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Serviceoppdrag

Prosjekt

I polare strøk er inneklima særdeles viktig. Ekstrem utetemperatur stiller ekstra store krav til
håndtering av ventilasjonen. Det verste er snø
som blir ”pulver” ved lave utetemperaturer og
suges inn i inntakskammer og filtre. Det stiller
ekstra krav til plassering og utforming av luftinntak. Serviceingeniør Alf Fredriksen fra GK
Tromsø reiser jevnlig til Svalbard for å foreta
automatikkservice, filterskift og innregulering på
anleggene i Ny-Ålesund, Longyearbyen og Svea.

GK Svalbard – i kamp mot kulda
Alarm i Nybyen
Straks Alf ankommer Longyear lufthavn,
får han første oppdrag. Et hybelhus
i Nybyen har problemer med innetemperaturen. Det viser seg raskt at shuntventilen er synderen. Alf fikser problemet,
og snart er temperaturen tilbake på normalen. – Det har vært noen og “knottet”
på egenhånd, konstaterer Alf. - Men slik
blir det når vi ikke er her hele tiden.

“

Det er et halvt år siden

Neste stopp, Svea

Minus uteluft blir pluss inneluft

Fra Longyearbyen til det lille gruvesamfunnet Svea, tar det et kvarter med kystvaktens fly. GK-bilen står ved flyplassen
og venter, noen har vært snill å starte
motoren for Alf. Messa serverer salt
torsk og gulrotstuing, baconfett og digre
poteter. Etter middag er det jobb.

Deretter står Velferdsbygget for tur,
Svea-samfunnets forsamlingslokale og
treningssenter. Alf ifører seg vernemaske og hansker. Han skifter vifteremmer og erstatter gråsorte filtre med
rosa. Etterpå kopierer han styre- og reguleringsprogrammet til sin egen pc, slik at
hvis noe går galt senere er det enkelt å
kopiere det tilbake til SD-anlegget. Når
han er ferdig avgir anlegget +19,3oC i innblåst temperatur. Ute er det -12,6 oC.

forrige filterskift og tid for

Tid for filterskift

ettersyn av anleggene.

Store Norske Spitsbergen Grubekompani
har mange brakkebygninger i Svea. Brakkene har navn som ”Tusenfryd”, ”Asyl”,
”Velferden” og ”Taliban”, alt etter utseende, bruk og beliggenhet. Andre har
bare et nummer. GK har mange tekniske
rom å administrere. Det er et halvt år
siden forrige filterskift og tid for ettersyn av anleggene. Timene flyr. Etterpå er
det kveldsmat i messa. Soving foregår
i brakke 30. Sengetøy og nøkkel utleveres
i resepsjonen.

”

Kort responstid
Klokka er halv sju om morgenen. Alf drar
til godsekspedisjonen på kaia for å hente
to paller med luftfilter. Samtidig tar han
en sjekk av teknisk rom i annen etasje,
og noterer seg en feilvarslingslampe som
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han vil sjekke senere på dagen. Han får en
telefon fra en elektriker i Store Norske,
som har skiftet frekvensomformeren for
ventilasjonsanlegget i kontorbrakka ”Taliban”. Alf hiver seg i bilen. Kort tid etter
er anlegget i gang igjen. Når kontorfolket
kommer på jobb ved 8.30-tida, er det
frisk luft som strømmer fra ventilasjonsanlegget i alle rom. Fritt for kullstøv og
med riktig temperatur.

- Ingen dag er lik, sier Alf som har elektrofaglig bakgrunn og har jobbet med automasjon siden 1988. - I min jobb blir man
aldri utlært og stagnerer heller ikke. Jeg
styrer mye av arbeidsdagen selv, knytter
nye kontakter og får stadig nye oppdrag.
Det er givende, krevende og interessant.
Kulda? Det er jo bare å kle seg.

Stadig nye utfordringer
Alf har mange dagers jobb i Svea foran
seg. Neste gang han skal oppover, er det
til Marinelab’en, forskningsstasjon for
marin biologi i Ny-Ålesund. Der blir han
gjerne en måned av gangen.  

Den nye Operaen - luftfuktighet
tilpasset stemmebåndene
Det nye Operahuset i Bjørvika har høy fokus både i media og i samfunnet for øvrig. I en svært prestisjefylt og spennende anbudskonkurranse, gikk GK av med seieren på byggautomasjonsentreprisen. Denne inkluderer SD-anlegget (Sentral Driftskontroll) som
skal automatisere og overvåke tekniske installasjoner som ventilasjon, varme, kjøling og lysstyring m.m.

Et dynamisk bygg
Operaen blir et svært dynamisk bygg,
med variert bruk i forskjellige faser av
døgnet og året. Dette stiller spesielle
krav til SD-anlegget. For det første skal
anlegget driftes slik at brukerne av bygget
blir fornøyd mht luft og temperatur. På
den andre siden skal det forbrukes minst
mulig energi til å gjøre denne jobben.
GK bruker Honeywell-teknologi til denne
krevende utfordringen.

Energioppfølging
Både instrumenter og sangstemmer er
avhengig av luftfuktigheten for å få riktig
klang. Vi må derfor kjøre med en mer kontrollert luftfuktighet, sier prosjektleder
i GK Steinar Engh. – Vi skal også installere
et energioppfølgingsprogram i Operaen.
Det skal romme 250 energimålere rundt
i bygget som skal knyttes opp til et eget
energioppfølgingssystem (EOS), forteller
Roar Johannesen, direktør for Byggautomasjon. – EOS systemet vil gi byggherren
oversikt og historikk, slik at man kan
foreta driftsjusteringer for å optimalisere
energiforbruket over tid.

Tre soner

salene er. Sone to er verksteder og prøvesaler, sone tre er kontorbygg. – De strengeste kravene er selvfølgelig knyttet til
hovedscenen, hvor installasjoner i forbindelse med lyd og lys leveres av andre
entreprenører. Men Operaens tekniske
personell skal benytte SD-anlegget til
å foreta nødvendige justeringer av ventilasjonssystemene, når forestillingen krever alt fra fullstendig stillhet til store luftmengder hvis man eksempelvis bruker
røykeffekter på scenen, sier Engh. GK vil
derfor levere et SD-anlegg som støtter
en svært fleksibel driftssituasjon.

Langsiktig samarbeid

“

GK leverer et SD-anlegg

som støtter en svært fleksi-

”

bel driftssituasjon.

GK satser på å innta en rolle som servicepartner i etterkant. – Vi håper og tror
Operaens driftsorganisasjon ønsker assistanse fra GKs flerfaglige kompetanse til
å drifte bygget optimalt, avslutter Roar
Johannesen.

Et bygg for framtiden
Målet for Operaen er å være et bygg som
folk blir glad i. Et åpent bygg for publikum,
med restauranter og trivelige vrimleområder i tillegg til å romme en fantastisk
operascene.

Det nye Operahuset er delt inn i tre soner.
Sone én er publikumsområde, der alle
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GK-konsernet

GK-konsernet 2006-2007
43 år etter sin etablering er GK Skandinavias ledende inneklimaentreprenør. Konsernet har i dag rundt 1000 medarbeidere fordelt
på 50 kontorsteder i Norge, Sverige og Danmark. Vår felles innsats
gir en årlig omsetning i overkant av 1,6 milliarder norske kroner.
Vekstvilje, sammen med en vilje til å profesjonalisere styrearbeid og ledelse, har ført
GK dit vi er i dag. Med profesjonelle ledere
i det operative, i staber og i støttefunksjoner, kan GK vise til en veldrevet organisasjon med høy kompetanse i alle ledd.

”Klagefritt innemiljø” står som et sterkt
grunnlag for visjonen vår: ”GK skal være
ledende i Norden på inneklima og tekniske
installasjoner”. Dette er et solid grunnlag
å bygge framtidig vekst og utvikling på.

2006

2007

Danmark
GK ble i desember 2005 etablert
i Danmark ved oppkjøpet av Ventilationsgruppen AS. Selskapet, som ikke kom
med på regnskapet før i 2006, hadde en
meget god vekst og GK ser fram mot en
videre utvikling i årene framover.

Vekststrategi
GK planlegger fortsatt riksdekkende
organisasjonsutvikling Norge, Sverige og
Danmark. Etablering av nye avdelinger vil
finne sted der det er fornuftig, enten ved
organisk etablering eller oppkjøp.

Leverandører
GK fortsetter arbeidet med å samordne
innkjøpsavtaler med de viktigste og mest
framgangsrike leverandørene i markedet
for å sikre mest mulig effektiv varestrøm
og industrialisering av prosesser.

Tjenesteutvikling
GK utvikler tjenester rettet mot stadig
mer krevende kunder. Flerfaglige tjenester og entrepriser leveres av GK til
kunder i så vel nybygg som på eiendomsmarkedet.

Energidirektivet
Energidirektivet vil påvirke både bygging
og drift. GK er i fremste rekke når det
gjelder kompetanse innen dette feltet,
og vil tilby tjenester som dekker entreprenørenes og byggherrenes behov.

Konsernsjefens beretning
GK - helhetlig inneklimaentreprenør og serviceleverandør
GK,  - Gunnar Karlsen a.s, er en inneklimabedrift med blikk for helheten. Helhetstanken retter seg først og fremst mot
kundens behov, med vår kjernekompetanse som bærende idé.

“

Med begrepet ”Inneklima-

bedrift” beveger GK seg lengre
i

helhetstankegangen

våre konkurrenter

”

enn

Med begrepet ”Inneklimabedrift” beveger
GK seg lengre i helhetstankegangen enn
våre konkurrenter, som enten er ventilasjonsentreprenører, byggautomasjonsleverandører,
kjøleleverandører
eller
energirådgivere. GK favner om helheten ved å ha disse inneklimafagene som
kjernekompetanse, i tillegg til kompetanse på prosjekt- og serviceledelse. På
denne måten tar vi ansvar for å levere
helhetlige systemer i nybyggmarkedet og
i eksisterende byggmasse.
”Med kunden i sentrum” er et mye brukt
uttrykk, en floskel vil mange si. Er det en
floskel når GK tar begrepet i bruk? Nei,
vi mener vi har våre ord i behold, og ønsker å sikte hele organisasjonen inn på
verdiskaping hos kunden. Helhetstanken
med riktig inneklima og optimal energibruk skaper verdier hos våre byggherrer
og sluttbrukere.
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Vår bredde som entreprenør og serviceleverandør på inneklimafag gir kundene
tilgang på en effektiv og konkurransedyktig leverandør med stor evne til egenleveranse, samt evne til å prosjektlede
og administrere underentreprenører
i andre fag og tjenester. Dette sikrer
kunden komplette leveranser med helhetlig ansvar.
Vi stikker hodet fram og tar utfordringene med større ansvar, riktig pris og høy
kvalitet.

Sverige
GK Sverige ble ISO 9001-sertifisert
og har oppnådd forbedrete resultater
i 2006.
Oppkjøp i Sortland
GK etablerte seg i Sortland og Vesterålen
gjennom overtakelse av Klimatek AS.
Prosjektgjennomføring
GK har satset sterkt på kvalitetssikring
og prosjektgjennomføring, noe som har
gitt gode kvalitetsmessige og økonomiske resultater.

Jon Valen-Sendstad,
konsernsjef

Energidirektivet
GK har arbeidet med å forberede organisasjonen på EUs energidirektiv gjennom
kompetanseheving blant egne ansatte og
fortsetter arbeidet i 2007.

Fagkompetanse
GK fortsetter sin videreutvikling av egenproduserte fag, samt prosjektledelse av
andre delentreprenører i totaltekniske
entrepriser. GK forstetter å bedre seg
på kjøle - og byggautomasjonsentrepriser
i alle regioner og land.
IT-systemer
GK fortsetter satsingen på IT og
systemer for å støtte kundebehandling
og produksjon. GK skal være ledende
i bransjen på anvendelse av moderne
teknologi i sine støttesystemer.
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Byggets livssyklus

Ombygging

Idé og prosjektutvikling
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Oppgradering
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Prosjektering
og prosjekteringsledelse
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Dette er vårt arbeidsområde!

7

2

6

3

- inneklima i alle byggets faser!
GK har en sentral rolle både som rådgivende entreprenør og rådgivende driftspartner
i hele byggets levetid. Uansett om du skal bygge nytt, bygge om eller bruke bygget som
det er, er Nordens største inneklimakonsern en viktig smarbeidspartner. GK er totalleverandør innen ventilasjon, kjøling og byggautomasjon. Lang erfaring og høy kompetanse er noen av kvalitetene vi står for.
Er du byggeier som ønsker diskusjon rundt fornuftige inneklimaløsninger? Er du arkitekt
med ideer om luft og energifokus? Er du som entreprenør ute etter en kompetent
samarbeidspartner? Da har vi noe å tilby.

Vedlikehold
side 20

5

For å gjøre en komplisert prosess oversiktlig, har vi delt vår virksomhet inn i åtte
kapitler.  Vi lar “GK- hjulet” fortelle hvordan vi jobber, gjennom hele byggets livssyklus.
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Drift

Overlevering
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Bygging og
prosjektgjennomføring
side 14
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Rådgivende entreprenør

GK tok styringen på skolebenken!
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Gjøvik Videregående Skole trengte nye lokaler. Prosjektet begynte
som et samspillprosjekt i regi av Oppland Fylkeskommune, men
endte som en totalentreprise med GK som systemintegrator for alle

VEN

tekniske fag, forteller prosjektutvikler Terje Bakke i GK.
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Etter en altfor lang innledningsfase,
skar totalentreprenøren igjennom og
foreslo en drastisk endring i prosjektet
som fylkeskommunen bifalt. - Prosjektet
har nå hatt en usedvanlig god framdrift
sier Bakke. I dette prosjektet har energibruk stått i fokus, og GK sammen med
de øvrige tekniske entreprenørene, har
i den anledning fått til de beste løsningene
teknologisk sett.

Idé og prosjektutvikling

Framtidens skole

Det begynner ofte med en god idé!

“

Det er lett å la seg blende

av fancy arkitekttegninger
og fine fasader. Men hvor
energivennlig er egentlig byg-

”

ningen?

Det er lett å la seg blende av fancy arkitekttegninger og fine fasader. Men hvor
energivennlig er egentlig bygningen? Hva
vil kjøling og oppvarming koste? Hvordan
vil inneklimaet påvirke de ansattes trivsel,
helse og evt. kunne forebygge sykefravær?

Fokus på energi og miljø
Trenger du en rådgiver innen konseptutvikling? Har du behov for en sparringspartner innen tverrfaglig samspill?
GK har fokus på drift, energi og
miljø både i idé og prosjektutviklingsprosessen. GK har kunnskapsrike og kreative medarbeidere med lang erfaring,
som kan være med fra dag 1 og videre
gjennom prosessen. Vi hjelper til med
å kartlegge kunde- og brukerønsker/krav,
definerer kvalitetsnivå og gjør kost/
nyttevurderinger for å finne de riktige
løsningene.

Riktige valg

Krav til undervisningslokaler er i endring.
Framtidens skole har behov for fleksible
løsninger hvor romfunksjoner kan endres
uten at tekniske anlegg blir særlig berørt.
- Hovedmålsettingen med denne bygningen var nettopp fleksibilitet, forteller
Bakke. - For å få dette til, måtte man

ta i bruk de beste løsningene som finnes.
Vi startet med å synliggjøre energibruken, og har klart å få forventet
energibruk ned i under 100 kWh pr. m2
pr år, noe som er ekstremt lavt. Fylkeskommunens ønske var opprinnelig å komme under 140 kWh pr. m2 pr år.

GK som teknisk integrator
For større byggeprosjekter blir det stadig mer vanlig med en systemintegrator
eller teknisk integratorrolle. Som ventilasjonsentreprenør innehar GK nødvendig
kompetanse for å koordinere varme, ventilasjon, lys, drift osv. - Med en slik rolle,
bli oppgaven å sørge for at det blir optimalt prosjektert hos de øvrige tekniske
aktørene. Det har vi oppnådd på Gjøvik,
sier Bakke.

Fakta
Gjøvik Videregående Skole, Gjøvik.
Skolebygg
Byggherre: Oppland Fylkeskommune
Leveranse: Ventilasjonsentreprisen inkl.
automatikk med systemintegratorrollen  
Prosjektverdi: Ca 13 mill. kr
GKs leveranser:
• Prosjektering sammen med Siv.ing Per
Øystein Hansen AS
• Luftbehandlingsanlegg for om lag
10.500m2 fordelt på 8 systemer
• Automatikk inkl. systemintegratorrollen
Byggestart: November 2005
Ferdigstillelse: 01.05.07/01.08.07
Prosjektutvikler: Terje Bakke
Prosjektleder: Jørn Harald Bakke

Prosjektutvikler Terje Bakke

GK er ofte med i anbudskonkurranser og
samhandlingskonkurranser, og vi påtar
oss stadig oftere rollen som teknisk
integrator. Som ventilasjonsentreprenør
tenker vi helhetlig og er meningsberettiget til å sitte i førersetet. Selv om vår
leveranse økonomisk sett er minst
i forhold til rør og elektro, har vi helhetsforståelsen. Vi legger gode rammer og
gjør riktige kvalitetsvalg. Men vi må inn
tidlig i prosessen. Valg av for eksempel
gulvbelegg kan påvirke inneklimaet. Størrelsen på vindusflatene likeså. Vi i GK
bidrar med erfaring, kunnskap og gode
ideer.

Et godt innemiljø
Inneklima, kjøling, ventilasjon og energi
blir stadig viktigere, spesielt med tanke
på miljøbelastning og økende energipriser. Det er viktig å ta stilling til bl.a.
form for tilført energi og etablere energiregnskap tidlig i prosessen, for å kunne
innfri de nye energikravene. En av våre
styrker er nettopp å samkjøre de bygningstekniske løsningene.
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Rådgivende entreprenør

Utradisjonell bankombygging
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DiBa Bank, Danmarks eldste bank, har gjennom ombygging av hovedkontoret i Næstved samlet alle bankens aktiviteter i ett bygningskompleks. Bank, forsikring, eiendomsmegling, bilfinansiering og eien-
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domsforvaltning er nå under samme tak – etter en utradisjonell

DE

D

RI

FTS

PA R

byggeprosess.

TNER

Banken kjøpte to nabobygninger til
bankens
eksisterende
hovedkontor
i midtbyen og startet en total renovering
av disse to eiendommene, samt bankens
to eksisterende bygninger. For å binde
bygningene sammen er det bygget en ny
arkadebygning, som også binder byens
handelstorv til parkeringsplassene bak.

Prosjektering og
prosjekteringsledelse

En løpende prosess

Mye skal på plass før ordføreren kommer!

“

I prosjekteringsfasen leg-

ges selve grunnlaget for alle
brikkene som senere skal

”

falle på plass.

Det er mye som skal på plass før champagnekorkene kan sprette. I prosjekteringsfasen legges selve grunnlaget
for alle brikkene som senere skal falle
på plass. Hver minste lille sak må
detaljplanlegges hvis prosjektet skal forløpe smertefritt. Teknikk må integreres,
tverrfaglig pro-sjektering må etableres,
grensesnitt må avklares.
Er intelligente bygg den beste løsningen? Hva med livssykluskostnadene? GK
kan prosjektere og lede hele denne prosessen.

Nok tid er viktig
Dette er en viktig fase hvor rammene er
lagt og det konkrete skal gjennomføres.
Det mange glemmer her er å avsette nok
tid til å prosjektere riktig. Mange går rett
på sak uten å ha tenkt gjennom alle detaljene først, begynner i feil løp og bom-
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mer på målet. GKs styrke er å prosjektere
kostnadseffektivt, og ha prosjektleder
som styrer prosessen trygt igjennom.

GK har kunnskapen
Det handler først og fremst om kunnskap.
Alt vi i GK gjør er basert på kunnskap, og
vi ønsker å kunnskapsutvikle flere. Det er
viktig både å ha kunnskapen i eget hus,
og i tillegg samarbeide med faglig dyktige, faste partnere.

- Normalt ville man ha startet med å få
noen arkitekter og rådgivende ingeniører til å skissere et prosjekt som de
utførende kunne arbeide etter, sier avdelingsleder Brian Schiøtt i GK-selskapet
Ventilationsgruppen AS, København.
Dette gikk man imidlertid bort fra fordi
dette ville forsinke prosjektet ett til
halvannet år. I stedet valgte man noe
utradisjonelt, å la de utførende entreprenørene og en samarbeidende arkitekt ta seg av prosjekteringen som en
løpende prosess.

Fakta

Etappevis ombygging
Ombyggingen har skjedd i etapper,
med banken og de øvrige forretningsområdene i drift samtidig. Dette har
selvfølgelig gitt noen utfordringer på in-

stallasjonsområdet, da mange av installasjonene i ombyggingsområdet også
forsyner avdelinger som skulle være
i drift, forteller Schiøtt.

Fra ønske til utførelse  
Banken definerte hvordan de ønsket
å bruke en etasje eller bygningsdel mht.
funksjoner og antall arbeidsplasser,
hvorpå arkitekt og de utførende sammen
med banken ble enige om innredningen.
Prosjekteringen startet altså samtidig
med at rivingen pågikk.
Samtidig med at installasjonene og de
bygningsmessige endringene i en etasje
startet, begynte planleggingen og prosjekteringen for neste etasje.

Store utfordringer
Prosessen har bydd på store utfordringer mht. å forutse behovet for ventilasjon, kjøling m.m. – for samlet å kunne
planlegge størrelser for hovedkanaler og
anlegg, understreker Brian Schiøtt.

Fakta
Ombygging av DiBa Bank,
Kontorbygg.
Prosjektverdi: Ca 22 mill. kr
DiBa Bank er en lokal bank i Næstved,
med avdelinger i Syd- og Vestsjælland,
samt på Bornholm. Banken har 300
medarbeidere.
GKs leveranser:
• Prosjektering av ventilasjon, kjøling,
VVS og automatikk
• 6 stk. luftbehandlingssentraler med
kjøling
• 3 stk. vannkjøleanlegg
• Brannventilasjonsanlegg
• Toalettutsuginger
• Kjølebafler med individuell romregulering i alle kontorer
• VAV-ventilasjon i alle møterom
• Komplett VVS- og kjølerørsinstallasjon
• CTS automatikksystem via internett

Men for byggherren er dette en svært
fleksibel måte å bygge på, da de er med
på alle beslutninger og hvor endringer
kan gjøres helt fram til jobben utføres.

Skreddersydde team
Forskjellige typer mennesker tenker forskjellig. Vi i GK har erfart at de beste
teamene består av en blanding av de
målrettede og rigide sammen med de
kreative og idérike. Noe av styrken vår er
at vi er så store at vi har råd til å ha en
kunnskapsutvikling i bedriften til enhver
tid. GK er en profesjonell aktør som tenker langsiktig.  

Avdelingsleder Brian Schiøtt
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Rådgivende entreprenør

Størst i Sogndal
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Fosshaugane Campus er det største byggeprosjektet Sogndal har
hatt, og også det overlegent største for GK Sogndal, forteller GKs
prosjektleder Roald Dyrdal. – En prosjektverdi på omkring 9,7 mil-

VEN

lioner kroner er mye for GK Sogndal, som totalt omsatte for ca 19

DE

D

RI

FTS

PA R

millioner i 2006.

TNER

Fosshaugane Campus er hovedarenaen til
Sogndal Fotball, eiet av fotballklubben selv,
gjennom SIL-Tribuna AS. Men dette er mye
mer enn et totalrenovert fotballstadion.

Et landemerke

Bygging og
prosjektgjennomføring

Banen omkranses av et nybygg med tribune på ca 14.000 m2, inkludert en 2.500
m2 stor parkeringskjeller. Samlokalisering av idrett, undervisning og forskning
har gitt inspirasjon til nye aktiviteter og
bedrifter – dette er noe av selve ideen
bak Fosshaugane Campus. Anlegget er
blitt et landemerke i Sogndal.

God framdrift

Samspill i praksis!

“

Timing og logistikk av felles

produksjon er nøkkelen.

”

Den praktiske fasen starter når alt papirarbeid er unnagjort. Dette er en omfattende fase med mange involverte, hvor
man er avhengig av tett samarbeid og
dialog med både byggherre, rådgivere,
hoved-, side- og underentreprenører,
samt leverandører.

Byggeplasslogistikk
Det er nå framdriftsplanene skal vise at
de tåler dagens lys. Timing og logistikk
av felles produksjon er nøkkelen. Uansett
om det er snakk om ventilasjon, byggautoma-sjon, kjøling eller andre av GKs leveranser, så er behovet for dyktig prosjektledelse viktig. GK håndterer både intern
prosjekteringslogistikk og selve byggeplasslogistikken med stø hånd.

Soneinndeling for
“Rent Bygg”
Bygget deles inn i Rent Tørt Bygg-soner.  
Ettersom prosessen skrider fram skifter
sonene farge fra grønn til gul og til rød.
For alle soner gjelder:
• Kontinuerlig rydding og fjerning av
avfall og overflødig materiell
• Minst mulig støvende prosesser.
Grønn sone:
• Råbyggsfasen, ingen tilleggsrestriksjoner.
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sett à jour. Ukentlige framdriftsmøter
gjorde at vi hadde god kontroll. Både
i planleggingen og prosjektgjennomføringen fikk vi uvurderlig hjelp av Terje
Birkeland fra GK Bergen. Han var en stor
ressurs for oss, både i startfasen og
i planleggingen framover.

Bare én HMS hendelse
– Hva HMS angår, hadde vi bare én hendelse, sier Dyrdal. – En innleid blikkenslager ”tråkket over” på en planke på gulvet, men skaden var ikke alvorlig. Vi må
derfor si at alt rundt helse, miljø og sikkerhet fungerte svært bra.

– Framdriften gikk etter planen, forteller
Roald Dyrdal. – Vi var til enhver tid stort

Gul sone:
• Tett bygg med ikke ferdige overflater
• Hyppigere rengjøring, støvsuging
• Støvproduserende verktøy skal ha avtrekk
Rød sone:
• Tett bygg med ferdige overflater
• Støvende arbeider ikke tillatt
• Hyppigere rengjøring

Fakta
Fosshaugane Campus, Sogndal.
Kombinert stadionbygg, skolebygg for
høgskolen, videregående skole og kontor.
Byggherre: SIL-Tribuna AS
Leveranse: Leveranse til totalentreprenør
Veidekke
Prosjektverdi: ca 9,7 mill. kr

GKs leveranser:
• Luftbehandling med kjøling
• Automatikk og SD-anlegg
• Solavskjerming
Byggestart for GK: August 2005
Ferdigstillelse: 15. november 2006
Prosjektleder: Roald Dyrdal

Det er prosjektlederens ansvar å overholde
tidsskjema, slik at de store oppgavene
blir utført før ”rød sone” inntreffer, når
kun ikkestøvende arbeider er tillatt.  

Ulike entreprisemodeller
GK tilbyr ulike entreprisemodeller innenfor bygging. Alt fra programanbudsentrepriser til totalentrepriser. Uansett
form, kan våre kunder føle seg trygge på
at GK leverer kvalitet og kompetanse.

Teknisk integratorrolle
GK kan også i mange situasjoner påta
seg en rolle som teknisk integrator.
Dette er en omfattende rolle som blir
stadig mer vanlig og nødvendig. Spesielt for
større prosjekter som inneholder mange
faktorer som skal spille sammen, både
innen kjøling, ventilasjon, byggautomasjon, elektro og vann.
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Rådgivende entreprenør

Pilestredet Park Studenthus – et feilfritt prosjekt
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Med Studentsamskipnaden i Oslo som byggherre og Peab som totalentreprenør, falt valget på GK som ventilasjonsleverandør. På gamle
Rikshospitalets tomt i Oslo, skulle Pilestredet Park Studentboliger
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Overlevering

Sannhetens øyeblikk!
Når et prosjekt er ferdig montert og
igangkjørt, gjenstår overleveringen. Det
handler om å overlevere et feilfritt produkt. Enten det er snakk om et bygg,
en ventilasjonsentreprise eller en automatikkleveranse.

“

Det handler om å over-

levere et feilfritt produkt.
Enten det er snakk om et
bygg, en ventilasjonsentreprise eller en automatikkleveranse.

”

En feilfri prosess
GKs kvalitetssikringssystem, Kvalsys, sikrer grunnlaget for en feilfri overlevering
fra bygge- til driftsfase. Det er selvsagt
ikke bare overleveringen som skal være
feilfri. Det handler om å gjennomføre et
feilfritt prosjekt, sluttført til riktig tid og
til avtalt pris. For å oppnå dette, er vi
avhengig av prosjektledere som følger
alle prosedyrer til punkt og prikke, samt
at avvik og endringer avklares i tide.

Klart til levering

GK kom best ut

Overlevering er en av få anledninger GKs
prosjektledere kan gå i dress på jobben. Men
klesstas alene er ikke nok til å imponere.
Dokumentasjon
av
leveransen,
FDVinstruks*, samt målerapporter på at luftmengder og andre ytelser er som avtalt,
overleveres på papir og elektronisk. Kunden
skal vite at leveransen er i henhold til kontrakten.

Når man skal i havn med nullfeilprosjekter, stilles det store krav til samarbeidspartnerne, sier Helge Solberg,
prosjekteringsleder tekniske fag i Peab.

Fra entreprise til drift
Etter overlevering starter driftsfasen.
Entrepriseavdelingen samarbeider med
serviceavdelingen, og viderefører all
nødvendig dokumentasjon slik at serviceavdelingen står godt rustet til å hjelpe
byggeieren med drift av anleggene på
best mulig måte.

- Vi er avhengig av seriøse underleverandører som innfrir alle våre kriterier. Av de spurte, kom GK best ut både på
ytelse, kvalitet, pris, kapasitet, gjennomføringsevne, erfaring og soliditet.

Fokus på nullfeil
Det er ikke første gang Peab velger GK.
- Det at vi sammen har kommet i mål før,
er viktig, innskyter Stein Erik Pedersen,
prosjektsjef i Peab. - At også GK har
fokus på nullfeil, gjør GK til en mye mer
fordelaktig leverandør, sier han.

Miljømessig bygging
Miljømessig bygging stiller store krav til
alle involverte i prosjektet. Alt fra omhyggelig utvelgelse av materialer og utstyr,
til ryddig montasje og nøyaktig oppfølging/overlevering. Bygningens planløsning og funksjon stiller store krav til
installasjonene. - I Pilestredet Park var det
spesielle hensyn å ta, forteller PO Bäcklund, prosjektleder i GK. - Utformingen av
bygget gjorde det nødvendig med mange
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*FDV, forvaltning, drift og vedlikehold.

sjakter, og det var begrenset plass til
installasjonene, i tillegg var byggeplassen trang og mulighet til lagring av varer
liten. Dette stilte store krav til hver enkelt
i prosjektet og deres evne til å innfri
kravene til både miljøhensyn og til nullfeil.

Feilfritt er best for alle parter  
I et kontorbygg har man ved etterarbeid tilgang til hele huset gjennom én
person, vaktmesteren. I et hybelhus må
man etter overlevering forholde seg til en
mengde ulike personer og nøkler. Det er
derfor ekstra interessant å bli ferdig til
overlevering.

Viktig å være løsningsorientert
Peab innførte sin nullfeil-policy i 2002.
- Skal du lykkes i denne bransjen, må du
levere kvalitet, sier Solberg. Fornøyde
kunder er den beste reklame vi kan få,
for de kommer tilbake. Én misfornøyd
kunde er én for mye. Sammen med de
rette partnerne vet vi med sikkerhet at
vi kommer feilfritt i mål. Men for å lykkes
må alle være villige til å strekke seg litt
lengre og til å finne felles løsninger. Vi
oppnår nullfeil kun ved å gjøre en god
jobb gjennom hele prosjektet. Og vi må
ha tro på at vi klarer det!

Fakta
Prosjektnavn: Pilestredet Park Student hus, Oslo
Prosjekttype: Boligkompleks med 127
enheter fordelt på 7 etg. + 2 kjelleretasjer m/bodareal og parkering for
sykkel/bil
Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo
(SiO)
Totalentreprenør: Peab AS
Kontraktssum ventilasjon: 3.344.000,inkl mva
Ferdigstillelse: November 2006
GKs leveranse:
• Balansert ventilasjon, tilluft i stue og
soverom, avtrekk i WC/dusj og kjøkken.
• 4 stk trykkstyrte VEX aggregat fra
Exhausto AS, á 4800m³/h. Aggregatene har kryssveksler, varmebatteri
vann samt integrert automatikk.
• Avtrekk fra boligdelen brukes delvis
som tilluft i bod og garasjedel etter
filtrering via kullfilter fra Camfil AS.
Prosjektleder: PO Bäcklund
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Rådgivende servicepartner

GK leverer verktøy for effektiv drift
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NSB er en eiendomsbesitter med mange bygg spredt over hele
Norge. Driften av alle disse byggene har vært kostnadskrevende
med mye reising og lang responstid. Dette har Per Olav Jamt i GK
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ene utviklet et elektronisk overvåkingssystem som gir NSBs driftsTNER

ansvarlige oversikt ved et tastetrykk.

Drift

Konseptet bygger på eksisterende
teknologi, men tenkemåten og teknologibruken er banebrytende. Systemet er
en såkalt ”åpen” løsning som kan kommunisere med de fleste automatikkleverandører.

stasjonene. Dette via enkle tastetrykk.
Fortløpende opplysninger om forbruk
av olje, elektrisk energi, temperaturer
etc. forenkler også arbeidet med energisparing for NSB.

Hensikten med å gjøre systemet åpent
var å sikre at flest mulig byggautomasjonsleverandører kan være med å konkurrere om leveransene til ROM Eiendom.
Tidlig i prosjektet ble det derfor utarbeidet en ”Prosjekteringsanvisning for
Data Integrerte Bygg” hvor oppbygningen
er spesifisert og beskrevet helt ned på
komponentnivå.

• bistå til fjerndrift av tekniske anlegg

Systemet kan:

Det er totalen som teller!

“

Det er i driftsfasen anlegget virkelig skal
gjøre jobben. Problemfri drift, forutsigbare kostnader, tekniske driftstjenester,
optimal energibruk og SD/fjernovervåking, er alle viktige områder for GK. Byggautomasjon er viktig for å skape et riktig
samspill mellom forskjellige elementer,
spesielt varme og kjøling.

bruker mer energi enn plan-

Serviceavtaler på nyanlegg

lagt

Når et anlegg overleveres går det inn
i driftsfasen. For at anlegget skal
fungere best mulig må det trimmes slik
at det passer til brukernes behov med
hensyn til temperatur, driftstider etc. GK
har sterk fokus på tre elementer:

Energiovervåking er viktig

for å sikre at bygget ikke

”

• best mulig innemiljø
• lavest mulige driftskostnader

via e-mail/sms etc. ved avvik eller unormalt høyt forbruk. På denne måten kan
for høyt energiforbruk korrigeres tidlig
og man unngår unødig høye energikostnader.

Enkelt og oversiktlig
Systemer gir driftsansvarlige web-tilgang
til status på hvert enkelt anlegg ved NSB-

• håndtere dokumentasjon (f.eks. FDV)

elektronisk
• samle all servicehistorikk elektronisk
• framskaffe data for forbruksregistrering

Interessant utfordring
Knut Ivar Grue, systemansvarlig i GK,
sier at prosjektet har vært en interessant utfordring for GK og er sikker på
at COOR har fått en optimal løsning som
enkelt kan videreutvikles i organisasjonen.

Positive erfaringer
Erfaringene så langt har vist at NSB
har hatt følgende fordeler med bruk av
systemet:
• Løsningen har lav brukerterskel
• Løsningen gir enkel tilgang til data
• Løsningen gir god tilgjengelighet
• Løsningen er åpen for sammenkopling av produkter og systemer fra
flere leverandører
• Løsningen åpner for at flere porteføljer
kan legges på samme server
• Løsningen er basert på teknologi for
framtiden
• Løsningen er kostnadsoptimal
I dag er 16 NSB-stasjoner knyttet opp
i systemet, men NSB, ved ROM Eiendom
AS, vurderer å implementere flere stasjoner på denne løsningen.

GK tilbyr energioppfølging, avviksanalyser
og kan videre bistå med konkrete tiltak
for å redusere energibruket for bygg.
En innledende energianalyse fra GK gir
deg svar på om nettopp ditt bygg har
potensiale for energisparing. Vi foretar
også mer omfattende energianalyser,
gjerne via en nøytral tredjepart. Gjennom
denne beregner GK innsparingspotensialet for ulike energireduserende tiltak
og foreslår videre prosess for energisparing i bygget.

• høy driftssikkerhet.

Energiøkonomisering
Energiovervåking er viktig for å sikre at
bygget ikke bruker mer energi enn planlagt. Dette kan gjøres på flere måter,
enten via energileverandør eller via
installert programvare. Avanserte energiovervåkingssystemer gir rask respons
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Erfaringer viser at økt fokus på energibruk blant brukerne i bygget, alene kan gi
besparelser på over 10 % av energiforbruket. Ofte viser det seg at selv enkle
tiltak som justering av driftstider og temperaturer kan gi godt bidrag til reduserte
energikostnader.
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Rådgivende servicepartner

Vedlikehold er verdiskaping
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eiendomsbesitteren. For å ivareta vedlikeholdet av en eiendom kreves
det ikke bare bred kompetanse, men også en utstrakt forståelse for
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- I GK har vi gjennom en årrekke bevist at
vi er en aktør som tilfredsstiller oppdragsgivernes ønsker innen dette forretningskonseptet, sier distriktssjef Jaime
Cascalheira i GK Teknik & Fastighetsservice AB, Malmö.

Vedlikehold

Utvidet samarbeid
Et bevis på GKs kompanse er at ICA
Fastigheter Sverige AB nylig har utvidet
sitt samarbeid med GK. Dette innebærer
at GK nå er ansvarlig for den tekniske
forvaltningen av ca 30 eiendommer for
ICA Fastigheter Sverige AB.

Levedyktige anlegg trenger vedlikehold!

“

Vedlikehold er selve grunn-

laget for god drift.

”

De fleste vet at det er viktig å levere bilen
sin til service, men for norske bygg er
situasjonen en annen. Byggeiere er langt
mindre flinke når det gjelder regelmessig
service og forebyggende vedlikehold av
tekniske installasjoner som kjøleanlegg,
ventilasjonsanlegg, væskesystemer og
SD-anlegg. Forebyggende vedlikehold er
lønnsomt og sikrer stabile og driftssikre
anlegg.
Energiøkonomisk sett er det også viktig
at anleggene er feilfrie og ikke forbruker
mer energi enn nødvendig.

Viktig for garantien
Uten riktig vedlikehold vil man også kunne
risikere at garantien på utstyr og anlegg
kan falle bort. Systemer blir ofte ustabile
dersom uerfarne prøver å justere selv
og resultatet er en ond sirkel som sliter
komponenter fortere. Med forebyggende
vedlikehold fra profesjonelle leverandører
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opprettholdes både funksjon og kvalitet
ved regelmessig tilsyn og driftsstøtte.
På installasjoner med anlegg for sentral
driftskontroll (SD-anlegg) er det også
mulig å utføre fjernservice.

Fakta
Prosjektnavn: ICA Fastigheter Sverige AB
Prosjekttype: Service 30 eiendommer
Byggherre: ICA Fastigheter Sverige AB
Kontraktsform: Tekninsk forvaltning

Alt må fungere
Våre kunder er krevende, noe vi tar som
en utfordring, poengterer Cascalheira.
– ICA Fastigheter Sverige AB, eier ca
120 eiendommer i Sverige og leier ut til
handelsvirksomheter. De er svært opptatt
av at alt fungerer så godt som mulig, slik
at leietakerne får gode resultater og at
samtlige eiendommer til enhver tid er
attraktive kjøpesentre.

Også myke parametre
Teknisk forvaltning av eiendommer innebærer tilsyn, vedlikehold og utbedring av
feil, døgnet rundt, på eiendom og bygninger, inklusive samtlige tekniske installasjoner. Tilsyn og vedlikehold skal sikre
optimal drift og høy tilgjengelighet for
virksomheten på eiendommen. – Som
aktør innenfor teknisk forvaltning legger vi i GK også stor vekt på de myke
parametrene, som forståelse for eiendomsbesitterens og leietakernes virksomhet, understreker Cascalheira.

Effektiv rapportering
Ved siden av kravene til teknisk forvaltning stilles det krav til at rapporteringen
er enhetlig og effektiv. Dette har GK,
i samarbeid med ICA Fastigheter Sverige
AB, løst gjennom en rapportform som er
presentert på GKs svenske kundeportal
på internett.

Faste avtaler
Det finnes mange ulike former for vedlikeholdsavtaler. Med faste avtaler vet både
kunden og GK hva man har å forholde
seg til når det gjelder omfang, innhold
og hyppighet. Mange velger å ha et fast
vedlikeholdsbesøk to ganger i året, hvor
det foretas full gjennomgang av ventilasjonsaggregat og kjølesystemer, inklusiv
automatikkanlegg og SD-anlegg.

Alle typer anlegg
Vedlikehold er selve grunnlaget for god
drift. GK foretar vedlikehold på alle typer
anlegg og er rådgivende i forhold til hvilke
typer vedlikehold som er best for kundens
installasjoner.
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Rådgivende servicepartner

Oppgradering til 7 millioner
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Rehabiliteringsjobben

Søndre

gate

12

ble

noe

helt

annet

enn vi trodde i starten, forteller GKs avdelingsleder for entreprise i Trondheim, Frode Paulsen. Det som først var tenkt som en
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prosjekt til ca 7 millioner kroner, eks. mva.

TNER

Det var i april 2006 at GK ble innkalt til
et møte hos E.C. Eiendom, som er medeier i det 5.500 m² store kontorbygget
i Søndre gate 12 i Trondheim. I forbindelse med at Gjensidige Forsikring var ny,
kommende leietaker, skulle bygningen rehabiliteres.

Oppgradering

Endret oppdrag
En utredning som var gjort før GK kom
inn i bildet, anbefalte en oppgradering
til ca 800 000 kroner, men etter at vi
hadde gjort våre undersøkelser kunne vi
ikke anbefale dette. Sett i et perspektiv
på 10 – 15 år viste regnestykket at det
ville lønne seg å gå grundigere til verks,
sier Paulsen.   

“Bli ny” handler om mer enn utseende!

“

På 1970 - og 80 - tallet

ble det bygget mange anlegg som ikke tilfredsstiller
dagens krav.

”

Nye krav til bl.a. innemiljøet og energieffektivisering, gjør at det er et stort
marked for oppgraderingsprosjekter. På
1970 - og 80 - tallet ble det bygget mange
anlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav.
Det starter med idé og prosjektutvikling,
og er et eget lite hjul i det store GK-hjulet.
Før prosjektet kan starte, må ønsker
og behov kartlegges og settes opp mot
dagens krav.

kan medføre relativt omfattende bygningsmessige inngrep, bl.a. fordi byggets
sjakter og føringsveier for kanaler ofte er
for små. Det er først og fremst komfortkravene som fører til de fleste nye kjøleinstallasjoner. Automastisering og energioppfølging er nødvendig for å tilfredsstille
ønsket om redusert energiforbruk eller
redusert utslipp av klimagasser.

Modernisering

GKs fortrinn er at vi er tverrfaglige.
Vi kan ta oss av både vannbårne systemer, luftbehandlingsanlegg og automatikk. Vi har nødvendig systemforståelse
og det aller siste innen ny teknologi. Vår
kompetanse på området er bred, og vi
holder god kostnadskontroll. Når det
gjelder rehabilitering handler det hele
tiden om nytenking. Vi må utvikle nye og
skreddersydde løsninger hele tiden.

Oppgradering handler først og fremst om
modernisering. Det kan gjelde hele bygget,
deler av bygget, kun ventilasjonsanlegget
eller kanskje også SD-anlegget.

Attraktive utleieobjekter
Forretningsbygg må tilpasses for å få
et optimalt inneklima, slik at de kan bli
attraktive som bruksarealer for egen
virksomhet eller som utleieobjekter. Det

Tverrfaglige fortrinn

GK revurderte

“

Sett i et perspektiv på 10

– 15 år viste regnestykket
at det ville lønne seg å gå

”

grundigere til verks.

I utgangspunktet skulle byggets eksisterende ventilasjonsaggregater og kjølemaskin beholdes. Dette ble revurdert
etter at GK hadde gjort sine klima- og
energiberegninger. Med tallene på bordet innså byggherren etter hvert at investeringen i nytt utstyr ville tjene seg inn.

Det gamle anlegget ville ha fått store
driftsomkostninger, og holdt ikke lenger
mål verken kvalitetsmessig eller energiøkonomisk, påpeker Paulsen.

Nye tekniske løsninger
Det ble installert to nye ventilasjonssystemer både på øst- og vestsiden av
bygget, ny isvannsmaskin med varmepumpefunksjon, i tillegg til VAV/romkontrolløsninger i møterom, kantine
og fellesareal. Det ble også installert
desentraliserte avtrekkssystemer for
volumhetter i kantine og WC. Romkontroll (varmesoner og VAV) ble løst
med Saia undersentraler.

Nært samspill
De tekniske løsningene i prosjektet er utviklet i samspill med byggherren og hans
rådgivere, sier Paulsen, som kan fortelle
om en intens rehabiliteringsperiode.
Rivningsarbeidene startet i mai 2006,
og bygget ble ferdigstilt 19. januar 2007
– akkurat én måned før Gjensidige skulle
flytte inn.

Fakta
Prosjektnavn: Søndre gate 12,
Trondheim.
Prosjekttype: 5500 m² over 8 etasjeplan, samt nytt teknisk rom på taket.
Byggherre: Wall Street (E. C. Dahls
Eiendom/ Realinvest).
Kontraktsform: Rammeavtale med
budsjett regulert etter NS8405.
Prosjektverdi: Ca 7 mill. kr eks. mva.
Ferdigstillelse: 19. januar 2007
GKs leveranse:
• Nytt ventilasjonsanlegg fordelt på to
systemer, totalt 60.000 m³/h.
• Isvannsmaskin/varmepumpe, 500 KW.
• DX kjøleanlegg for datarom.
• Sentralstøvsuger for alle plan.
• Diverse desentraliserte avtrekksvifter.
• Automatikk for romkontroll, isvannsystem og vamesentral med Saia
controllers.
Prosjektleder: Frode Paulsen
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Rådgivende servicepartner

Forsvarlig inneklima i verneverdige bygninger
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Da Forsvarsbygg skulle flytte 650 medarbeidere fra Huseby til
“nye” lokaler på Akershus Festning i Oslo ble det igangsatt et stort
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rehabiliteringsprosjekt, samt oppføring av et nybygg.
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Ombygging

Total fornyelse!

“

Riksantikvaren har bestemt

“

GK samarbeider tett med

både arkitekt og byggherre
for å finne de beste løsningene. Vi har en viktig rådgiverrolle både innen energi og
komfort.

”

Trender i tiden påvirker oss enten vi er
klar over det eller ikke. De siste årene
har innredning skiftet fra kontorlandskap
og kombikontorer til cellekontorer og tilbake igjen. Å lage bygningen fleksibel nok
for slike endringer underveis, er en utfordring.
Behov endrer seg og noen ganger må bygninger eller installasjoner for andres,
bygges om og til og med rives. GK tar
aktivt del i rådgivingsprosessen og finner
fleksible løsninger for konseptutvikling og
gjenbruk av tomt, materiell og utstyr.

Tett samarbeid
Det gjelder å finne den beste løsningen
i hvert enkelt tilfelle. Noen ganger er Byeller Riksantikvaren inne i bildet med krav
og retningslinjer for bevaring. Det handler ofte om å finne de beste løsningene
for å koble sammen nytt og gammelt.GK
samarbeider tett med både arkitekt og
byggherre for å finne de beste løsningene. Vi har en viktig rådgiverrolle både
innen energi og komfort. Det handler ikke
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bare om å tilført nok luft, men at den blir
tilføre på riktig måte og at den blir energiriktig behandlet i systemer som spiller
sammen for å spare kostnader.

Totalregien
GK tilpasser seg kundens økonomiske
rammer, og legger til rette for flere valgmuligheter. Som rådgiver tar vi totalregien og ivaretar alle sentrale oppgaver
slik at kunden kan være trygg.   Dette
gjelder både innen ventilasjon, kjøling
og automatikk. Har du et gammelt SDanlegg som trenger oppgradering? Er det
energisparing som står på programmet?
Vi i GK har kompetansen og erfaringen.
Også som teknisk integrator.

at de historiske bygningene
skal bevares med sine opprinnelige takbuer, stukkaturer
og gipsrosetter.

”

- Bygningsmiksen var spesielt utfordrende med tre gamle, verneverdige bygg
med strenge retningslinjer fra Riksantikvaren, forteller senior pro-sjektleder
i GK, Steinar Berg. - Selv med takhøyde
på nesten fire meter, fikk vi ikke lov
til å legge himling med kanaler over.
I de gamle byggene skal du ikke kunne se
en eneste kanal. Isteden har vi måttet
skjule dem bl.a. ved å skjære ut slisser
og støpe dem inn i gulv og vegger samt
bruke gamle pipeløp. Det er en utfordring når tekniske installasjoner ikke blir
tilgjengelige i etterkant. Men Riksantikvaren har bestemt at de historiske bygningene skal bevares med sine opprinnelige takbuer, stukkaturer og gipsrosetter. Samtidig skal lokalene tilfredsstille
moderne til krav til ventilasjon med 10
– 12 m3 luft pr. m2.

Antikvariske forhold
En av de tre, verkstedbygningen, er regnet
som et hovedverk innen norsk historisk
industriarkitektur. Senere ombygginger
hadde påført bygningen betydelige skader,

og målet var å tilbakeføre og synliggjøre de
opprinnelige kvalitetene, blant annet ved
å fjerne heis og trapp.
I søndre del av kvartalet, rett under bakkenivå, ligger rester av bastionen fra ca
1650. Deler av denne skulle bl.a. synliggjøres i nybyggets lobby gjennom glassfelt i gulvet.

GK som rådgiver
I denne prosessen påtok GK seg en stor
rolle innen rådgiving. Det ble en administrativt svært utfordrende og krevende
prosess med mange møter. - Det er
interessant å få være med å gjøre et
så omfattende stykke arbeid på en av
de fineste og mest bemerkelsesverdige
stedene i Oslo, sier Berg. – Det er bra
at tidligere skjødesløshet og ødeleggende
ombygginger nå tilbakestilles, og samtidig får en standard tilpasset moderne
bruk. Og det er faktisk første gang på
150 år at et nytt bygg er tillatt oppført
innenfor festningsmurene.

Fakta
Prosjektnavn: Forsvarsbygg Akershus
Festning
Prosjekttype: Rehab av tre eksisterende
bygninger og sammenbinding med nybygg.
560 kontorarbeidsplasser, utforming og
materialbruk, 17.200 m2 bruttoareal hvor
tilnærmet halvparten av bruksareal over
terreng er i eksisterende bygninger
Byggherre: Forsvarets øverste sivile og

militære ledelse i fredstid.
Ferdigstillelse: Oktober 2006
GKs leveranse:
• Ventilasjon, kjøling automatikk og SDanlegg, bestående av i alt 11 ventilasjonssystemer på tilsammen 140.000m3/h.
• I tillegg til ordinære kontorarealer betjener
et av systemene en felles kantine med

tilhørende storkjøkken.
• Nybygget kjøles av en isvannsmaskin på
700kW mens de rehabiliterte byggene har
DX-kjøling.
• Anlegget har egen nødstrømforsyning og
vitale deler av ventilasjons- og kjøleanlegget
er koblet opp mot denne.
Prosjektleder: Steinar Berg
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Regioner
Region Oslo
Region Oslo har et geografisk markedsområde i Oslo og deler av Akershus. Hovedkontoret ligger på Bryn (Oslo øst), med øvrige
kontorsteder på Skøyen (Oslo vest) og i Asker.
Videre inngår GK Montasje AS resultatmessig og organisatorisk til regionen. Regionen er organisert i to forretningsmessige
distrikt, henholdsvis entreprise og service.
Regionen dekker fagområdene ventilasjon,
kjøl og byggautomasjon, samt energi og vann.
Videre innehar regionen stor kapasitet og
kompetanse på montasjesiden.

Utvikling 2006
2006 ga regionen en omsetningsvekst på
15 % i forhold til fjoråret. Dette medførte
en økning av antall ansatte på 25 personer.
Markedet i Oslo styrket seg i løpet av året,
noe som bidro til en ordreinngang i tråd med
budsjettet. I tillegg ser vi en bedring av faktureringsreservens størrelse og substans.
Innføring av nytt prosjektstyringsverktøy og

CRM–system ga utfordringer, men organisasjonen deler den strategi og langsiktighet
som ligger i endringen.
Nye A-hus var med på å bringe regionens
kompetanse et steg videre innen faget byggautomasjon.

Satsingsområder 2007
I 2007 har vi et mål om å nå en omsetning
på 300 mill. kroner og har i så måte flere
overordnete tiltak. Satsingsområder vil være
kunnskap om og utøvelse av ledelse og personalutvikling, kvalitetsheving i forbindelse
med totalentrepriser, samt utvikling og vekst
i produktet service.
Videre ser vi byggautomasjon som et strategisk virkemiddel og renrom som et kvalitativt markedssegment. En sterkere satsing
på energi er også planlagt i forbindelse med
EUs energidirektiv.

Region Øst
Fakta

Fakta

Omsetning 2006: 275 mill. kr
Antall ansatte: 160
Antall lærlinger: 7
Kontorer: Bryn, Skøyen og Asker

Omsetning 2006: 220 mill. kr
Antall ansatte: 98
Antall lærlinger/fagutdanning: 5
Kontorer: Skytta, Moelv, Ski,
Kongsvinger og Fredrikstad

Entrepriseprosjekter
• Kolbotn Torg
• Oslo Havnelager
• Nytt Operahus, byggautomasjon
• Persbråten og Høybråten VGS, OPSkontrakter
• Høgskolen i Østfold

Entrepriseprosjekter
• Tannlegehøyskolen, Oslo
• Sharif´s Dekksenter, Skedsmo
• Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
• Bingsfoss Ungdomsskole,
Sørum Kommune
• Portalen, Drøbak
• Østfoldhallen Kjøpesenter, Fredrikstad
• Gausdal Landhandleri, Lillehammer
• Caliber Synthesis, Fagernes
• Maxi Storsenter, Hamar
• BB Senteret, Kongsvinger

Servicekunder
• Basalegruppen
• Aberdeen Property Investors
• Forsvarsbygg
• Asker kommune
• Storebrand
• Vital
• Vinmonopolet
• Coor
• Bærum Kommune
• Collier

Servicekunder
• Forsvarsbygg MO Østlandet
• Helse Øst HF
• Johnson Controls Norden AS (Shell)
• Zenith Eiendom
• Vinmonopolet
• NEAS (ICA Eiendom)
• Lovisenberg Diakonale Sykehus
• Hafslund
• Fredrikstad Kommune
• Trio Ving

Region Øst strekker seg fra Halden i sør/
øst til Dovre i nord. Hovedkontoret i regionen er plassert på Skytta, Nittedal
(Gjelleråsen), med øvrige kontorsteder
i Fredrikstad, Ski, Kongsvinger og Moelv.

passing av de tekniske anleggene mht.
optimalt inneklima og behovsstyring.
Vi har gjennom flere store prosjekter
i 2006 levert behovsstyrte løsninger med
høy grad av byggautomasjon.

Typiske leveranser fra regionen er service på ventilasjonsanlegg, små og store
rehabiliteringer av ventilasjonsanlegg,
ventilasjonsentrepriser og totaltekniske
entrepriser. Vi leverer entrepriser som
er både inneklima- og ENØK-motiverte.
Våre kunder er nasjonale kunder med
lokal tilknytning, lokale byggentreprenører, lokale private byggherrer og kommuner og fylkeskommuner.   Av de store
nasjonale med lokal tilhørighet kan nevnes
Helseforetakene og Forsvaret.

Satsingsområder 2007

Utvikling 2006
I vårt service- og ettermarked; har markedsandel økt via vårt hovedfokus på
Helseforetakene og Forsvaret. Det nye
i forbindelse med Helseforetakene er at
vi bistår med kompetanse på renromsteknologi i luftsmitteisolater og operasjonssaler.   For Forsvaret har vi blant
annet bistått i diverse ENØK-tiltak. Dette
gjelder spesielt Rena Leir og Sessvollmoen Leir.

Vi startet i 2006 med å jobbe med
Helseforetakene og renromsteknologi.
2007 vil bli et viktig år for regionen mht.
videre satsing. Energimarkedet er under
utvikling, spesielt med tanke på energidirektivet og de nye tekniske forskriftene som ble innført fra 1. februar 2007.  
Konsekvensen av dette er blant annet at
vi i nybyggmarkedet gradvis må omstille
oss til å levere anlegg i henhold til de nye
kravene. Vi har meget god erfaring med
å levere anlegg med hovedfokus på lavt
energiforbruk. Dette fordi vi har spisskompetanse innenfor byggautomasjon og
byggets energiprosesser. Denne kompetansen bruker vi også aktivt mot våre
kunder i servicemarkedet.
Av store prosjekter som Region Øst vil
bruke mye tid på å prosjektutvikle i 2007,
er Mailand VGS, Lørenskog og Terningen
Arena, Elverum. Begge prosjektene har
fokus på godt inneklima og lavt energiforbruk.

I entreprisemarkedet har vi gjennomført
flere skoleprosjekter med fokus på til-

Referanseprosjekt
Prosjektnavn: Nye A-hus
Kategori: Sykehus
Leveranse: Totalentreprise byggautomasjon, nyanlegg
Kontraktssum: 50 mill. kr
Ferdigstillelse: August 2008
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Referansekunde eiendomsbesitter
Kundenavn: Vital Eiendom
Servicetjenester: Avtaleservice,
ventilsjon, byggautomasjon og kjøl.
ENØK-tiltak.
Kategori: Kontorbygg, næringsbygg
Fokus: Ventilasjon, byggautomasjon,
kjøling og energi.

Referanseprosjekt
Prosjektnavn: Maxi Storsenter, Hamar
Kategori: Kjøpesenter
Leveranse: Totalteknisk entreprise
(ventilasjon, kjøl, byggautomasjon)
Kontraktssum: 8 mill. kr
Ferdigstillelse: April 2006

Referansekunde eiendomsbesitter
Kundenavn: Forsvarsbygg MO Østlandet.
Servicetjeneste: Avtaleservice, ENØKtiltak. Generelle leveranser av ventilasjonsservice.
Kategori: Undervisning, forlegning etc.
Fokus: Energi, SD-anlegg og generell drift.

side 27

Regioner

Region Sør har hovedkontor i Tønsberg,
og dekker forøvrig fylkene Buskerud,
Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder.
Regionen er representert i alle fylkene
med egne avdelinger for entreprise og
service samt en egen avdeling for byggautomasjon.
Lokaliseringer
• Buskerud; distriktskontor i Drammen,
med 23 ansatte.
• Vestfold; distriktskontor i Tønsberg,
med 17 ansatte.
• Telemark; distriktskontor i Porsgrunn
med 20 ansatte samt regionens byggautomasjonsavdeling med fire ansatte.
Avdelingskontor på Notodden med 10
ansatte.
• Agder-fylkene; distriktskontor Kristiansand med 10 ansatte samt avdelingskontor i Grimstad med tre ansatte.
Med vår kompetanse på innemiljø er vi
involvert i hele byggets livssyklus fra idé til
bygging, drift og vedlikehold. Vi leverer alle
typer ventilasjonstekniske løsninger til industri og næringsbygg og besitter spesial-

Region Sør

Region Vest

kompetanse innen ventilasjonsteknisk
rehabilitering av kraftstasjoner.

Region Vest har hovedkontor i Bergen
som dekker Hordaland. Rogaland dekkes
av avdelingskontorer på Forus, Jørpeland
og i Haugesund, mens Sogn og Fjordane
dekkes av avdelingskontorer i Førde,
Sogndal og Nordfjordeid. Regionen
har aktiviteter innen ordinære inneklimaentrepriser, byggautomasjon og
service. I tillegg har de fleste kontorer
etablert samarbeidspartnere innen rør
og elektro. Med vår nærhet til oljeinstallasjonene i Nordsjøen har vi også aktivitet mot offshoreinstallasjoner.

Utvikling 2006
Gjennom organisering og kompetansefremmende tiltak har regionen økt sin
markedsandel innen virksomhetsområdene service og entreprise og befestet
posisjonen som markedsleder. Prosjekter
vesentlige for vår produksjon i 2006 vil
også i 2007 være betydningsfulle. Dette
gjelder industrilokomotivene i Porsgrunn/
Herøya; Borealis, Eramet og Scanwaffer
samt utbygging av kjøpesenter som Amfi
Arena i Arendal og kjøpesenter i Kongsberg, Drammen og Lier.

Våre leveranser spenner fra forebyggende
vedlikehold og service/utskiftinger til
store næringsbygg både i nybygg og innen
eksisterende bygg. Vi har mye aktivitet
både innen programanbudsmarkedet og
totalentrepriser der vi har prosjekteringsansvar.

Generelt i regionen er det høy aktivitet innen rehabilitering og nybygging av skoler
og institusjonsbygg.

Satsingsområder 2007

Utvikling 2006

Kompetansefremmende tiltak på grunn
av økt bemanning, endringer i forskrifter
til Plan– og Bygningslov, samt nytt energi
direktiv vektlegges. Likeledes HMS, hvor
målet er null arbeidsrelaterte skader.

I 2006 har vi styrket oss som den største
aktøren i markedet på våre fagområder. Entreprisevirksomheten  har hatt
en god vekst i de aller fleste geografiske områder. I Sogn og Fjordane har GK
markert seg som en vesentlig aktør også
innen flerfaglige tekniske entrepriser.

prosjekter under utførelse. I Haugesund er serviceaktivitet og montasjekapasiteten økt. I Stavanger er det
ansatt egen salgssjef og distriktssjef som er på plass i begynnelsen av
2007. Regionen har utpekt egen energiansvarlig for å forberede seg på de
nye energiforskriftene som kommer
i 2007. Regionen passerte i 2006 omsetning og ordreinngang på 300 mill.

Satsingsområder 2007
Ressurstilgang og rekruttering av nye
medarbeidere er en utfordring for bransjen. GK fortsetter derfor samarbeidet
med
lokale
utdanningsinstitusjoner
med hovedmål å rekruttere nye medarbeidere. I 2006 er det tatt inn nye lærlinger på kulde, automasjon og blikk. Det
satses også i 2007 på å ta inn aktuelle
lærlinger på fagområdene.
Nye byggeforskrifter og energidirektiv
skaper nye og spennende utfordringer
for bransjen. Regionen legger opp til
en omfattende videreutvikling av medarbeidere på dette området.
Regionen planlegger å utvikle seg videre
innenfor kulde og skal i løpet av året starte
etablering av egne kuldeavdelinger.

I løpet av året har GK etablert et satellittkontor på Nordfjordeid. I Hordaland har
regionen
mange
store
entreprise-

Referanseprosjekt

Referansekunde eiendomsbesitter

Referanseprosjekt

Prosjektnavn: AMFI Arena
Kategori: Kjøpesenter/næring 26.000 m²
Leveranse: Teknisk entreprise (ventilasjon, kjøling, byggautomasjon)
Kontraktssum: 20 mill. kr
Ferdigstillelse: 2008

Kundenavn: VITAL Eiendom
Servicetjeneste: Driftspartner
Kategori: Bank/næring
Fokus: Energistyring, SD-anlegg,
kjøling/varme  

Prosjektnavn: Flesland Hotell
Kategori: Hotell
Leveranse: Prosjektering og levering av
inneklimaanlegg og byggautomasjon
Kontraktssum: 12 mill. kr
Ferdigstillelse: April 2007

Entrepriseprosjekter
• Steen & Strøm
• Norcontrol Horten
• Aberdeen Property Investors AS
• Bauda AS
• NEAS
• Telenor Eiendom
• Vital Eiendom AS
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Kundenavn: Stavanger Universitetssykehus
Servicetjeneste: Ombygginger/
rehabiliteringer/MOBA
Kategori: Sykehus
Fokus: Renrom, montasje, service

Fakta

Fakta
Omsetning 2006: 170 mill. kr
Antall ansatte: 90
Antall lærlinger: 1
Kontorer: Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Notodden, Kristiansand, Grimstad  

Referansekunde eiendomsbesitter

• Sparebanken Øst
• Volvo Aero, Kongsberg
Servicekunder
• REC Scanwafer AS
• AMFI kjøpesenter, Arendal
• BAUHAUS, Liertoppen
• Volvo Aero, Kongsberg
• Hennig Olsen Is, Kristiansand
• Bragernes Strand, Drammen
• Sentrumsbygget, Langesund
• Bratsberg Brygge, Porsgrunn
• Terminalbygget, Tønsberg
• Farmandstredet kjøpesenter, Tønsberg

Omsetning 2006: 302 mill. kr
Antall ansatte: 150
Antall lærlinger: 6
Kontorer: Stavanger, Bryne, Jørpeland,
Haugesund, Bergen, Førde, Sogndal, Nordfjordeid
Entrepriseprosjekter:
• Studentsenteret i Bergen
• ASKO  Vest
• Iskanten
• Bergen Hovedbrannstasjon
• Matre havbruksstasjon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åsanemyrane
Vital Eiendom AS
ASO Vest automatisering
Røde Kors sykehjem automatisering
Sola Lufthavn automatisering
Stokka sykehjem, automatisering
Madlamark borettslag
MOBA (Stavanger sykehus)
Rå barnehage
Håvåsen skole
Stryn videregående skole
Førde barneskule
Innvik Kraftverk

Servicekunder:
• Stavanger Universitetssykehus
• Årdal kommune
• Norsk Hydro
• Statoil
• Stavanger Storsenter
• Vågen eiendom
• Vital eiendom
• Bergen kommune
• Rederiet Odfjell
• Barnebygg
• Kiwi
• Hydro aluminium
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Regioner

Datterselskap
Elmoko

Region Nord
Region Nord har hovedkontor i Trondheim og dekker   forøvrig områdene
Møre, Trøndelag, Nordland, Troms og
Finnmark. I tillegg er det etablert et
satellittkontor i Longyearbyen underlagt
kontoret i Tromsø, som følger opp all
lokal aktivitet. Regionen jobber innen
ordinære ventilasjonsentrepriser, byggautomasjon, kjøling og montasje.
I 2006 har leveranser av totaltekniske
entrepriser (i ventilasjon, rør og el) vist
en økende tendens. Vår posisjon som
rådgivende servicepartner har medført
at utviklingsprosjekter og rehabiliteringsprosjekter basert på samspill og rammeavtaler har vist en klar øking i 2006.

Utvikling 2006
Regionen hadde i 2006 en produksjonsvekst  på nærmere 10 %. Noe av veksten

Fakta
Omsetning 2006: 255 mill. kr
Antall ansatte: 180
Antall lærlinger: 2
Kontorer: Ålesund, Molde, Kristiansund,
Trondheim, Mo i Rana, Bodø, Sortland,
Tromsø og Svalbard.
Entrepriseprosjekter:
• Blindheim ungdomsskole, Ålesund
• Gjensidige Forsikring, Ålesund
• Brunvold AS, Molde
• Eide Ungdomsskole, Kristiansund
• Kolstad skole, Trondheim
• Blussuvold ungdomsskole, Trondheim
• Jakhellen brygge, Bodø
• Bodø Sentralsykehus
• TANN. Ny tannlegehøgskole, Tromsø
• Coop, Tromsø
Servicekunder:
• Møre og Romsdal Fylkeskommune
• Sparebanken Møre
• Brunvold, Molde
• Kristiansund Kommune
• Vestbase Kristiansund
• Posten
• E.C. Dahls Eiendom
• Adresseavisa
• St. Olavs Hospital
• Sør-Trøndelag Fylkeskommune
• Jachellen Eiendom
• Bodø Kommune
• Fundia, Mo i Rana
• Troms Fylkeskommune
• Store Norske Spitsbergen
Grubekompani
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er en konsekvens av oppkjøpet av Klimatek AS på Sortland sommeren 2006.
Dette er nå en GK-avdeling tilknyttet distrikt Bodø. Regionen har etablert byggautomasjonsavdeling i både Bodø og
Tromsø og er styrket tverrfaglig på disse
stedene. Molde og Kristiansund er i løpet
av året forberedt for felles avdelingsorganisering som gjennomføres fra
2007. Markedsposisjonen i området er
styrket gjennom organisk vekst og satsing på tverrfaglighet med lokal byggautomasjonskompetanse og utvikling
av egenmontasje i Molde. Utviklingen
i Ålesund viser at vi er i ferd med å gjenvinne vår posisjon i markedet.

gjennomført store ventilasjonsprosjekter  
på Bodø Sykehus og Jakhellen Brygge.
I samarbeide med Reinertsen Anlegg har
vi gjennomført Blussevold Ungdomsskole
hvor GK har hatt ansvaret for totalteknisk
leveranse av ventilasjon, rør og el-installasjoner.

Satsingsområder 2007
• Faglig utvikling på alle nivå, med fokus

på prosjektledelse og energi.
• Ledelsesutvikling med fokus på team•
•
•

Store prosjekter i 2006 var gjennomføring av nytt bygg for Tannlegehøgskolen
i Tromsø med komplekse krav til klima
og tverrfaglig leveranser. I Bodø er det

Referanseprosjekt
Prosjektnavn: TANN. Tannlegehøgskolen
i Tromsø
Kategori: Høgskole/universitet
Leveranse: Ventilasjonsteknisk entreprise med ventilasjon, kjøling og byggautomasjon
Kontraktssum: 21,3 mill. kr
Ferdigstillelse: 1. mars 2007

•

arbeide.
Aktiv rekrutteringspolitikk i tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner.
Målsetning foretrukket arbeidsgiver.
Inntak av min. 3-4 lærlinger på feltene
blikkenslager, kjøling og automasjon.
Aktiv HMS-politikk med målsetning om
null skader.

Elmoko a.s er lokalisert i Kongsvinger
og er et frittstående datterselskap
i GK-konsernet. Selskapet leverer elektrotavler, apparatskap, styrings- og automasjonsløsninger til alle typer bygg,
industri, skip og offshorevirksomhet.
I tillegg til design, prosjektering og
dokumentasjon
bistås
kunder
med
ut-videlser, ombygging og modernisering av tavler. Elmoko tilbyr alt fra enkle
motorstyringer til store hovedtavler og
komplekse automasjonsskap, med hele
landet som marked.

Utvikling 2006
Elmoko hadde en vekst på 10 % i omsetning i 2006 med GK som  største kunde.
Omsetningen fordelte seg med 45 % til
GK og 55 % til øvrige eksterne kunder.
I tillegg til fast leveranse gjennom hele
året av automatikk til ferdigkoplete
aggregater, har 2006 vært preget av
store leveranser til Nytt Operahus og
Nye A-hus. Dette er leveranser som

Referansekunder eiendomsbesitter
Kundenavn: E.C. Dahls Eiendom
Servicetejeneste: Service og rehabilitering. Rammeavtale på tjenester.
Kategorier: Næringsbygg/kontorbygg
Fokus: Ventilasjon, kjøling, byggautomasjon og energi.

fortsetter også utover i 2007.   Andre
sentrale prosjekter er Akershus festning
og Radisson SAS Airport Hotell.

Satsingsområder 2007
Elmoko as skal vokse videre i 2007.
Gjennom en sterkere satsing innen segmentet hoved- og fordelingstavler forventes det økt aktivitet og omsetning.
Det skal satses på leveranser av både
krafttavler og byggautomasjonstavler til
samme bygg. Med samme leverandør av
alle tavler i bygget vil koordinasjonen av
byggets el-anlegg bedres. Enhetlig leveranse og dokumentasjon vil heve
kvaliteten på bygget. Videre satses
det på kompetanseutvikling av medarbeidere, og viderutvikling av produksjonog lagerstyring. Som en del av produksjonskjeden i GK, skal Elmoko aktivt bidra
til lønnsomme og gode løsninger for GKs
byggautomasjonsvirksomhet og være
konsernets kompetansesenter innen
elektro.  

Referanseprosjekt
Prosjektnavn: Nye A-hus
Kategori: Sykehus
Leveranse: Byggautomasjonstavler
Kontraktssum: 1.4 mill. kr
Ferdigstillelse: 2008

Fakta
Omsetning 2006: 18 mill. kr
Antall ansatte: 16
Antall lærlinger: 1
Kontor: Kongsvinger
Referanseprosjekter:
• Gunnar Karlsen a.s
• Nytt Operahus
• Cargoscan AS
• Novema Aggregater AS
• Norske Backer AS
• Ing. Per Gjerdrum AS
• Systemair AS
• Bygg Automasjon AS
• YIT
• Watercare AS
• Aker Kvaerner Subsea

Theodor Qviller
Theodor Qviller a.s holder til på Skytta
utenfor Oslo, og er en av Norges største
importører av produkter for klimakjøling
og luftbefukting.
Firmaet ble opprettet i 1948 og med
snart 60 års erfaring står vi godt rustet
til å løse de aller fleste utfordringer på
dette området. Produktspekteret innen
kjøling strekker seg fra små portable
kjølekabinetter, beregnet for kontor og
private hjem, til store væskekjøleaggregater for næringsbygg.

at salget og omsetningen av Airwell og
TQC kjøleprodukter ble det høyeste noensinne.  
Driftsresultatet ble i henhold til
matene, og selskapets drift preges
alltid av god likviditet og meget
soliditet, samt en stabil og meget
kvalifisert stab.

Året ble preget av:
• Introduksjon av nye og spennende

produkter.
Defensor, Condair og AirTec luftbefuktingsprodukter omfatter fra mindre befuktere beregnet for hjemmemarkedet, til
større befuktingsanlegg for industrien.
Produktene selges og monteres gjennom
velkvalifiserte ventilasjonsentreprenører
og kjølefirmaer over hele landet.

Utvikling 2006
Etter noen år med større prosjektleveranser ble 2006 et mer ”normalt” år
med hovedvekt på produktleveranser til
entreprenører i Norge. Det var gledelig

• Ekstern kursvirksomhet.
• Deltakelse på VVS messen

Referanseprosjekt
Prosjektnavn: Nytt Operahus
Kategori: Kulturbygg
Leveranse: Luftbefuktere
Kontraktssum: 500.000,- kr
Ferdigstillelse: Juni 2007

estisom
stor
godt

Fakta
Omsetning 2006: 34 mill. kr
Antall ansatte: 15
Antall lærlinger: 0
Kontor: Skytta
Referanseprosjekter:
• NetCom GSM
• Telenor
• Luftforsvaret
• Volvo Norge
• Uniteam
• Peppes Pizza
• VG
• Aftenposten
• Hjemmet
• Allkopi
• Chevron oil
• Posten
• Egon restaurant
• Kongsberg Defense System
• Moelven
• Hærens forsyningskommando
• DNB NOR
• Den Norske Opera
• Akershus festning
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Datterselskap
GK Teknik & Fastighetsservice AB – Sverige
GK Teknik & Fastighetsservice AB har
sitt hovedsete i Malmö, og totalt 16 kontorsteder i det sørlige Sverige.

Foretningsområder
Selskapet arbeider innen forretningsområdene
installasjon
(entreprise),
service og byggautomasjon
Våre kunder er industribedrifter, eiendomsselskaper, virksomheter innen offentlig
sektor og borettslag.
  
Installasjon
Selskapet har kompetanse på alt fra
prosjektering till installasjon. I våre leveranser sørger vi for at kundene får
anlegget overlevert i tide og at det
oppfyller planlagt funksjon.
Service
Selskapet har i dag ca. 700 kontraktskunder basert på langsiktig samarbeid.
Vi tilbyr drift og vedlikehold av tekniske
installasjoner til en kostnad som er blant
de laveste på markedet.

Byggautomasjon
Gjennom standardløsninger og kundetilpasninger tilbyr vi kostnadseffektive løsninger innen byggautomasjon, med fokus
på brukervennlige systemer.

Utvikling 2006
Installasjon er et område som har økt betydelig, og våre nye kunder ser GK som
en svært kompetent leverandør, både av
enkle og mer komplekse installasjoner.
Kundene kommer fra byggebransjen eller
er kontraktskunder.
Bekymringsfri drift og vedlikehold av
tekniske installasjoner forutsetter en
kompetent
samarbeidspartner
som
er tilgjengelig døgnet rundt. GK er den
naturlige samarbeidspartner på service.
Forretningsområdet byggautomasjon er
forsterket med nye medarbeidere. Takket være vår fleksibilitet har flere kunder
valgt å kjøpe byggautomasjon av GK.

og overvåkingssystem, GK Argus, har
kunder mulighet til å overvåke driften av
eiendommen. Dette gir lave driftskostnader og økt tilgjengelighet.

Ventilationsgruppen AS (VG) har hovedkontor i Odense og avdelinger i København, Slagelse, Kolding og Århus.  

Satsingsområder 2007

Utvikling, salg og montasje av alle typer
ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg.
Alle former for komfortkjøleanlegg. Prosjektering og styring av store kombinerte installasjonsentrepriser med VVS.
Landsdekkende servicekonsept via datterselskapet VG-Servicegruppen ApS.

I begynnelsen av 2007 ble en webbasert
kundeportal ferdigstilt. Her kan kunden
hente rapporter, protokoll, energioppfølging m.m. for sine eiendommer. GK
skal også tilby Energirapportering som
en tjeneste, og våre kunder vil få tilbud
om tiltak som kan redusere energiforbruket.

Prosjektnavn: KFAB Lövåsen,
Furuliden
Kategori: Sykehjem, pleiehjem
Leveranse: Totalentreprise på ventilasjon, utskifting av 10 ventilasjonsaggregater inkl. rør, bygg, strøm.
Ferdigstillelse: Januar 2007
Bestiller: Katrineholms fastighetsbolag AB

Kundenavn: Volvo Construction Equipment AB, Component Division Eskilstuna
Servicetjeneste: Samarbeidsavtale
prosessventilasjon og prosesskulde
Kategori: Industri
Fokus: Prosess

Spesialområder
Prosjektutvikling, rådgiving og prosjektering. VG utfører entrepriser i alle størrelsessegmenter – fra enkle kjøkkenvifter
til kompliserte og integrerte systemer
som omfatter ventilasjon, oppvarming
og komfortkjøling med energigjenvinning
og behovsstyrt regulering, som f.eks.
i hovedkontoret til Saxo Bank.

Opplæringen skal preges av både teknikk
og salg. Denne kombinasjonen vil gi oss
en større markedsandel.  

Utvikling 2006

Gjennom våre kundevennlige styringssystemer og vårt webbaserte styrings-

Referansekunde eiendomsbesitter

VGs aktiviteter

I framtiden vil det være mangel på kompetent personell. GK i Sverige tilbyr sine
medarbeidere en attraktiv arbeidsplass
og et utviklende miljø. Rekruttering
skjer gjennom et godt samarbeid med
skolene.

Fakta

Referanseprosjekt

Ventilasjonsgruppen AS – Danmark

Omsetning 2006: 250 mill. sek
Antall ansatte: 210
Antall lærlinger: 10
Kontorer: Ystad, Trelleborg, Malmö,
Lund, Eslör, Landskrona, Helsingborg,
Hässleholm, Kristianstad, Karlshamn,
Göteborg, Norrkökping, Eskilstuna, Örebro, Stockholm.
Referanseprosjekter 2006
• Kolmårdens Djurpark, delfinariet
• KFAB Løvåsen, Furuliden
• Atria Lithells, kjøttbullsproduktion,
Fosie Malmø
• JAT AB, lekland Trelleborg

VG har i 2006 hatt en markant vekst, og
de nye avdelingene i Slagelse og Århus
har befestet og konsolidert sin markedsposisjon. De øvrige avdelinger har også
hatt en markant stigning i omsetning og
etterspørsel. Ikke minst har det vært
grunnlag for å etablere avdeling nummer
to i København på bakgrunn av en fordoblet omsetning. I løpet av 2006 har
VGs medarbeiderstab vokst fra 80 til
120 personer.

Videre blir 2007 året da VG fullt ut implementerer sitt nye forretningsområde
innen komfortkjøling. Innsatsen vil bli
konsentrert om å integrere kjøl i den
store mengden ventilasjonsanlegg som
VG leverer, samt å bygge ut en landsdekkende serviceberedskap innen kjøl.

Fakta

Med bakgrunn i de mange nye medarbeiderne skal det satses på en grunnleggende formidling av verdier og metoder for å sikre at alle viderefører den
høye kvalitet som VG er kjent for. Det
skal også i 2007 og 2008 satses på faglig utvikling via møte- og kursaktiviteter,
der temaer som teknikk, produksjon,
logistikk og prosjektledelse vil bli satt
i fokus.

Referanseprosjekter 2006
• Amerika Hus, København
• Autohuset Vestergård
• DIBA
• Forskerparken, Svendborg
• Græse Bakkeby Skole
• Hollandske Mølle
• Klosterparken Ringsted
• Lejerbo Næstved
• Regionsrådssal Viborg
• Rødkilde Gymnasium
• VG-Servicegruppen ApS (VGS)

Omsetning 2006: 130 mill. dkr
(inklusive datterselskap)
Antall ansatte: 120
Antall lærlinger: 3
Kontorer: Odense, Kolding, Århus,
København, Slagelse.

VG vil i 2007 søke å tiltrekke lærlinger
til ventilasjonsfaget gjennom å tilby et
variert utdannelsesforløp. Den enkelte
lærling vil få kjennskap til alle deler av
faget og tilegne seg den firmakultur og
de verdier VG ønsker å være kjent for.
I 2007 vil det bli tatt initiativ som skal
bidra til at VG fastholder det lave sykefraværet og den meget lave ulykkesfrekvensen som vi er stolte av.

Satsingsområder 2007

Referanseprosjekt

Også i det kommende år forventes høy
vekst. Det er budsjettert med en forventet omsetning på ca. 240 mill. dkr, og VG
har allerede på nåværende tidspunkt omkring 85 % av de forventede ordrer for
2007 i hus. Dette volumet vil gjøre VG til
et av de tre største ventilasjonsfirmaer
i Danmark.

SAXO-bank:
Kategori: Administrasjon
Leveranse: Kombinert installasjonsentreprise med komfortventilasjon, havkjøleanlegg og VVS.
Kontraktssum: 47,5 mill. dkr
Ferdigstillelse: Mars 2008

VG-Servicegruppen ApS (VGS)
Datterselskap av Ventilationsgruppen AS med hovedkontor i Odense
og avdelingsrepresentasjon i Kolding og København. VGS utfører
teknisk service innen ventilasjon,
VVS og kjøling og har eget plateverksted.
Utvikling 2006
VGS har i 2006 hatt en omsetningsøking på ca 10 % og omsatte i 2006
for 27 mill. dkr.
Satsningsområder 2007
VGS forventes å omsette for 47,5 mill.
dkr. Den store omsetningsøkingen
skyldes primært at forretningsområdet kjøl er plassert i VGS.
Innenfor det tradisjonelle servicesegmentet regnes i år igjen med en
omsetningsøking på ca. 10 %.
Referansekunde
Kundenavn: Dansk Supermarked,
(Bilka, Føtex, Netto)
Servicetjeneste: Ventilasjonsservice, VVS-service, kjøleservice
Kategori: Dagligvarer – supermarked
Fokus: Teknisk vedlikehold
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Arbeidsmiljø

Energisatsing

Spennende utfordringer og godt miljø

Energikunnskap gir endring

– Jeg likte meg her fra første stund, sier avdelingsleder for service
i GK Oslo, Beate Mordt. Hun startet i jobben for vel et år siden. Nå
har hun ansvaret for en avdeling som i løpet det siste året har vokst
med ti nye medarbeidere.

Energiforbruket i norske bygninger utgjør ca 80 TWh. Dette er 40
prosent av landets totale energiforbruk. Ingen annen sektor har
hatt større vekst i sin energibruk de siste 30 årene enn byggsektoren. Her har GK en jobb å gjøre.

Hun trekker fram mulighetene for å jobbe
tverrfaglig med spennende og kreative
utfordringer – og at firmaet er størst
i bransjen. Dette er en god grunn for
ingeniører og teknikere å søke seg til GK.
Dessuten har vi et godt sosialt miljø med
idrettslag og ulike arrangementer. Det
setter særlig de unge medarbeiderne
pris på, smiler hun. At medarbeiderne
gjennom jobben er med på å gjøre en
samfunnsnyttig oppgave, nemlig å skape
et godt inneklima og gjøre energibruken
optimal, er også en god grunn til å velge GK.
På Mordts avdeling jobber prosjektleder
Thomas Ulvestad (30). Han er utdannet
maskiningeniør ved Høgskolen i Vestfold,
med spesialisering innen kulde- og energiteknikk. Som nyutdannet var han innom
GKs datterselskap, Theodor Qviller AS,

hvor han jobbet med salg av kjøleutstyr.
Etter to år med andre arbeidsoppgaver
søkte han seg på nytt til GK.  
– Jeg fant stillingen på GKs nettsider, og
fikk den. Jeg begynte i mai i fjor, forteller
han. Som prosjektleder er han mye ute
hos kunder hvor han finner fram til hvilke
løsninger de har behov for.

Erfaringsmessig gir økt bevissthet om
energibruk besparelser i forbruket på
over 10 %. For mange bygg må det
likevel konkrete tiltak til for å redusere
forbruket til et akseptabelt nivå.  

Kunnskap om miljø og energi Tenk energioptimalisering!

GK satser på energi

- GK plikter også gjennom sitt engasjement i norske næringsbygg å være rådgivende overfor kunder på energiriktige
løsninger og bruk av bygg.

GKs egen ressursgruppe for energi har
i 2006 satt energisparing på agendaen.
Over 200 ansatte har vært igjennom
energikurs, både e-læring og klasseromskurs. – Det er viktig å skape en bevissthet i organisasjonen rundt energiutfordringene framover. Kompetanseheving,
bevisstgjøring og holdninger er viktig,
sier Arnulf Pettersen, sentralt ansvarlig
for gruppen.

– Tverrfaglig samarbeid er et stort pluss
ved jobben. Det er rom for utvikling
av den nødvendige spisskompetansen
markedet krever, påpeker han. Ulvestad
trekker også fram godt miljø som positivt
ved arbeidsplassen.
– Godt samhold og sosial aktiviteter for
enhver smak, gjør arbeidsplassen ekstra
attraktiv, sier han.

Engasjementet hos kursdeltakerne har
vært stort. Ingeniørkunnskap og rapporter
om menneskeskapte klimaendringer gir
både faglig og personlig engasjement.

– Energireduksjon i bygninger er fullt
mulig å få til, men kundene må være med
på laget. Det er kunden som bestemmer
om de vil investere i energitiltak. Jobben
vår er å vise kunden fordelene med energisparing, både for klima og lommebok,
sier Pettersen.

Med dagens byggeboom er det viktig
å tenke energioptimalisering i prosjekteringen av alle nye bygg. – Sparepotensialet er opp mot 40 % ved tilrettelegging
for energisparing i nybygg, sier Bjørn S.
Johansen, teknisk direktør i GK.
I eksisterende bygg og i driftsfasen er
det også mye å hente. Større byggeiere
innen hotellkjeder, kjøpesentre og kontorbygg, sparer millioner av kroner ved
å gjennomføre energirettede tiltak i eksisterende bygg.

Beate Mordt

“

Varierte opgaver, tverr-

faglig samarbeid og et godt
sosialt miljø. Det tilbyr GK
sine ansatte.
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Prosjektsamarbeid

Vannprosjekt for
rent drikkevann
Nytt GK-prosjekt
GK vil jobbe videre med Røde Kors-prosjektet i Lesotho.
I 2007 skal vi derfor støtte et vannprosjekt i landsbyen Mafeteng, der førskolen er bygget.
Rent drikkevann og vann til irrigasjon (underjordisk vanning)
av små åkerlapper er en viktig del av den helsemessige og
ernæringsmessige delen av prosjektet.

Åpning av
GKs førskole
i Lesotho
GK støtter Røde Kors´ arbeid for foreldreløse
barn i Barnelandet Lesotho. Julen 2005 ble det
satt av penger fra årets firmagaver til å støtte
Røde Kors. Resultatet ble en førskole, fullfinansiert av GKs ansatte. Et skolebygg som vil bidra
til en bedre hverdag for de foreldreløse barna og
lokalmiljøet.

Det lille vakre fjellandet Lesotho ligger
omkranset av Sør–Afrika og er sterkt
rammet av hivsmitten. Rundt en tredel
av barna er foreldreløse og Røde Kors
arbeider for å gi disse en bedre framtid. Prosjektet har en helhetlig tilnærming og støtter flere aspekter ved barnas
liv, blant annet helse, utdanning og integrering i lokalsamfunnet. Totalt 740
foreldreløse barn blir nå ivaretatt av
Røde Kors.

to store rom med tavler, flotte farger
og store vinduer. Her skal 80 små barn
tilbringe dagen sin med lek og undervisning under påpass av førskolelærere.

barna. I tillegg var både TV- og avisjournalister tilstede. Dette var en stor
begivenhet!

“

Toaletter for barnerumper

Livets realiteter

lokalt og internasjonalt, og det arbeides mål-

Et skår i gleden var at åpningen var på
en lørdag. Lørdag er begravelsesdag
i Lesotho og mange deltakere skulle derfor videre i begravelse til venner, bekjente og familie.

rettet for å gjøre framtiden lysere for kom-

Førskole fra GK

Åpningen av skolen

Byggingen av den GK-finansierte førskolen  
for barn under 5 år er i mål. Her skal
foreldreløse barn leke med andre barn
i lokalsamfunnet. Integrering er viktig for
å unngå stigmatisering. Bygget skal også
brukes til aktiviteter for ungdom og vil få
en sentral plass i lokalsamfunnet.

Den offisielle åpningen var 20. januar
2007. En etterlengtet begivenhet for
barna, lokalsamfunnet, lokale myndigheter og Røde Kors. Seremonien inneholdt
taler fra de offisielle gjestene, sang og
tradisjonell dans.  

Skolebygget
Skolebygget ligger idyllisk til på en
høyde i landsbyen Mafeteng. Det har
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Fotograf: Monica Larsen

Nedenfor skolen ligger toalettene, spesiallaget for barn. Ved en feil har lærerne
også fått toalettseter i miniatyr. – En
liten utfordring for afrikanske kvinner,
men her er det ingen som klager.

Viktige gjester var møtt fram. Representanter fra Røde Kors internasjonalt og
lokalt, hiv-og-aids organisasjoner, lokale
myndigheter, GK, lokalbefolkningen og

Hiv og aids har gjort livet tøft for alle
i det lille fjellandet. Men engasjementet
er sterkt, både lokalt og internasjonalt,
og det arbeides målrettet for å gjøre
framtiden lysere for kommende generasjoner.
Les mer om Røde Kors´ program for
foreldreløse barn i Lesotho på www.
gk.no og www.redcross.no

Hiv og aids har gjort livet tøft for alle i det lille

fjelllandet. Men engasjementet er sterkt, både

”

mende generasjoner.

GKs engasjement i Barnelandet
Lesotho
Førskole 2006
GK støttet byggingen av en førskole i Røde
Kors-programmet for foreldreløse barn
i Barnelandet Lesotho. Førskolen brukes
nå av 80 barn dagtid. Bygget har stor
betydning for lokalmiljøet, gjennom ”Sport
for life”, sportsaktiviteter med forebyggende
hiv og aids-arbeid for ungdom. I tillegg er
det en samlingsplass for det lokale rådet og
lokalmiljøet på kveldstid.

GK innførte fadderordning 2006
Ansatte i GK kan frivillig støtte arbeidet
for barna i Røde Kors´ fadderprogram for
barna i Lesotho. Støtten gis månedlig gjennom lønnstrekk.
Vannprosjekt 2007
I 2007 støtter GK et prosjekt for rent drikkevann prosjektlandsbyen Mafeteng der førskolen ble bygget. Vannprosjektet støtter
oppunder det helhetlige prosjektet for
foreldreløse barn og lokalsamfunnet rundt
dem.  
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Resultatregnskap

GK-konsernet 2006
Det beste året i konsernets
historie
Alle GKs regioner og datterselskaper
fortsetter den positive utviklingen og  de
aller fleste har levert bedre resultater
enn tidligere år.  
Vårt danske datterselskap, VG Ventilationsgruppen AS, hadde sitt første hele
driftsår i konsernet i 2006. Selskapet
oppnådde en omsetning på 169 mill. kroner med et resultat før skatt på 11 mill.
kroner – noe vi betrakter som meget tilfredsstillende. Selskapet har i tillegg en
meget god ordrereserve.     
   
(*Alle tall i MNOK. fjorårstall i parentes)

Ordreinngang/produksjon
I 2006 hadde vi en ordreinngang på
1 673 (1 500) og en omsetning på
1 618 (1 351). Ordrereserven er på 790
(608). Den representerer 60 % (55 %)
av neste års budsjetterte entrepriseomsetning – noe vi vurderer som meget
tilfredsstillende.

Resultat
Driftsresultatet ble 41,5 (31,9) hvor
avskrivning av goodwill på 11,4 (7,7)
inngår. Resultatet tilsvarer 2,6 % (2,4
%) av omsetningen, noe vi fortsatt ikke
er fornøyd med. EBITDA ble 66,9 (51,1)

Framtidig utvikling

som tilsvarer 3,3 ganger rentebærende
gjeld. Resultatet etter skatt ble 28,6
(22,3) som tilsvarer 21,4 % (20,1 %)
avkastning på gjennomsnittig egenkapital.

Etter innføringen av nytt entreprise- og
servicesystem (Fokus), som omfatter
alle deler av vår produksjonsplanlegging
og etterfølgende gjennomføring, er det
nedlagt betydelige ressurser i 2006
i forbindelse med implementering og tilpasninger.

Soliditet
Egenkapitalen i konsernet utgjør 144
mill. kroner (122 mill. kroner) etter at
22 mill. kroner av årets resultat er tilført egenkapitalen. Den utgjør nå 24,0 %
(24,7 %) av totalkapitalen. Trekker vi ut
goodwillposten i balansen er andelen på
20,9 % (21,0 %).
Egenkapitalandelen er på nivå med
fjoråret og anses som tilfredsstillende.      

Likviditet
GK har også i 2006 foretatt betydelige
egenfinansierte investeringer (22 mill.
kroner); i hovedsak i produkt-, systemog organisasjonsutvikling, men også
i forbindelse med fortsatt virksomhetsovertakelser i Norge.
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er opprettholdt og kontantbeholdningen er på samme nivå som ved
utgangen av fjoråret (51 MNOR).
I tillegg til egen kontantbeholdning disponeres en trekkrettighet på 10 MNOR
som ikke ble benyttet i 2006.

DRIFTSINNTEKTER
OG DRIFTSKOSTNADER

2006

2005

2004

2003

2002

1 616 517 976

1 349 378 719

1 255 210 746

1 129 934 282

914 017 234

1 622 227

2 025 265

4 502 608

1 992 536

2 062 842

1 618 140 203

1 351 403 984

1 259 713 354

1 131 926 818

916 080 076

Varekostnad

948 093 866

785 848 152

753 344 751

663 571 863

543 519 955

Lønnskostnad

478 486 403

410 116 655

366 794 781

337 077 511

264 807 247

25 423 355

18 188 599

19 540 994

19 280 020

16 778 548

124 668 244

105 347 298

101 349 986

83 350 667

70 692 845

1 576 671 868

1 319 500 704

1 241 030 512

1 103 280 061

895 798 595

41 468 335

31 903 280

18 682 842

28 646 757

20 281 481

Annen renteinntekt

(1 918 274)

(1 494 135)

(1 558 936)

(2 179 958)

(1 654 516)

Annen finansinntekt

(718 833)

(1 399 035)

(856 830)

(1 551 110)

(620 221)

(3 920)

(414)

(1 623)

Salgsinntekter
Annen drif tsinntekt

Målet er å skape konkurransefortrinn
gjennom å effektivisere våre prosesser,
samt å tilføre kundene merverdi gjennom bedre og mer tilpassede produkter
og tjenester; - der gode IT-systemer er
og fortsatt vil være en vesentlig forutsetning.

Sum driftsinntekter

Konsernet har en definert vekststrategi
og budsjettet for 2007 viser en omsetningsøking gjennom organisk vekst
på 15 %. Eventuelle oppkjøp vil komme
i tillegg.      

Sum driftskostnader

Konsernet hadde per 31.12.06 igjen
en rekordhøy ordrereserve. I tillegg
er ordreinngangsbudsjettet pr. mars
2007 innfridd og vi har fortsatt tilfredsstillende aktivitet på tilbudssiden.
Med dette som utgangspunkt
vi godt rustet for tiden framover.

står

Avskriving på varige drif tsmidler
og immaterielle eiendeler
Annen drif tskostnad

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER
OG FINANSKOSTNADER

Verdiendring av
markedsbaserte fin.omløpsm.
Annen rentekostnad

1 524 915

1 007 798

1 017 920

2 102 833

3 112 682

Annen finanskostnad

628 155

1 390 017

529 936

1 224 594

681 110

(484 037)

(499 275)

(868 324)

(405 264)

1 519 055

41 952 372

32 402 555

19 551 166

29 052 021

18 762 426

13 360 116

10 091 488

7 059 189

9 047 443

2 262 213

28 592 256

22 311 067

12 491 977

20 004 578

16 500 213

Netto finansposter

Ordinært resultat før
skattekostnad

Nøkkeltall konsern

Skattekostnad
på ordinært resultat
Årsresultat

NØKKELTALL KONSERN

2006

2005

2004

2003

2002

Resultat i % av omsetning

1,8 %

1,6 %

1,0 %

1,8 %

1,8 %

Resultat i % av gjennomsnittlig
egenkapital

21,4 %

20,0 %

12,8 %

24,0 %

23,8 %

Egenkapital i % av totalkapital

24,0 %

24,7 %

23,8 %

25,3 %

22,7 %

52.0

51.0

37.0

38.2  

16.7

232.0

111.0

76.0

83.1

57.9

Ordrereserve

790

600

360

346

339

Antall årsverk

971

850

788

781

619

Likvider (cash)
Omløpsmidler - kortsiktig gjeld
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Regnskap

Eiendeler
EIENDELER

Egenkapital og gjeld
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2002

EGENKAPITAL

Anleggsmidler

Egenkapital

Immaterielle eiendeler

Innskutt egenkapital

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2002

Goodwill

23 402 638

23 547 286

20 669 273

22 680 057

29 281 983

Selskapskapital

68 000 000

68 000 000

50 000 000

30 000 000

10 000 000

Sum immaterielle eiendeler

23 402 638

23 547 286

20 669 273

22 680 057

29 281 983

Sum innskutt egenkapital

68 000 000

68 000 000

50 000 000

30 000 000

10 000 000

Annen egenkapital

76 109 215

54 363 165

32 446 373

45 176 667

46 583 832

Sum opptjent egenkapital

76 109 215

54 363 165

32 446 373

45 176 667

46 583 832

144 109 215

122 363 165

82 446 373

75 176 667

56 583 832

2 333 661

6 182 236

3 656 679

4 185 892

5 529 860

Utsatt skatt

42 298 312

35 442 494

21 400 547

25 644 056

20 904 184

Sum avsetning for forpliktelser

44 631 973

41 624 820

25 057 226

29 829 948

26 434 044

20 018 126

27 500 000

17 500 000

22 918 334

25 720 503

Øvrig langsiktig gjeld

0

1 097 052

0

0

197 051

Sum langsiktig gjeld

20 018 126

28 597 052

17 500 000

22 918 334

25 917 554

614 792

2 080 454

0

0

85 000

153 208 779

132 465 531

114 696 558

84 140 369

74 319 343

5 620 704

638 689

11 301 697

4 945 125

799 601

52 819 213

46 206 242

43 716 901

39 336 299

36 662 069

25 000 000

23 000 000

22 000 000

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger
og annen fast eiendom

Opptjent egenkapital
590 600

623 198

629 718

1 566 639

1 575 942

Maskiner og anlegg

27 777 234

31 272 383

18 109 606

12 835 656

14 492 561

Påkostning leide lokaler

13 897 004

13 579 651

14 560 310

14 213 610

15 610 122

4 934 848

4 890 195

5 862 287

7 484 072

8 374 683

47 199 686

50 365 427

39 161 921

36 099 977

40 053 308

Drif tsløsøre, inventar, verktøy,
kontormaskiner og lignende
Sum varige driftsmidler

Sum egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Finansielle anleggsmidler

Pensjonsforpliktelser

Investeringer i aksjer og andeler

455 309

449 600

273 000

273 000

293 000

Obligasjoner og andre fordringer

657 135

988 759

538 060

666 360

929 024

Overfinansiert pensjonsforpliktelse

5 348 970

6 193 219

6 407 105

5 138 551

466 671

Sum finansielle anleggsmidler

6 461 414

7 631 578

7 218 165

6 077 911

1 688 695

77 063 738

81 544 291

67 049 359

64 857 945

71 023 986

Sum anleggsmidler

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

Omløpsmidler
Varer

15 232 281

15 596 635

13 840 954

12 519 249

12 059 442

Fordringer

Gjeld til kredittinstitusjoner

Kundefordringer

409 941 169

318 387 106

280 837 902

242 036 129

220 866 177

Andre fordringer

33 634 875

17 414 385

13 503 702

10 004 404

7 563 066

Investeringer
Markedsbaserte aksjer

42 718

37 674

37 260

35 637

64 802 012

62 280 072

47 867 985

47 411 814

25 487 388

Sum omløpsmidler

523 653 091

413 720 916

356 088 217

312 008 856

266 011 710

Sum eiendeler

600 716 829

495 265 207

423 137 576

376 866 801

337 035 696
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Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgif ter

42 754

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Kortsiktig gjeld

Utby tte

8 000 000

Annen kortsiktig gjeld

171 694 027

121 289 254

103 418 821

97 520 059

94 234 253

Sum kortsiktig gjeld

391 957 515

302 680 170

298 133 977

248 941 852

228 100 266

Sum gjeld og egenkapital

600 716 829

495 265 207

423 137 576

376 866 801

337 035 696
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Lokalisering

NORGE
Gunnar Karlsen a.s
GK Asker

Sverige
GK Teknik & Fastighetsservice AB
GK Bergen

GK Bodø

GK Bryne

GK TFS Malmö

GK TFS AB Malmö

Drammensveien 915
1383 Asker
Tlf.: + 47 66 77 12 50

Wallemslien 18
Pb 4 Ytre Laksevåg
5848 Bergen
Tlf.: + 47 55 94 50 00

Pålsv. 1
8008 Bodø
Tlf.: + 47 75 54 45 20

Prestegardsmakra
Pb 1027
4348 Bryne
Tlf.: + 47 51 48 40 60

Murmansgatan 126 A
Box 50 550
202 15 Malmö
Tlf.: + 46 406310010

Murmansgatan 126 D
Box 50 550
202 15 Malmö
Tlf.: + 46 460310000

GK TFS Eskilstuna

GK Drammen

GK Fredrikstad

GK Førde

GK Grimstad

GK TFS Eslöv

GK TFS Göteborg

GK TFS Helsingborg

Ing. Rybergsgt 101
3027 Drammen
Tlf.: + 47 32 21 84 10

Dikeveien 36
1661 Rolvsøy
Tlf.: + 47 69 36 20 80

Øyrane 7
Pb 331
6802 Førde
Tlf.: + 47 57 72 11 00

Bjønneveien 7
4879 Grimstad
Tlf.: + 47 37 09 17 17

Per Håkanssons väg 34
241 38 Eslöv
Tlf.: + 46 41364450

Beatrice Lessliesgatan 4
Box 9078 Göteborg
Tlf.: + 46 317093450

254 67 Helsingborg

Tlf.: + 46 42253340

GK Haugesund

GK Kongsvinger

GK Kristiansand

GK Kristiansund

GK TFS Hässleholm

GK TFS Karlshamn

GK TFS Karlskrona

Norevn. 12
5542 Karmsund
Tlf.: + 47 52 84 59 00

Industriveien 53
2212 Kongsvinger
Tlf.: + 47 62 88 83 70

Rigetjønnvn 18
4626 Kristiansand
Tlf.: + 47 38 10 66 80

Fosnagata 5
Pb 775
6501 Kristiansund
Tlf.: + 47 71 57 19 00

Kanslihusvägen 3
281 35 Hässleholm
Tlf.: + 46 451705200

Gröna vägen 5
374 32 Karlshamn
Tlf.: + 46 454306500

Silvervägen 5
371 50 Karlskrona
Tlf.: + 46 45557975

GK Longyearbyen

GK Mo i Rana

GK Moelv

GK Molde

GK TFS Kristianstad

GK TFS Landskrona

GK TFS Lund

Postboks 465
9171 Longyerbyen
Tlf.: + 47 90 92 40 20

Midtre gt. 12
Pb 201
8601 Mo i Rana
Tlf.: + 47 75 12 01 10

Mjøssenteret Sør
2390 Moelv
Tlf.: + 47 62 33 60 70

Kometveien 7B
6419 Molde
Tlf.: + 47 71 19 13 30

Estrids väg 5B
291 65 Kristianstad
Tlf.: + 46 44208250

Varggatan 13
261 44 Landskrona
Tlf.: + 46 41814580

Magistratsvägen 10
226 43 Lund
Tlf.: + 46 46163250

GK Nordfjordeid

GK Notodden

GK Oslo (Bryn)

GK Oslo (Skøyen)

GK TFS Norrköping

GK TFS Stockholm

GK TFS Trelleborg

Postboks 11
5771 Nordfjordeid
Tlf.: + 47 57 88 64 44

Merdeveien 12B
3676 Notodden
Tlf.: + 47 35 02 58 50

Østensjøveien 15D
Pb 70 Bryn
0611 Oslo
Tlf.: + 47 22 97 47 00

Hoffsvn. 17
0275 Oslo
Tlf.: + 47 22 51 03 00

Malmgatan 4
602 23 Norrköping
Tlf.: + 46 11159970

Starrbäcksgatan 11
172 74 Sundyberg
Tlf.: + 46 854901150

Vannhögsgatan 11
23 166 Trelleborg
Tlf.: + 46 410356280

GK Porsgrunn

GK Ski

GK Skytta

GK Sogndal

GK TFS Ystad

GK TFS Örebro

Melkeveien 13
3919 Porsgrunn
Tlf.: + 47 35 56 05 60

Anolitvn. 5
Pb 1365
1401 Ski
Tlf.: + 47 64 91 47 70

Mastevn. 10
Pb 75
1483 Skytta
Tlf.: + 47 67 06 94 60

Dalavn. 25
6856 Sogndal
Tlf.: + 47 57 62 86 00

Björnstjernegatan 1C
271 39 Ystad
Tlf.: + 46 411248050

Radiatorvägen 15
702 27 Örebro
Tlf.: + 46 19278027

GK Sortland

GK Stavanger

GK Steinkjer

GK Tau/Jørpeland

Markvn. 17
Pb    303
8401 Sortland
Tlf.: + 47 76 11 18 30

Forusskogen 1
Pb 385
4067 Stavanger
Tlf.: + 47 51 81 59 00

Sjøfartsg. 12
7725 Steinkjer

Taugården
Pb 9
4120 Tau
Tlf.: + 47 51 74 99 00

GK Tromsø

GK Trondheim

GK Tønsberg

GK Ålesund

Strandveien 134
9006 Tromsø
Tlf.: + 47 77 66 51 80

Tegltorget
Hornebergvegen 12
7038 Trondheim
Tlf.: + 47 73 82 57 50

H.Wilhelmsens allé 48
Pb 1238
3105 Tønsberg
Tlf.: + 47 33 37 83 33

Breivika Industriveg 478
6018 Ålesund
Tlf.: + 47 70 17 64 50

Ståhlbergsg. 13
632 21 Eskilstuna

Tlf.: + 46 16120250

Florettgatan 35

Danmark
Ventilationsgruppen AS (VG)
VG - Odense

DATTERSELSKAP NORGE
Elmoko a.s

Theodor Qviller a.s

GK Montasje a.s

Industrivegen 53
2212 Kongsvinger
Tlf.: + 47 62 88 83 90

Mastevn 10
Pb 95
1483 Skytta
Tlf.: + 47 67 06 94 00

Fjellsia 1
1812 Askim
Tlf.: + 47 69 88 14 00
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Østre Stationsvej 43
5000  Odense C.
Tlf.: + 45 66 14 23 12

VG - Kolding

VG - København

Kokholm 3
6000  Kolding.
Tlf.: + 45 76344100

Arne Jacobsens Allé 12
2300  København S.
Tlf.: + 45 32958412

VG - Slagelse

VG - Århus

Servicegruppen ApS

Sdr. Stationsvej 28 P, 2 th
4200  Slagelse.
Tlf.: + 45 58 53 30 33

Lykkesholms Allé 102, 1 tr
8260  Viby J.
Tlf.: + 45 86 14 15 68

Stenhuggervej 11
5230  Odense M
Tlf. + 45 66142312
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Ventilasjon

Rådgivende entreprenør

Energiovervåking

INNEKLIMA

ENØK-tiltak

ventilasjon

Kjøling

Byggautomas-

ådgivende entreprenør

Servicepart

Kjøling

ENERGIOVERVÅKING

Ventilasjon

Byggautomasjon
ventilasjonInneklima

Servicepartner

Vedlikehold

Kjøling

- for klagefritt innemiljø
GK-konsernet
Gunnar Karlsen a.s
Østensjøveien 15 D
Pb. 70, Bryn
0611 Oslo
www.gk.no

