her i Uppsala, 
men også når det gjelder utvikling av 
rørvirksomheten ellers i landet. Her er 
mye ugjort, poengterer Sören Samelsson 
som altså fortsetter som administrerende 
direktør i det heleide datterselskapet. 
Han vil samtidig, i stadig større grad,  
egne sin arbeidskraft til å vurdere  
etableringsmuligheter for liknende 
virksomheter i Sverige forøvrig.

Aylin Thyr har jobbet som rørlegger hos JF Jansson AB i Uppsala i nærmere ti år. For tiden jobber hun med et leilighets-
bygg med 344 studentleiligheter for Rosendal Fastigheter. Aylin mener at en stor og sterk eier i ryggen gir en større 
trygghet og bedre muligheter for å nå fram i anbudsrunder på store prosjekter.

Tekniske anlegg i bygg holder ikke mål!
I et intervju med et norsk fagtidsskrift 
tidligere i år uttalte jeg at «tekniske 
anlegg er noe dritt». Dette utsagnet 
var tatt fra en kunde som føler at verdi/
nytte forholdet er for dårlig, at driften 
er usikker og at innovasjon og kom-
petanse hos leverandørene er under 
enhver kritikk og at sluttbruker er 
misfornøyd. 

Dette er dessverre ikke et engangstilfelle 
og leder større flergangs byggherrer ut i 
et søk etter nye løsninger for de tekniske 
anleggene i bygget.

Hvis vi anvender bransjeperspektivet på 
denne kundeopplevelsen så må vi innse at 
vi sammen må løfte oss betydelig når det 
gjelder kvaliteten på det leverte. Dette 

omfatter både rådgiver, utstyrsleverandør 
og teknisk entreprenør. Både når det 
gjelder eksisterende anleggsdesign og 
leveranser og når det gjelder innovasjon 
og nye løsninger.

Hvis vi anvender selskapsperspektivet må 
vi i GK-gruppen gjøre det samme, bare 
mye bedre enn bransjen i snitt. Vi må ligge 
foran, vi må tenke nye tanker, vi må ikke 
la oss forlede til å tro at det er vi som setter 
agendaen. 

Nye samarbeidskonstellasjoner settes ut 
i livet. Vi, det vil si GK-gruppen, jobber 
sammen med entreprenører, byggherrer, 
rådgivere og arkitekter for å finne de beste 
løsninger for morgendagens tekniske 
løsninger.  Vi setter også prosjektutvikling, 
prosjektering og prosjektledelse på 
agendaen med tanke på hvordan vi i 

samspill med alle aktørene kan skape et 
bedre produkt.

Teknisk bransje må skjerpe seg. Det er 
ikke et mål å levere mest mulig teknikk 
i bygg, men best mulig løsning til lavest 
mulig pris.

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef GK Gruppen AS
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Hun gir Norge 
ny flyplass

27. april. Det er dagen som over 
tusen mennesker arbeider mot. 

Da åpner nye Gardermoen.

P
assasjerene har allerede sett de 
første endringene. Men det 
kommer mye mer. 27. april er 
åpningsdagen på Gardermoen. 

Eller Oslo Lufthavn, som det heter offisielt.
Da har Gunilla Wodell vært i full sving 
med den nye flyplassen i over tre år.
– Jeg takket ja til jobbtilbudet fra GK 
samme dag som de fikk kontrakten her. 
Jeg føler meg veldig heldig, sier hun.

Spesielle Gardermoen. I 2014 flyttet hun 
inn på brakkeriggen bak Radisson-hotellet 
utenfor terminalen. Da hadde hun begynt 
GK-karrieren i hjembygda med ny skole i 
hjembygda Hurdal og samtidig overtatt et 
leilighetsprosjekt på Jessheim. Men det er 
noe spesielt med Gardermoen. Hun kjente 
flyplassen fra den forrige jobben i YIT – 

det som nå er Caverion. 
– Det er et veldig hyggelig sted å være. 
Det blir et veldig godt fellesskap mellom 
oss som arbeider på prosjektene her, 
innenfor alle fag, sier prosjektleder Wodell.
– På andre prosjekter blir det ofte litt 
fighting og kniving om ting. Men det å jobbe 
på flyplassen gjør noe med personene. Her er 
alle litt blidere og triveligere, mener hun.

Spille ball. GK har en prosjektsjef, to 
prosjektledere og en prosjektmedarbeider 
på ventilasjons-kontrakten på flyplassen. 
Det gjør jobben ekstra trivelig: Det betyr at 
det hele tiden er noen å spille ball med.
Gunilla Wodell har vært prosjektleder for 
Sentralbygg Vest (SBV) – forlengelsen av 
dagens terminal. Pir Nord er den andre 
hoveddelen av utbyggingen.

25-30 GK-medarbeidere har vært i arbeid 
med ventilasjonen til enhver tid. I tillegg 
har GK hatt en kontrakt på byggautoma-
sjon. Totalkontrakten lå på 100 millioner 
kroner i utgangspunktet, men det er blitt 
litt mer etterhvert.

Sikkerhet. Mens leietagerne har flyttet inn 
over bakken, har Wodell og folkene hennes 
vært i gang i den tekniske etasjen under 
SBV. Luften inn til den nye delen av termi-
nalen tas inn til et stort, felles inntakshus 
et stykke unna selve terminalbygget. På 
Pir Nord er det noen egne inntak i tillegg.
Selve de teknologiske løsningene er ikke 
revolusjonerende. Om sommeren er 
planen å kjøre ned avtrekksluften til et 
minimum og la det bli overtrykk i termi-
nalen. Luften blir da trykket ut under taket u

Den tekniske etasjen under Sentralbygg Vest har vært tumleplass 
for Gunilla Wodell og kollegene hennes.

Pir Nord er den andre hoveddelen av utbyggingen. 
(Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)

De første delene av den nyoppussede flyplassen er allerede åpnet. Her er den nye bagasjehallen for innlandspassasjerene.
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på terminalen i to store «overtrykkshus». 
Men ellers er det meste tradisjonelt.
Der Gardermoen-utbyggingen derimot 
har skilt seg ut, det er på sikkerheten. 
Hele prosjektet har hatt stort fokus på 
HMS. Helt i starten var det to arbeids-
uhell med personskader på bygge-
plassen. Lærings-kurven ble bratt for en 
prosjektleder som ikke hadde vært med 
på så store prosjekter før. Og når det 
skjer uhell, er det veldig ofte fordi noen 
«skal bare».

900 på arbeidslunsj. Størrelsen har også 
vært spesiell, selvsagt. Da byggherren 
inviterte til felles lunsj for alle som var på 
jobb på byggeprosjektet, var det dekket 
bord til 800. Det møtte opp minst 900.
Dessuten har det vært viktig å ta hensyn 
til at flyplassen er åpen hele tiden. Blir det 
støy, må jobben gjøres om natten. 
– Nå i det siste har det vært mye nattjobb-
ing. Alltid når det er nattjobb, må du være 
standby på telefonen. Da ligger den tett 
ved øret om natten, smiler Gunilla Wodell.

27. april. 27. april, altså. Da skal alt 
være ferdig. Nå flytter leietagerne inn 
fortløpende, og entreprenørene har mange 
forskjellige ferdigstillelsesdatoer. Men 
27. april, den datoen er hellig. Flybeveg-
elsene er planlagt, og alt som skal skje både 
på og over bakken, legges om.
Da må prosjektlederen ha noe annet å 
gjøre. Hva det blir, det vet hun ikke ennå.
– Men da blir verden litt annerledes, sier 
Gunilla Wodell.

Pir Nord (Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture)

Når det skjer uhell, 
er det veldig ofte fordi 
noen «skal bare».
“

Gunilla Wodell, prosjektleder i GK.
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KRAFTIG FALL ETTER BREXITTEKST:  GEORG MATHISENKRAFTIG FALL ETTER BREXIT

Byggebransjen opplever kraftig fall etter at britene stemte for 
å forlate EU. Bransjefolk er først og fremst redde for mangel på 
arbeidsfolk og dyrere byggematerialer.
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ot
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ck

)

Det er viktig at staten 
forplikter seg lang-
siktig, og spesielt at de 
planlagte investeringene 
i infrastrukturen ikke 
blir kuttet.

“
Sadie Morgan, arkitekt i den britiske regjeringens 
infrastrukturkommisjon.
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B
are noen dager etter folkeavstem-
ningen hadde prisene på materialer 
økt med mer enn ti prosent, og vi 
mangler allerede arbeidskraft, sier 

Monika Slowikowska.
Hun eier og driver Golden Houses 
Development. Byggefirmaet med rundt 
150 ansatte spesialiserer seg på de litt 
dyrere og mer eksklusive boligene i 
London.

Kraftig fall. Etter at britiske velgere sa nei 
til fortsatt EU-medlemskap, frykter hele 
byggenæringen for konsekvensene. Den 
første måneden etter folkeavstemningen 
falt verdien av nye byggekontrakter med 
20 prosent. Spesielt innenfor infrastruktur 
er det kraftig nedgang, men det ble også 
satt i gang bygging av 2000 færre hus enn 
måneden før.
– Hele industrien er redd for hvilken 
effekt utmeldingen vil få, sier Monika 
Slowikowska. Mye av byggematerialene 
som brukes her, kommer fra leverandører 
som kjøper inn i Tyskland og Frankrike. 
Samtidig som prisene har steget, er de 
fleste entreprenørene bundet opp av lang-
siktige kontrakter uten særlig mulighet til 
å endre prisene.

Mangler arbeidskraft. Men Golden 
Houses-sjefen er aller mest bekymret for 
arbeidskraften. Misnøye med innvandrin-
gen fra de andre EU- og EØS-landene var 
en viktig del av grunnen til at britene sa 
nei til EU. I byggenæringen er det nettopp 
arbeidskraften fra andre EU-land som 
holder aktiviteten i gang.
– I øyeblikket mangler bransjen mellom 
10 og 20 prosent av den arbeidsstyrken 
den trenger. Det setter fagfolk i stand til 
å ta seg svært godt betalt. Kostnadene til 
arbeidskraft øker med rundt 18 prosent 
i året. Faren nå er at det blir enda verre 
hvis den frie bevegelsen over grensene blir 
innskrenket på den ene eller den andre 
måten, sier Slowikowska til Inneklima.

Marked og følelser. Opptil hver åttende 
som arbeider i byggenæringen i dag 
kommer fra andre land, sier hun. Hun er 
også bekymret for finansieringen av nye 
prosjekter. Bankene er veldig forsiktige, og 
mange av prosjektene som Golden Houses 
har hatt på planen, har måttet utsettes på 
grunn av manglende finansiering.
– Markedet er mennesker, og mennesker 
er følelser. Bekymring er en viktig faktor 
for markedet, sier Monika Slowikowska, 

som selv satser på å vokse mindre og spare 
mer enn planlagt.

Sikkerhetsfrykt. Jacqueline O’Donovan, 
som fikk årets «Outstanding Woman in 
Construction»-pris, sier det enda sterkere: 
Den britiske byggenæringen er så avhengig 
av arbeidskraft fra andre land at den ikke 
vil klare å fungere etter Brexit, advarte hun 
før folkeavstemningen.
O’Donovan frykter også at bransjen vil in-
vestere mindre i viktig sikkerhets-opplæring 
og teknologi. Enda verre er det at noen kan 
komme til å redusere prisene og kutte hjørner 
etter hvert som det blir mindre arbeid og 
hardere konkurranse, mener hun.
– Det er viktig at staten forplikter seg lang-
siktig, og spesielt at de planlagt investering-
ene i infrastrukturen ikke blir kuttet, sier 
Sadie Morgan.
Hun er arkitekt, sitter i den britiske regje-
ringens infrastrukturkommisjon og leder 
designgruppen som arbeider med lyntog-
planene i landet. Etter folkeavstemningen 
er det tvil om det blir noe av både lyntog 
og en ny rullebane på Heathrow.

Sjokkerte. Mange forteller om euro-
rasisme – ansatte fra andre europeiske land 

som oppfordres til å reise hjem.
– Stemningen på kontoret etter folke-
avstemningen var veldig dyster, sier 
Amanda Levete. Halvparten av de 50 
ansatte i arkitektfirmaet hennes, AL_A, 
kommer fra andre land. 
– Hvis det brer seg en følelse av at du ikke 
er velkommen, så vil folk dra, sier hun til 
fagbladet Dezeen.
Alison Brooks, som leder Alison Brooks 
Architects, forteller det samme. 
– Det var sjokkerende da resultatet av 
folkeavstemningen ble kjent, sier hun.

Sikkert usikkert. – Det eneste sikre er 
usikkerheten, mener Paula Higgins, leder 
for huseierforeningen Homeowners 
Alliance. Boligprisene og hva Brexit får å si 
for hvor mye hjemmene deres er verdt, det 
er den største bekymringen til folk flest, 
ifølge en spørreundersøkelse som Yougov 
står bak.
Kirsteen Milne er enig i at det meste frem-
deles er usikkert.
– Hva som kommer til å skje når Storbri-
tannia forlater EU, avhenger av forhand-
lingene, og de har ikke engang begynt 
ennå. Mye avhenger av hvilke modeller vi 
ender opp med, spesielt for fri flyt av 

mennesker, sier Milne.
Hun er senioradvokat i det skotske advokat-
firmaet Shepherd and Wedderburn og en 
del av firmaets egen Brexit-gruppe.

Neppe norsk modell. – Vi mangler kvalifi-
sert arbeidskraft i Storbritannia, og vi 
hører historier om at EU-innbyggere har 
begynt å se seg om etter andre muligheter 
og kanskje flytte tilbake, sier hun.
Kirsteen Milne trekker trådene tilbake til 
kriseåret 2008. Da tapte byggenæringen 
stort og mange yngre hoppet av for å 
arbeide i andre bransjer. Dermed forsvant 
store deler av en generasjon fagfolk, og 
næringen står igjen med uforholdsmessig 
mange i 50- og 60-årene som kommer til 
å gå av med pensjon i løpet av årene som 
kommer.
– Den norske modellen for tilknytning 
til EU har vært brukt som eksempel på 
hvordan Storbritannia kan gjøre det. Men 
de fleste kommentatorene tror at den frie 
bevegelsen av mennesker ikke kommer 
til å være politisk spiselig for dem som 
stemte for Brexit, sier Kirsteen Milne til 
Inneklima.

I øyeblikket mangler 
bransjen mellom 10 og 20 
prosent av den arbeids-
styrken den trenger. Det 
setter fagfolk i stand til å ta 
seg svært godt betalt. Kost-
nadene til arbeidskraft øker 
med rundt 18 prosent i 
året. Faren nå er at det blir 
enda verre hvis den frie 
bevegelsen over grensene 
blir innskrenket på den ene 
eller den andre måten.

“

Monika Slowikowska, 
eier av Golden Houses Development.

Bekymringen er stor på britiske byggeplasser, både for kostnader, 
investeringer og rekruttering. (Foto: Georg Mathisen)

Monika Slowikowska må ekspandere mindre og spare mer enn hun hadde tenkt – hun bygger boliger i London. 
(Foto: Golden Houses Development)

– Det eneste sikre er usikkerheten, sier Paula Higgins, 
som grunnla og leder Homeowners Alliance. 
(Foto: Homeowners Alliance)

Brexit-ekspert Kirsteen Milne tror ikke en norsk modell for 
EU-tilknytning vil være spiselig for det flertallet som stemte 
Storbritannia ut av EU. (Foto: Shepherd and Wedderburn)
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Hva betyr Brexit 
for Skandinavia?
Udramatisk for 
boligprisene
Brexit blir ikke så dramatisk for boligmarke-
det som det så ut til. 
– Det som merkes, er den generelle uroen 
for økonomien. Der kan både Brexit og 
annet spille inn, sier Matilda Adelborg. 
Hun er PR- og markedskoordinator hos 
boligsøketjenesten Booli.
– Boligprisene påvirkes først og fremst av 
tilbud og etterspørsel, ikke av tilfeldige 
konjunktursvingninger. Vi har fremdeles 
boligbrist og en lav byggetakt i Sverige. 
Samtidig er det fremdeles høy etterspørsel 
i størstedelen av landet, og slik kommer 
det til å fortsette å være i mange år 
fremover – uavhengig av Brexit, sier 
Adelborg.
Sveriges Byggindustrier regner med at 
Brexit-effektene blir mindre synlige i 
byggenæringen enn i andre sektorer. 
Skanska er blant dem som har vært inne 
på det britiske markedet lenge – i fjor sto 
Skanska UK for 12 prosent av omsetningen 
i konsernet. Skanska selv peker på at den 
britiske virksomheten er lokalt basert og 
tjener godt.

Toll og moms
Handelen med Storbritannia blir vanske-
ligere og trolig dyrere på grunn av toll, 
moms og den nye grensen mot EU. Det 
konstaterer Mette Christina Juul, 
advokat og ekspert på moms og avgifter 
hos Plesner.
Advokatfirmaet i København har nedsatt 
en egen spesialgruppe for å gi råd om 
Brexit.
– Helt overordnet betyr Brexit at EUs 
prinsipper for fri bevegelighet av varer 

kommer til å opphøre. I dag handler man 
uten toll mellom EU-landene. Når 
Storbritannia trer ut, kan det fort bli 
dyrere å handle med britiske virksom-
heter. Tilsvarende kan det bli mindre 
attraktivt for britiske virksomheter å 
handle med danske, fordi det blir dyrere 
på grunn av tollen, forklarer Juul.
Hun understreker at det er usikkert 
hvordan effekten blir. 
– Men det er viktig å være i forkant av 
utviklingen hvis man handler med 
Storbritannia, har virksomhet der, har 
kontrakter der eller omfattes av britisk 
rett, sier Mette Christina Juul.

Sikker usikkerhet
Det eneste som er sikkert om Brexit, er at 
det er usikkert. Det fastslår også 
Anne Louise Aartun Bye, seniorrådgiver i 
Næringslivets Hovedorganisasjon.
Hun peker på at den britiske statsministeren 
Theresa May sier klart at «Brexit betyr 
Brexit» – det blir ikke noen omkamp eller 
halvveis-løsning.
Bye registrerer at det er diskusjoner om 
Storbritannia skal gå inn i EØS. Men det 
svarer ikke på de to viktigste grunnene 
til at folkeavstemningen gikk som den 
gjorde: Motstanden mot fri bevegelse av 
personer og mot overnasjonalitet.
– Jeg tror vi har et langt løp foran oss og 
at dette vil ta flere år. Usikkerhet er jo ikke 
bra for næringslivet, og det er grunn til å 
tro at det vil gjøre noe med vurderinger 
rundt investeringer i Storbritannia, sier 
Anne Louise Aartun Bye.

Næringsminister Monica Mæland har 
besøkt London og fått forsikringer fra den 
britiske kollegaen sin, Liam Fox, om at 
britene vil ha mer frihandel, ikke mindre.

Matilda Adelborg er PR- og markedskoordinator hos 
boligsøketjenesten Booli i Sverige.

Mette Christina Juul er advokat og ekspert på moms og 
avgifter hos Plesner i Danmark.

Anne Louise Aartun Bye er seniorrådgiver i Næringslivets 
Hovedorganisasjon i Norge.

KAM 
– hva 
er det?
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Charlotte Müller er Key Account 
Manager, såkalt KAM, i GK 
Inneklima. Til sammen er de 
fire medarbeidere som forvalter 
omfattende kontrakter med 
storkunder innen ulike bransjer 
og med virksomhet spredt ut 
over hele landet.

INNEKLIMA

M
ange oppgaver. – Min viktigste 
oppgave som KAM er å forstå 
kundens behov og sikre at alle 
våre lokale kontorer leverer 

den kvalitet våre kunder forventer, forklarer 
Müller, – vi vet at våre kunder har klare 
ønsker og forventninger til oppfølging 
på områder som service og vedlikehold, 
og gjerne innspill om rehabilitering og 
utskiftning av utstyr. På den måten kan vi 
si at en tett, nesten daglig oppfølging av 
kunden, er en avgjørende salgsinnsats for 
å bevare gode kunder og eventuelt utvide 
vårt engasjement. I min kundeportefølje 
har jeg de fleste bensinstasjonskjedene her 
i landet, foruten kunder i hotellbransjen og 
innen eiendomsforvaltning. Dette er store 
og krevende kunder med utrolig mange 
– gjerne to til tre hundre lokale bygg - og 
det er KAMens oppgave å sørge for at de er 
fornøyde med den service og de produkter 
vi leverer. Dette gjøres blant annet gjennom 
oppfølging og samarbeid med de lokale GK-
kontorenes egne KAMer og prosjektledere. 

Tett oppfølging. Kundeforvaltningen 
består av omfattende logistikkarbeid. 

Gjennom halvårlig rapportering legger vi 
fram alle forhold vedrørende oppfølging av 
den aktuelle kontrakten. Disse rapportene 
fungerer som en nyttig tilstandsrapport 
over kundens ulike installasjoner, samtidig 
inneholder de informasjon om alt fra 
servicearbeid, HMS-oppfølging til 
eventuelle uforutsette forbedringer og 
utskiftninger, tilføyer 
Müller og forsetter: – Rapporteringen 
opplyser dermed om eventuelle tilleggs-
kostnader som ligger utenfor den 
opprinnelige kontrakten. Er det snakk 
om «mersalg», for eksempel hos en kunde 
hvor vi står for vedlikeholdet av ventila-
sjonen, men vil ha et kjøleprodukt i tillegg, 
får jeg bistand fra våre fagfolk innen 
kjøleavdelingen med å komme frem til 
den beste løsningen for kunden. utarbeide 
prising og tilbud. Det er mitt ansvar som 
KAM at slike prosesser går raskt, effektivt 
og smertefritt for kunden både lokalt og 
sentralt. Vi må hele tiden være oppmerk-
somme på å tilpasse oss at kundens behov 
endrer seg over tid. En kontrakt kan typisk 
vare fra tre til fem år og med dagens raske 
utvikling, er de stadige behovene for 

endring det eneste vi opplever som 
konstant i et kundeforhold. Utstyret må 
skiftes og fornyes med visse mellomrom, 
og dette er det også vår oppgave å følge 
opp. Hva som egentlig er inkludert i de 
ulike avtalende kan variere en del, også 
innen de enkelte kundenes organisasjon. 
Ettersom vi lærer kundenes behov bedre å 
kjenne, inkluderes ofte de fleste av denne 
typen kostnader inn i hovedavtalene.

Nyttig for begge parter. – Å jobbe så tett 
og nesten daglig med omfattende kunde-
pleie gir oss også mye tilbake, presiserer 
Müller. – Det nære samarbeidet gjør 
selvfølgelig at vi her i GK Inneklima lærer 
mye, og utvikler vår egen organisasjon. 
Dette kan dreie seg om hvordan vi best 
kan fremlegge rapportering, hvordan vi 
kommuniserer, og hvordan vi jobber med 
HMS innen ulike bransjer. Vi har alle et 
potensial for utvikling og kompetanse-
heving. For en KAM er kundeoppføl-
ging en typisk dynamisk prosess hvor 
høy kvalitet i alle leveranser gir gode og 
langsiktige kundeforhold. Fleksibilitet og 
tilpasning er veien til suksess.
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D
et bygges mye. I dag er det en 
utvikling på gang som beskrives 
som en bygge-boom når det gjelder 
sentrumsnære boliger. Innen noen 

år vil innbyggertallet i byen være fordoblet. 
Også her nord vil folk gjerne bo sentralt, i 
praktiske og tidsriktige boliger. I løpet av 
de neste to årene er det planlagt nærmere 
700 nye leiligheter i Bodøs sentrum.
- GK har allerede sikret seg kontrakten 
for flere av disse nye prosjektene, forteller 
leder for Serviceavdelingen i GK Bodø, 
Ragnhild Karine Lyngvær og fortsetter: 

- Samtidig har vi også løpende service-
avtaler med mange av de eksisterende 
boligkompleksene i byen. Det dreier seg i 
første rekke om prosjekter som vi har fulgt 
fra starten ved at vi hadde entreprisen 
på den opprinnelige installasjonen. Vår 
strategi baserer seg selvsagt på at vi jobber 
bevisst for å få framtidig service og ved-
likehold av anleggene vi har montert.

Bolig eller næring. I Bodø, som ellers i 
landet, er det serviceavtaler knyttet til 
næringsbygg og offentlige bygg som domi-

nerer, men boligkomplekser vokser fram 
som et stadig mer betydningsfullt marked. 
Vekstkurven for bolig er merkbart brattere 
enn kurven for næringsengasjementer. 
- Den intensiverte boligbyggingen som 
finner sted i byens sentrum vil være et 
utfordrende marked i mange år, men vi 
jobber selvsagt også intenst med de øvrige 
markedssegmentene, forteller Lyngvær, og 
fortsetter: - Vi må være fleksible og tilpasse 
oss endringer i markedsstrukturen. Som 
hele Norge vet så bestemte Stortinget av 
Luftforsvaret skulle legge ned det meste 

Service 
sikrer suksess

For GK Inneklima blir oppdrags-
mengden i boligmarkedet en 
stadig viktigere arena. Over hele 
landet bygges det boliger for et 
tilsynelatende umettelig marked. 
Samtidig øker kravene og for-
ventningene til et godt inneklima 
i leilighetene, både i nybygde 
boligkomplekser og i forbindelse 
med rehabilitering av eldre bygg.

Bodø Panorama består av omkring 300 leiligheter fordelt på seks 
bygg, organisert i tre borettslag har vokst fram her fra 2006 til 2015.

Serviceteknikerne Daniel Summers 
(t.v.) og Thomas Stensholm på vei til 
serviceoppdrag i Bodø Panorama.

u
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av sin virksomhet her i byen. Opprinnelig 
hadde vi omfattende serviceavtaler med 
Forsvarsbygg, men allerede for noen år 
siden ansatte forsvaret egne servicetekni-
kere for å ta seg av egne bygg. Derfor har 
ikke flyttingen noen større konsekvenser 
for oss. For øvrig er Forsvaret i gang med 
utvidelser og modernisering av sitt anlegg 
på Reitan, noen mil øst for byen og der har 
vi sikret oss flere oppdrag.

Bodø Panorama. Bodø Panorama repre-
senterer en storstilt utbygging av leiligheter 
midt i innseilingen til byen. Omkring 300 
leiligheter fordelt på seks bygg, organisert i 
tre borettslag har vokst fram her i løpet av 
de siste ti årene.  
- Når det gjelder disse byggene har vi hatt 
serviceavtaler med alle tre borettslagene 
siden installasjonen, forteller Lyngvær og 
fortsetter: 
- Alle byggene har balansert ventilasjon 
og krever at vi følger opp med vedlikehold 
og skifte av filter hvert år i hver leilighet. 
Dette sikrer driften av anleggene for 
beboere og borettslagenes styre. Dette er 
vår fremste garanti for at våre kunder skal 
være fornøyde med ventilasjonsanleggene 

vi har installert. I tillegg til service og ved-
likehold i leilighetene har vi også service 
og vedlikehold på garasjeventilasjon, søp-
pelkjøling, takvifter og trykksettingsanlegg 
på fellesanleggene i byggene.  Alle tre bo-
rettslagene har altså inngått serviceavtaler 
med oss og de ble inngått kort tid etter at 
anleggene var ferdigstilte. 
Når vi tegner en serviceavtale med ett bo-
rettslag, så behandler vi evt. reklamasjons-
saker direkte med beboere i leilighetene. 
Er det ikke tegnet serviceavtale, så må alle 
henvendelser fra beboere gå via hoveden-
treprenør til oss. Det er 5 års garanti i disse 
prosjektene, så det sier seg selv at vi sparer 
hovedentreprenør for en del jobb her.

Salg. GK jobber målrettet med å etablere 
nye, faste serviceavtaler, men den største 
oppdragsmengden utgjøres av enkelt-
stående oppdrag fra ulike kunder, både 
faste servicekunder og kunder uten faste 
serviceavtaler. 
– Når vi har gjort en større installasjon 
forsøker vi selvfølgelig å få til en service-
avtale umiddelbart etter, forteller Lyngvær, 
men både eldre anlegg som vi har montert 
og også anlegg som er levert av andre har 

behov for service, så vi monitorerer mark-
edet og tilbyr våre tjenester til dem som 
kan ha nytte av dem. Byen er ikke så stor, 
så dette er et relativt transparent marked. 
Dermed kjenner vi de fleste potensielle 
kunder og kan ha en åpen og uforpliktende 
dialog med dem. 

Mersalg. Det er godt med kunder som 
henvender seg for å få serviceassistanse, 
ifølge Lyngvær, da gjelder det å være våken 
for mersalg: 
- Vi har ukentlige møter med fokus på 
nettopp mersalg. Når våre servicetekni-
kere er ute hos kundene, gjelder det at 
de har øynene åpne for forbedringer av 
anleggene. Dette er absolutt god kundeser-
vice og det har en gunstig innvirkning på 
våre ordrebøker. Det kan være snakk om 
et aggregat som har sett sine beste dager 
og er modent for utskifting eller kan-
skje bare noen reimer som bør byttes ut. 
Salgsinnsatsen til hver enkelt medarbeider 
er avgjørende for at serviceavdelingen vår 
skal oppnå sin fastsatte målsetting på 15 
prosent vekst i faste serviceavtaler i året, 
avslutter en entusiastisk avdelingsleder.

Ragnhild Lyngvær startet sin karriere i bransjen 
som sekretær for Glent & Co for snart 25 år 
siden, uten noen tekniske kunnskaper om 
ventilasjon. 4 år etter ansettelsen ble firmaet 
kjøpt opp av GK. Da fikk hun muligheten til å 
utvide kompetansen gjennom det meste av hva 
konsernet kunne by på av kurs innen så vel 
ventilasjonsteknikk, som opplæring innen salg.
- Etter en periode med intens intern utdannelse 
ble jeg etter hvert prosjektleder og senere 
serviceleder. Denne bakgrunnen førte til at 
jeg i august i år kunne overta som leder av 
serviceavdelingen i GK Inneklima i Bodø med 
15 medarbeidere, forteller Lyngvær. 

Karriere i GK 
- Det er alltid hyggelig å få besøk av service-
gutta, forteller Bente Wikstrøm som er ansvarlig 
for GK-kontakten for borettslagets styre i 
Panorama 1. 
– For oss er det viktig at alt som har med vårt 
inneklima å gjøre blir ivaretatt av fagfolk som 
ikke bare skifter filter, men som også kan svare 
på ulike spørsmål vi måtte ha vedrørende driften 
av anleggene. Selv har jeg bodd her i fire år og 
denne ordningen med serviceavtaler som dette, 
regner jeg med at vi kommer til å fortsette med.

God løsning for beboerne
Ragnhild Karine Lyngvær er leder for 
Serviceavdelingen i GK Bodø.

Bente Wikstrøm fra styret i Panorama 1 
– her i samtale med servicetekniker 
Thomas Stensholm fra GK Bodø.

- Filtrene i hver leilighet må skiftes en gang i året, 
forteller servicetekniker Thomas Stensholm, GK Bodø. 
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På grensen mellom Vestlandet 
og Trøndelag finner vi 
Kristiansund, med Atlanterhavet 
som nærmeste nabo i vest. 
Byen ligger i hovedsak fordelt 
på fire øyer, noe som til alle 
tider har gjort det utfordrende 
å utvikle infrastruktur. En sak 
er veisystemer og nødvendige 
broer, men utbygging av effektive 
systemer for kloakkhåndtering
er heller ingen enkel sak.

T
idligere har dette mindre delikate 
problemet blitt ivaretatt av en rekke 
mindre renseanlegg og pumpe-
stasjoner. Nå har imidlertid kom-

munen tatt sats for å samle alle byens 
avløp i et stort og effektivt renseanlegg i 
et nybygg på Kirkelandet, byens mest sen-
trale øy. Med kommunens omkring 25.000 
innbyggere og et berettiget håp om fortsatt 
befolkningsøkning i årene som kommer, 
er det tatt høyde for en tilsvarende økning 
i rensekapasiteten i det nye anlegget.

Bynær kloakk. Det nye renseanlegget har 
eksistert på tegnebrettet i flere år og i fjor 
ble byggingen endelig igangsatt. I kom-
munens planlegging er det lagt vesentlig 
vekt på at kloakkbehandlingen skal skje 
uten luktplager inne i selve anlegget og 
uten sjenerende lukt for omgivelsene og 
ødelegge den friske havluften som byen er 
velsignet med. 
– Da vi fikk entreprisen på luftrensingen i 
et kloakkanlegg, forsto vi snart at det var 
en utfordring litt utenom det vanlige for 
oss, forteller Anne Sofie Holand, leder for 
GKs avdelingskontor i Kristiansund. 
– Vi er ikke ukjent med avgasser og odører 
fra tidligere, men det har stort sett dreid 
seg om matlukt og liknende. Her snakker 
vi om luktvarianter fra den andre enden 
av fordøyelsesprosessen. Vi har erfaring 
med rensing av luft i ventilasjonssystemer 
ved bruk av så vel UV-bestråling som
kullfilter, men vanligvis har vi operert 
med mer beskjedne dimensjoner på u
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luftrensetiltakene. Selv ved et prosjekt vi 
hadde som gikk på luktfjerning fra rense-
anlegg for mudavfall/borekaks var det ikke 
slike dimensjoner. 

Nye utfordringer. – Arbeidet med å 
installere renseutstyr for luften i et så 
stort anlegg for kloakkhåndtering, er noe 
som krydrer hverdagen kan vi si, humrer 
Holand. 
– Det er jo litt på siden av våre tradisjo-
nelle ventilasjonsoppdrag. I et kloakk-
renseanlegg er de vanligste gassene som 
dannes hydrogensulfid, metan, ammoni-
akk og karbondioksid. Innemiljøet i et 
slikt anlegg er korrosivt, noe som stiller 
krav til materialvalg. Kanaler på opptil en 
meter i diameter måtte i visse deler av an-
legget leveres i PP (polypropylen). Å sveise 
kanaler i plast i slike dimensjoner er ikke 
noe man gjør hver dag, men våre dyktige 
montører har lært seg kunsten til fulle. Så 
vi har faktisk fått supplert vår kompetanse 
gjennom dette prosjektet.
Korrosjonsfaren gjorde også at det ble valgt 
avtrekksvifter i plast. Likeledes ble en 
batterigjenvinner i plast valgt for å gjenvinne 
varme fra avtrekksluften.

Rensemetodikk. Pål Presno har vært GKs 
prosjektleder i arbeidet med å installere 

luftrensingsutstyr i Kristiansunds nye 
kloakkbehandlingsanlegg på Kirkelandet, 
og han kan fortelle:
– Det er ikke hver dag vi monterer anlegg 
for så utfordrende miljø. Anlegget skal 
både ta vare på innemiljøet og miljøet 
utenfor bygget. Det monteres et tradis-
jonelt tilluftaggregat som sørger for filtrert 
og forvarmet luft inn i bygget. Avtrekket 
skjer via kanaler i plast fra mange punkter 
rundt i bygget. Avtrekket føres først gjen-
nom forfilter, så via UV-filter, avtrekks-
vifter, aktivt kullfilter og varmegjenvinner 
før det evakueres ut i det fri.

UV-filter og aktivt kull. – Den første virke-
lige rensestasjonen for gassene fra kloakken, 
består av et UV-filter som gassene må 
passere, forteller Presno. UV belysning har 
den egenskap at det dannes frie radikaler 
og ioner når gassmolekyler passerer. De 
svært reaktive radikalene setter i gang 
kjedereaksjoner som bryter ned organiske 
forbindelser. Prosessen er den samme som 
skjer når naturlig sollys bryter ned stoffer i 
naturen. Med riktig design kan prosessen 
redusere forurensning på enkel måte, med 
lite energi og helt uten bruk av kjemikalier. 
Den videre veien for den UV-filtrerte 
luften, er at den pumpes inn i kullfilteret, 
nærmere bestemt en beholder med 4 tonn 

aktivt kull i pelletsform. Forurensinger 
absorberes av det porøse kullet. Type kull 
er tilpasset de forurensninger som skal 
håndteres og mengde kull er tilpasset det 
luftvolum som skal behandles. Her fjernes 
de aller siste restene av kloakklukt. 

PROSJEKT KRISTIANSUNDPROSJEKT KRISTIANSUND

Her på Nord-Vestlandet finner vi et av de eldre 
GK-kontorene og her regjerer Anne Sofie Holand. 
Anne Sofie er blant konsernets virkelige vete-
raner, og veteraner finnes det ganske mange av 
i GK. 
– Det må jo være et tydelig tegn på at vi trives og 
har en førsteklasses arbeidsplass, påpeker Anne 
Sofie, som begynte på Kristiansundkontoret 
allerede i 1986 og nettopp har mottatt erkjent-
lighet for 30 år i konsernet. 24 av disse årene har 
hun vært leder for kontorstedet. 
– Like etter jeg begynte her for 30 år siden var vi 
kun to medarbeidere, forteller hun, - i dag er vi 
22 stykker.  Vi har opparbeidet et solid fotfeste 
i markedet, spesielt når det gjelder service og 
vedlikehold innen ventilasjon, byggautomasjon 
og kulde. I tillegg utfører vi en rekke entre-
priseoppdrag innen samme fagområder. Vi har 
egne dedikerte montører i prosjektavdelingen og 
leier inn forsterkninger etter behov.

GK-veteran i Kristiansund.

Kristiansunds nye kloakkrenseanlegg er vakkert plassert 
med Atlanteren som nærmeste nabo. Nytt og effektivt 
ventilasjonsanlegg fra GK vil sikre at den friske havluften 
fortsatt vil prege omgivelsene. 

Sveising av 1000mm plastrør har vært en ny og spennende 
erfaring for GK i Kristiansund.

Montør Tor Erik Wærnes sjekker beholderen 
innen den fylles med 4 tonn aktivt kull.

Montørene Erling Myrnes (t.v.) og Gøran Naalsund får på plass de siste kanalene, få dager 
før anlegget ble kjørt i gang.

Avdelingsleder for GK Kristiansund, Anne Sofie Holand og prosjektleder Pål Presno har 
hatt opptil 8 montører i sving på anlegget siden årsskiftet.
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T
eknologien og brukerne vil ofte 
ikke det samme. Forskere over 
hele verden ser på brukeropp-
førsel. Hvordan takler brukerne ny 

teknologi i bygninger, og hvordan påvirker 
det energibruken?

Åpner vinduet. – Vi har god ventilas-
jon. Men likevel åpner alle vinduet eller 
klager hvis det ikke kan åpnes, illustrerer 
Natasa Nord. Hun er førsteemanuensis ved 
Institutt for energi- og prosessteknikk ved 
NTNU i Trondheim. Her forsker hun blant 
annet på nettopp brukeroppførsel.
– Selv moderate endringer i oppførselen 
kan ha stor innvirkning, skriver Nord og 
kollegene etter å ha fulgt et nullutslippshus 
i Larvik.
– Vi har standardverdier for eksempel for luft 
og interne laster, men det er ikke sånn det er 
i det virkelige livet. Derfor brukere bygning-
ene mye mer energi enn vi hadde forutsatt, 
fordi vi brukere oppfører oss som vi vil.

Effektivt hus, stort avvik. Natasa Nord sier 
«vi». På hennes eget kontor står vinduet 
også på gløtt. Hjemme bor hun i lavenergi-
bygning, men den er bygd med pipe selv 
om den er koblet til fjernvarme. For nord-
menn liker jo å fyre med ved om vinteren. 
Med fjernvarmen blir det for varmt. Da er 
løsningen for de fleste å åpne vinduet.
– Det er påvist mange ganger at bruker-
oppførsel gir store avvik. Jo mer energi-
effektive bygninger vi bygger, jo større er 
avvikene i forhold til beregnet energibruk. 
Jo mer vi skjerper kravene, jo større avvik 
fører brukeroppførselen til, forteller hun.

God råd. NTNU-forskeren har inntrykk av 
at litt av den energikrevende brukeropp-
førselen rett og slett henger sammen med 
at de som kjøper energieffektive hus, de 
har råd til å betale høye strømregninger.
– Passivhus koster mye å bygge i Norge. 
Hvis du har råd til å kjøpe hus til fem–seks 
millioner, da bryr du deg ikke om 
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Studerer brukerne 
for å bygge bedre

Det hjelper ikke om teknologien er lagt opp for å holde 
energibruk nede når brukeren åpner vinduet i stedet for å 
stole på ventilasjonen. (Foto: Shutterstock) Natasa Nord følger med på forskningen 

om hvordan brukerne oppfører seg.

Det er påvist mange ganger 
at brukeroppførsel gir store 
avvik. Jo mer energieffektive 
bygninger vi bygger, jo større 
er avvikene i forhold til 
beregnet energibruk.

“
Natasa Nord, førsteamanuensis på NTNU i Trondheim

Hva skjer når brukeren åpner vinduet, justerer termostaten 
eller lar lyset står på? Det hjelper ikke hvor energieffektivt du 
bygger når brukerne gjør som de vil, ikke som de skal.

u
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Datasentre, butikker og andre nærings-
bygg slipper ut mye varme som kunne 
vært utnyttet, men det finnes ikke noe 
system for å overføre den dit den trengs.
– Hvis jeg driver et datasenter, hvordan 
skal jeg bli motivert til å selge varme til 
fjernvarme? Og hvorfor skal fjernvarme-
selskapet kjøpe fra meg? spør Natasa 
Nord.
Det samme spør de som har varme til 
overs og de som kunne kjøpt den. 
– Det må bli en rettferdig og motiverende 
prismodell for både fjernvarmeselskapet 
og dem som har spillvarme. Og fjern-
varmeselskapene må tenke på hvordan de 
kan motta nye partnere, mens nye part-
nere må klare å bli pålitelige leverandører, 
sier hun.
– Fjernvarme må være billig nok til at det 
er attraktivt å kjøpe den. Men hvis den 
blir altfor billig, så orker ingen å gjøre noe 
for å selge spillvarmen sin, sier NTNU-
forskeren.

Spillvarme til fjernvarme

Mange beregner inneklima. Men bereg-
ningene og Tek 10 bygger på tall – ikke på 
hva folk opplever. Adaptiv komfort, som 
det heter på forskerspråk.
– Hvis det er kaldt ute og jeg kommer 
inn, opplever jeg det som varmt. Og når 
det er kaldt, er vi kledd bedre og synes 
det er varmere inne. Foreløpig er det ikke 
klare metoder for å analysere det, sier 
Natasa Nord.
Motsatt: Hvis det er varmt ute, har vi på 
oss lettere klær. Da tåler vi mye høyere 
temperatur inne.
– Det påvirker mye av energibruken hvis 
vi kan ha litt lavere temperatur inne om 
vinteren eller ha det litt varmere om 
sommeren, sier Nord.
En av masterstudentene hennes har 
skrevet oppgave og prøvd å simulere den 
opplevde komforten i norske forhold. Er 
det nødvendig å ha en 4000 watts radiator 
når en 2000 watts er for lite bare 50 timer 
i året? Hvor mange anlegg blir overdimen-
sjonert?
– Jeg skjønner at vi ikke kan tenke slik i 
en operasjonssal. Men på et kontor gjør 
det ikke så mye hvis det er annen tempe-
ratur noen få timer i løpet av året, sier 
Natasa Nord.

Adaptiv komfort

strømregningen din, sier hun.
Der det er lett å se at det lønner seg, derimot, 
der er det lettere å oppføre seg riktig og 
holde energibruken nede. NTNU vet at hvis 
universitetet bruker mindre på energi, så blir 
det mer til annet. Med den kunnskapen og 
en motivert driftsavdeling blir forbruket lavt.

Dataspill. Det er ikke bare snakk om at 
brukerne tar med seg gamle vaner som å 
åpne vinduene eller justere temperaturen, 
heller. Når de flytter inn i et hus med ny 
teknologi, så oppfører de seg anderledes.
– Vi har grundige studier av hvordan jeg 
oppførte meg i den tidligere boligen. Men 
hvordan oppfører jeg meg i en ny? spør Nord.
Hun har evaluert forskning fra en kollega 
fra Hongkong som har sett på hvordan 
simuleringen av oppførselen i ny bolig kan 
gjøres nesten som et videospill.
– Vi må også finne ut hvordan vi kan lære på 
basis av det som er gjort, sier Natasa Nord.

•  Internasjonalt forskningsprosjekt om 
 energirelatert brukeroppførsel i bygninger.

•  Satt i gang av det internasjonale energibyrået, 
 IEA, i 2013.

•  57 universiteter, forskningsinstitutt og 
 firmaer i 24 land deltar; totalt er over 100 
 deltagere med.

•  I Skandinavia bidrar Norges teknisk-natur-
 vitenskapelige universitet (NTNU) og 
 Danmarks tekniske universitet (DTU). I tillegg 
 er Aalborg universitet og Umeå universitet 
 med i samarbeidet. Vojislav Novakovic, 
 Laurent Georges og Salvatore Carlucci er 
 norske representanter.

Fakta om Annex 66:

NTNU har sin egen lab for blant annet varme og ventilasjon. Jo mer energieffektive bygningene er, jo større avstand er det fra det beregnede energiforbruket til det reelle, forklarer Nord.

Et vanlig syn på kontorbygninger, ikke bare i Norge.
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INGENIØRER OG SALGTEKST:  GEORG MATHISENINGENIØRER OG SALG

Salg? 
Du slipper ikke unna!

Det høres skummelt ut, 
og få ingeniører ser på 
salg som en del av sin 
kjernevirksomhet. Det er 
i ferd med å endre seg; i 
GK slipper du ikke unna 
salget.

S
elge? Jeg som er ingeniør? 
Nei, ærlig talt!»
Det er gjerne der det begynner. 
Ingeniøren kan faget sitt. Salg – det 

er noe som andre folk driver med.

Ikke frivillig. – Det er veldig få som 
melder seg på salgskurs, innrømmer 
Beate Mordt. Som leder for forbedring og 
prosessutvikling i GK har hun jobben med 
å lære ingeniører salg. Det krever først og 
fremst at de drar hodet ut av sanden.
– De vil gjerne gå på kurs og lære nye 
tekniske konsepter. Salg, det vil de helst 
ikke innrømme at er en funksjon i rollen 
deres. Vi har litt strutsementalitet, stikker 
hodet i bakken, sier hun.

Både fagmann og selger. Marianne Ryeng 
forteller den samme historien. Hun er 
seniorrådgiver i Fjeldstad & Partners, 
arbeider mye med salgsutvikling og 
samarbeider med Nito om salgskurs for 
ingeniører.
– Ofte polariserer de litt og tenker at «jeg 
er fagmann, ikke selger». Men de kan fint 
være begge deler, sier hun.
– De rollene ligger tett på hverandre. 
Ingeniøren er god til å lytte og finne gode 
løsninger. Men det er akkurat dét selgeren 
også er god på. Ingeniørene som går på 
salgskurs, oppdager at de to fagene ligger 
mye nærmere hverandre enn de hadde 
tenkt på tidligere, sier hun.

Forstå kunden. For salg er et fag, og 
ingeniøren som må selge, skal ikke bli 
den overfladiske dørselgeren som ringer 
på døren med støvsuger og utenatlært 
presentasjon.
– Det ingeniøren ofte trenger, er forståelse 
og dialog rundt det at hele bransjen endrer 
seg. Det går fra produktsalg til mye mer 
verdisalg og kundeorientert salg. Produkt-
ene blir likere og likere, og du kan ikke bare 
konkurrere på pris lenger, ifølge Ryeng.
Da gjelder det at den som selger, forstår 
kunden. Akkurat det er det ingeniøren 
som har forutsetningene for, mener hun.
– Kundene opptrer og tenker helt anner-
ledes og kjøper på en helt annen måte enn 
for bare 15 år siden. Det er lett å kjøpe, 
men vanskelig å velge for kundene. Vi 
gir dem for mye informasjon og for lite 

råd. Vi må tilpasse oss kundens hverdag, 
istemmer Beate Mordt.

Verdi, ikke kostnader. Det betyr at den 
som vanligvis bare tenker på kostnadene 
for kunden, må begynne å tenke på 
kundeverdi. Det holder ikke lenger å være 
billigst. Det er den som best presenterer 
verdien for kunden, som vinner.
– Ingeniøren er god på å prise vedlikehold 
og prosjekter. Å oversette en installasjons-
kostnad over i kundeverdi og så klare å sette 
tall på det, det er verre, konstaterer Mordt.
– Det er kjempegøy å regne kostnader, 
men det garanterer aldri en verdi for 
kunden. Det er ingen kunder som bruker 
penger på nytt ventilasjonsanlegg hvis det 
ikke ligger en verdi i den andre enden. Da 
vil de heller kjøpe en ny sofa, nye gardiner 
eller en ny PC!

Ikke to streker. Samtidig krever det om-
stilling å skjønne at det går an å komme 
med et svar som det ikke er to streker 
under. Det kan virke litt skummelt.
Men det er ingen vei utenom, fastslår 
Beate Mordt:

– De fleste av oss har et salgsbudsjett nå. 
Det er ikke bare de rene selgerne lenger. 
Vi har prøvd å ansette andre enn ingeniører 
til å selge, men det går skikkelig dårlig når 
de ikke forstår prosessene og teknologien 
i det de skal selge. De som driver bygg-
forvaltning, kan mye og lar seg ikke lure 
av en glatt selger som bare skal banke på 
dører og ikke har noe å komme med når 
han får et spørsmål. I denne bransjen må 
du kunne noe om bygg, sier hun. – Vi må 
være relevante for kundene våre.

Behov. Det er mye som må læres, men 
ingeniører er flinke til å lære, mener 
Marianne Ryeng.
– De er allerede inne i prosjektene, de 
har allerede nettverket, det gjelder bare 
å spørre flere spørsmål og titte etter de 
behovene kundene har ut over de helt 
åpenbare, sier hun.
Når det lykkes, er den gode følelsen en 
belønning i seg selv:
– Alle mennesker som får til gode salg, vet 
at salg er noe av det morsomste som er, 
fastslår Beate Mordt.

Ingeniøren lytter og finner løsninger. Det gjør selgeren, også, 
peker Marianne Ryeng på. Hun holder salgskurs sammen med Nito. 
(Foto: Fjeldstad & Partners)

– Vi gir kundene for mye informasjon og for lite råd, mener Beate Mordt. (Foto: Heidi Øvergaard)
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TEKST:  HARALD SOLA BERENTSEN  FOTO: GK DANMARK 

En referansekunde av GKs lokalavdeling i Skive 
skulle utvide produksjonsarealet og ønsket i den 
forbindelse også å oppgradere bygningsinstalla-
sjonene og optimalisere energiforbruket til det 
beste både for medarbeiderne og miljøet.
I samarbeid med kunden utarbeidet og presenterte 
GK en løsning. Samtidig tilbød GK mulighet for å 
håndtere prosessen rundt søknad om tilskudd til 
prosjektet, noe kunden satte svært stor pris på.
Energitilskuddet utgjør ca. 7 prosent av den 
samlede kontraktsverdien.

Borum Industri A/S

DANMARKDANMARK

Borum Industri A/S

I 2012 inngikk den danske 
regjeringen en bred avtale om 
energipolitikken i Danmark frem 
til 2020. Denne avtalen skal 
sikre 40 prosent reduksjon av 
CO2-utslipp. Avtalen inneholder 
også rammer for støtte til 
gjennomføring av energisparende 
tiltak i bygninger, konvertering 
til fornybar energi i produksjons-
prosesser samt andre tiltak som 
skal medvirke til at vi i Danmark 
når målet vårt.

u
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F
okus på energi. GK Danmark ønsker 
å være med på laget og medvirke 
aktivt til at landet skal nå de defi-
nerte CO2-målene. Avdelingssjef 

Dorthe Bergström tiltrådte stillingen som 
ansvarlig for salg og utvikling av energi-
løsninger i GK Danmark i begynnelsen av 
2016.
– Samfunnets rammer og krav til energi-
optimalisering er én ting. Men for selskaper 
og bedrifter generelt vil det selvfølgelig 
også være sunn fornuft å benytte alle 
mulighetene til å minske kostnadene 
knyttet til energiforbruk både i bygninger 
og produksjon for å bli mer konkurranse-
dyktige. Her til lands forventes det fra alle 
profesjonelle bygningseiere at tekniske 
installatører har innsikten, utviklingspers-
pektivet, ressursene og kompetansen til 
å finne bærekraftige energi- og miljø-
løsninger.
– Når vil målet være nådd?
– Det vil være en naturlig utvikling av 
strategien i GK Danmark å prioritere og 
legge vekt på energi som disiplin i det 
eksisterende produktprogrammet vårt, 
fastslår Dorthe Bergström og fortsetter: 
Målsettingen for 2016 er å hjelpe kundene 
våre å gjennomføre og få tilskudd til 
energibesparende tiltak i størrelsesorden 
minimum 1 GWh. Denne målsettingen 
vil være nådd innen utgangen av tredje 
kvartal 2016. Og det takket være betydelig 
innsats fra, og ikke minst godt samarbeid 
med, kundene våre. I 2017 forventer vi 
en betydelig økning av gjennomførte 
tilskuddsberettigede energisparende tiltak 
blant kundene våre.

Strategi. – Det gir stor merverdi for 
kundene våre at vi hjelper dem med å 
finne ut hvilke energisparende tiltak de 
kan iverksette i sine egne bygninger. Vi 
legger stor vekt på å gi kundene fullt 
overblikk over rentabiliteten i energipro-
sjektene ved å beregne tilbakebetalingstid 
og avkastning på investeringen, forklarer 
Bergström entusiastisk. Samtidig har vi 
etablert arbeidsrutiner for å kunne tilby 
kundene å håndtere alt rundt søknader 
om maksimalt tilskudd i forbindelse med 
det vi leverer.
– Handlingsplanen som underbygger GKs 
fokus på energi, både i eksisterende leve-

DANMARKDANMARK

ranser og i utvikling av nye løsninger hos 
oss, ble lagt fram for GK Danmarks ledelse 
i februar, forteller Bergström. 
–Analyser viser at det dessverre kun blir 
søkt om og gitt tilskudd til ca. 50 prosent 
av ellers tilskuddsberettigede prosjekter, 
fordi bygningseier ikke er, eller ikke blir 
gjort oppmerksom på muligheten for å få 
tilskudd!

Syngliggjøring. – Et vesentlig tiltak som 
inngår i planen, er å videreutvikle energi-
kompetansen hos medarbeiderne våre, 
presiserer Bergström. 
– Både hos avdelingsledere, prosjektledere, 
teknikere og salgsmedarbeidere. I den 

anledning har vi arrangert egne energi-
seminarer, noe medarbeiderne våre har gitt 
uttrykk for at de har stor nytte av når de 
skal gi råd og veiledning om fordelene 
ved energioptimalisering til kunder. Vi 
synliggjør at energi nå står på produktpro-
grammet ved å gi uttrykk for det gjennom 
salgsarbeidet vi daglig gjennomfører hos 
eksisterende kunder, og gjennom person-
lige presentasjoner hos nye kunder. I tillegg 
utarbeider vi suksesshistorier om gjennom-
førte prosjekter i samarbeid med kundene 
våre. For dem er jo dette god reklame.

Markedet. – Kundenes utgangspunkt for 
å iverksette energibesparende tiltak er 

svært forskjellige. Noen holder til i topp-
moderne bygg der vedlikehold og løpende 
forbedringer er en del av hverdagen. 
Andre ligger etter, ofte fordi de naturlig 
nok først og fremst har måttet fokusere på 
produksjon eller har prioritert mer fysisk 
synlige ting enn inneklima. Derfor er det 
viktig at vi får full oversikt over kundens 
situasjon før vi går i gang, understreker 
Bergström.

Kartlegging. – Én god innfallsvinkel til 
energisparing kan være å kartlegge hvor 
høyt en bygnings energiforbruk er her og 
nå (energinøkkeltall), hvordan utviklingen 
har vært, hvilket energimerke bygningen 
kvalifiserer til og hvilke energioptimalise-
rende tiltak vi kan foreslå for kunden.
GK tilbyr denne typen kartlegging for å 
gi bygningseier full oversikt. Den utgjør 
et beslutningsgrunnlag for å inngå dialog 
om, og eventuelt iverksette, de foreslåtte 
tiltakene. De konklusjonene vi typisk 
kommer fram til ved kartleggingen, 
deler vi så inn i løsninger med svært kort 
tilbakebetalingstid (1–3 år) og løsninger 
med litt lengre tilbakebetalingstid (3–5 
år).
– Vi går alltid i dialog med kunden om 
hvilket økonomisk perspektiv de tenker seg 
ved en slik kartlegging. Det er nemlig 
viktig at vi vet hvilke forventninger 
kunden har, når vi gjennomgår en byg-
ning og ser hvilke muligheter som finnes.
En annen mulighet er at vi, gjennom 
dialog med eksisterende kunder, foreslår 
energioptimalisering i form av at gamle 
installasjoner skiftes ut med mer moderne 
installasjoner som har bedre virknings-
grad, er bedre tilpasset nåværende behov 
og gir mulighet for bedre regulering og 
styring. Det kan for eksempel dreie seg om 
løsninger som utskifting til miljøvennlig 
klimaanlegg eller nye pumper, etablering 
av varmegjenvinning, utskifting av gamle 
kjeler og innregulering av varmeanlegg.

Fra våre svenske og norske kolleger ser vi 
med stor interesse på effekten ved instal-
lering av energiovervåkingssystem (EOS) 
som sikrer at kundene opprettholder 
fokuset på energibruk også etter at 
energioptimaliserende tiltak er iverksatt 
og kan reagere raskt ved negative avvik.

Afdelingschef Dorthe Bergström er ansvarlig for ledelse og udvikling af energiløsninger i GK’s virksomhed i Danmark.

Dette er et eksempel på en tverrfaglig teknisk kon-
trakt der en fokusert prosjektleder tok initiativet til 
en dialog med totalentreprenøren for prosjektet og 
fortalte om gevinstene ved å få en samlet oversikt 
over installasjonene, og samspillet mellom disse 
for å optimalisere energibruket.

I stedet for at én og én installasjon ble skiftet ut, 
ble det tatt utgangspunkt i byggets nye behov som 
helhet. Dermed kunne vi presentere et energi-
tilskudd på ca. 5 prosent av kontraktsummen for 
kunden.

Søndercentret
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KULTURBYGGENE I OSLOTEKST:  GEORG MATHISENKULTURBYGGENE I OSLO

D
et er veldig, veldig spesielt at alt 
dette skjer akkurat nå, sier Birgith 
Stuan. Hun er distriktssjef entre-
prise i GK. Nå lar hun seg engasjere 

av byggeaktiviteten i Oslo.

Fikk første kontrakt. – Alle de store, fine 
prosjektene som er på gang nede i byen. 
Deichmanske hovedbibliotek, Munch-
museet, Eufemias Hage og Nasjonal-
museet. Alt dette skal påbegynnes i 2017, 
sier hun.
GK har fått jobben med inneklima og 
automasjon på Deichmanske. De andre 
oppdragene er ikke avgjort ennå når 
Inneklima går i trykken.
– Fra sommeren begynner vi med selve 
byggearbeidene. Vi er veldig glade for at vi 

fikk den kontrakten, sier Stuan, som ikke 
legger skjul på at biblioteket er et status-
prosjekt.

Bjørvika. Både det nye Deichmanske 
hovedbibliotek, Munchmuseet og bolig-
prosjektet Eufemias Hage skal ligge i 
Bjørvika, rett ved Operaen i Oslo.
Det fem etasjer høye hovedbiblioteket skal 
romme aktiviteter på 13.900 kvadratmeter. 
Sentralt i bygget er et stort bibliotekrom 
som strekker seg oppover i etasjene. 
Fasaden av transparente vindusfelt og 
lysgjennomskinnelige vegger skal bidra til 
å redusere energibruken.
Byggherren, det kommunale selskapet 
Kultur- og idrettsbygg, omtaler biblioteket 
som nyskapende, synlig og tilgjengelig.

Omstridt Lambda. På den andre siden av 
Operaen, ytterst på Paulsenkaia, bygges 
det nye Munchmuseet. Det skjer etter en 
lang og opprivende politisk strid om hvor i 
byen det skulle ligge.
Det spanske arkitektfirmaet Herreros vant 
arkitektkonkurransen med prosjektet 
Lambda. 13 etasjer; sju av dem til utstilling, 
resten til konservering, magasiner, restaurant 
og takterrasser. Kostnadsrammen er 2,7 
milliarder kroner.
Edvard Munch testamenterte alle de etter-
latte kunstverkene sine til Oslo kommune 
før han døde i 1944. Munchsamlingen 
omfatter i dag mer enn halvparten av 
Munchs malerier og de aller fleste av de 
grafiske motivene hans.

Norges største. Det tredje milliard-
prosjektet i Kultur-Oslo akkurat nå er 
det nye Nasjonalmuseet. Det blir Norges 
største kulturbygg, med 13.000 kvadrat-
meter utstillinger og et samlet areal på 
54.600 kvadratmeter. Museet bygges på 
Vestbanen, det nedlagte jernbanestasjons-
området halvannen kilometer vest for 
Operaen.
Mens det bygges, har Statsbygg og 
Nasjonalmuseet åpnet informasjons-
senteret Mellomstasjonen for å vise frem 
planene for det nye museet.
I sommer utlyste Statsbygg oppdrag for 
over 900 millioner kroner på prosjektet. 
– Kontraktene blir signert i november, 
forteller prosjektdirektør Per Willy Nysæter. 
Nasjonalmuseet skal stå ferdig i 2020.

Det store bibliotekrommet er sentrum i nye Deichmanske hovedbibliotek. 
(Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter og Atelier)

I Bjørvika er det hektisk byggeaktivitet – her det 
nye hovedbiblioteket slik det kommer til å bli, med 
Operaen til høyre. (Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter 
og Atelier)

Nasjonalmuseum, 
hovedbibliotek og 
Munchmuseum. 
Prestisjekultur-
byggene står i kø 
i Oslo.

Karakteristisk og omstridt – slik ser det nye 
Munchmuseet ut. (Illustrasjon: Estudio Herreros)

Birgith Stuan er distriktssjef entreprise i GK. 
(Foto: Magnus Brattset Drabløs)
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TEKST: HARALD SOLA BERENTSEN

Laboratorieåpning i Bergen

Tidligere i høst åpnet Bergen tekniske fagskole sitt nye KEM-
laboratorium som er bygget med støtte fra 26 produsenter og 
leverandører i VVS-bransjen. Støttespillerne har bidratt med både 
prosjektering, montering og utstyrsleveranser til en verdi av drøye 
to millioner kroner, for å realisere Fagskolens drøm. KEM-labben 
skal brukes i undervisningen, men skolen ønsker også at bransjen 
for øvrig vil finne nytte i å anvende laboratoriet til undervisning, 
showroom og andre liknende formål.

Innholdsrikt. Solceller, solfangere, VAV, luft/vann-varmepumper 
er bare noe av det du finner på laben. I tillegg er det installert 
SD-anlegg slik at studentene kan overvåke og fjernstyre alt som 
skjer på laben fra klasserom andre steder i bygget. 
GK i Bergen ble invitert med på å utvikle - og bygget ut - det nye 
laboratoriet for omkring ett år siden.
– For GK er nyetableringen viktig, både med tanke på å utdanne 
flinke folk og ivareta kompetansen til våre egne ansatte. Her på laben 
finner du alt det du finner ute i den virkelige verden. For bransjen er 
dette en høytidsdag, uttrykte GKs regiondirektør Harald Damhaug 
til «Norsk VVS» på åpningsdagen i slutten av september.

NYTT NYTT

Viktig brohode etablert i Nord-Sverige
GK er blant de ledende aktørene når det gjelder 
inneklima i Skandinavia. Inntil videre ligger 
konsernets største omsetning i Norge, men vi 
ser også en betydelig vekst innen de ulike 
fagområdene i Sverige og Danmark. En videre 
utvikling krever at man er til stede i alle vesentlige 
markedsområder, både faglig og geografisk.

H
vite flekker på Sverige-kartet. I likhet med Norge, er 
Sverige et relativt langstrakt land. GKs virksomhet lengst 
mot nord har lenge vært godt ivaretatt gjennom en 
betydelig etablering i Luleå. Men, det er langt opp dit fra 

hovekontoret i Solna, like ved Stockholm.
– Vi har lenge sett behovet for et brohode mellom nord og sør, 
forteller Gunnar Karlsen Sverige AB regionssjef for Norrland, 
Magnus Rönnberg, og presiserer at det som i GK for øvrig 
foreligger betydelige vekstplaner for Nord-Sverige.
Rönnberg er ansvarlig for regionen fra Gävle og nordover, et 
område som fortsatt inneholder mange hvite flekker på kartet hva 
Gunnar Karlsen Sverige AB angår.

Nytt GK-kontor i Sundsvall. – Muligheter for nyetableringer er 
under stadig vurdering, understreker Rönnberg, og vi slår til når 
mulighetene byr seg. På slutten av fjoråret var det tid for å etablere 
egen GK-virksomhet i Sundsvall, som vi har valgt å definere som 
et eget distrikt, under betegnelsen ”Södra Norrland”. Dermed 

mener vi å gjøre det klart for både oss selv og våre kunder at hele 
dette omfattende området representerer et interessant marked.

Først og fremst organisk vekst. Region Nord har firedoblet sin 
virksomhet i løpet av de siste fem årene og samtidig kunnet fram-
legge strålende resultater.
– Dette har skjedd samtidig med at vi utelukkende har hatt en 
organisk tilvekst basert på rekruttering av nøkkelmedarbeidere 
som har sørget for å bygge opp lokale ”dreamteam”, noe vi 
absolutt har en grunn til å være stolte av, forteller Rönnberg, og 
fortsetter: 
–  Bransjen er for tiden preget av et omfattende antall oppkjøp av 
virksomheter, store bedrifter sluker de mindre. Ofte ender dette 
med at de større bedriftenes kultur blir så dominerende at mindre, 
oppkjøpte virksomheters opparbeidede styrker, samt lojale 
medarbeidere, går tapt i prosessen. Vårt nye distriktskontor i 
Sundsvall ble etablert på slutten av fjoråret og vi har lykkes med 
å rekruttere dyktige fagarbeidere som har gitt oss en flying 
start her oppe. 

Ventilasjon – kulde og elektro. –  I likhet med alle våre virksom-
heter i Sverige, vil også vi ha som mål at vi etter hvert utvikler oss 
til en fullsortiments leverandør, understreker Svenåke Boman 
som nylig ble ansatt som distrikssjef for virksomheten i Sundsvall. 
–  Vi vil også jobbe for å opprette flere kontorer i Norrland, 
samtidig som vi jobber med diversifisering av fagområder. Vi 
følger malen fra Norge og satser på å være til stede i de samme 
markedsområder som konsernet forøvrig. I startfasen her i 
Sundsvall konsentrer vi oss i første rekke om vår hovedvirksom-

het ventilasjon, men vi leverer også tjenester innen elektro, kulde, 
byggautmasjon og energirådgivning. 

Flying start. Med 20 års bakgrunn fra Bravida, der han tidligere 
arbeidet sammen med administrerende direktør i Gunnar 
Karlsen Sverige AB, Göran Krawe, kom de to tidligere kollegene 
fram til at det var grunnlag for å etablere egen GK-virksomhet i 
Södra Norrland, nærmere bestemt i Sundsvall.
– Til å begynne med, på slutten av fjoråret, var vi bare ti stykker, 
seks montører og fire kontormedarbeidere, kolleger som valgte 
å følge meg over til den nye arbeidsgiveren, forteller Svenåke 
Bomann. Dermed var vi fra dag én, bemannet med medarbeidere 
som kjente det lokale markedet og hadde godt med kundekontakter. 
I dag består distriktskontoret her i Sundsvall av 22 medarbeidere 
og vi har nylig utvidet virksomheten ved å etablere filialer i 
Härnösand og Östersund. Det kan også være snakk om etablering 
på fire-fem andre steder i distriktet i nærmeste framtid.

Omfattende marked. – Som sagt beynte vi ikke virksomheten 
med tomme ordrebøker, presiserer Boman. Vi hadde godt med 
tidligere kunder som fulgte med over til den nye virksomheten. 
Det var blant annet en del serviceoppdrag og ulike prosjekter hos 
flere av våre nøkkelkunder. Her i Sundsvall opererer vi i et ekspan-
sivt marked med betydelig industrisatsing og boligbygging, samt 
offentlige prosjekter i kommunal og statlig regi, så framtiden ser 
mer enn lys ut. 

Markedsføring og salg. Til tross for at GK Sundsvall har med-
arbeidere som kjenner markedet og mange av de potensielle 
kundene, er det ingen ting som kommer av seg selv.
–  Etableringsfasen for en ny virksomhet er alltid en tøff tid, 
legger Boman til, -kundeoppfølging, salg, rekruttering, alt skal 
på plass i løpet av kort tid. Vi har beveget oss fra null til der vi er 
i dag. Takket være gode medarbeidere med bra rennomé, har vi 
fått en stadig fyldigere ordreliste. Markedsføringen er i hovedsak 
basert på direkte nærkontakt med markedet. Såvel formell som 
uformell dialog med kundene gjennom hyppige møter, ulike 
evenemanger som å arrangere ”Åpent Hus”, samt å engasjere seg i 
lokale markedsforeninger, bygger vi relasjoner som er avgjørende 
i konkurransen om kundene.

Videre utvikling. Sjefen for GK-kontoret i Sundsvall ser ikke bare 
for seg å konsolidere stillingen i det lokale markedet og gir til 
kjenne disse ambisjonene:
–  Virksomheten dekker i dag Västnorrland og Jämtland, men 
vi kan også tenke oss å innlemme områder som Gästrikland 
og Dalarna. Dette er områder som har en naturlig tilhørighet 
til Distrikt Södra Norrland. Dessuten ser vi også for oss at det 
i framtiden vil tvinge seg fram et behov for å utvide vår faglige 
bredde med både VVS og Elektro når markedet er modent 
for dette. Men, vi virker i et tøft marked med hard konkur-
ranse der vi hele tiden må jakte nye kunder, samtidig er det 
avgjørende at våre eksisterende kunder forblir lojale også i 
tiden som kommer.Her har Svenåke Boman samlet noen av sine 22 entusiastiske medarbeidere som alle er klar for å ta sin del av markedet i Södra Norrland.

Regionsdirektør Harald Damhagen i GK Inneklima har vært en viktig pådriver for prosjektet 
siden starten.

Fra venstre Per Andre Strand og Ove Vollan fra Fagskole – videre Ole Eide GK, ITB koordinator 
prosjektet og prosjektleder for SD-anlegg og Automatikk - og helt til høyre, Lars Skorpen Dahl fra 
GK som både har prosjektert, og fungert som prosjektleder for ventilasjonsanlegget i laboratoriet.




