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• Etablert i 1964

• 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark

• Årlig omsetning i 2017 ca. 6 mrd. Kroner

• 85 kontorsteder

Nordens ledende tekniske entreprenør og servicepartner

«GK prosjekterer og leverer tekniske løsninger og 
tjenester for alle typer bygg gjennom hele byggets 
levetid.»

GKs forretningsidé
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Fagområder:

VENTILASJON, BYGGAUTOMASJON, KULDETEKNIKK, VVS, ELEKTRO OG ENERGI

Vi tar hånd om all teknikk i bygget



GK Gruppen AS - 2017

Misjon – For et bedre miljø

Vår miljøbevissthet bedrer lønnsomhet 

for kunder og samfunn

• Forbedret produktivitet som følge av optimalt inneklima 

og fysisk arbeidsmiljø. 

• Mer effektiv byggeplass med fokus på avfallshåndtering.

• Mindre belastning på det ytre miljø gjennom lavere bruk av 

energi, materialer og kuldemedier.
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Er solenergi en løsning i Bergen?
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Eller Oslo?
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Panelene trenger ikke rengjøres!
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Nesten to år drift – like rene fortsatt



Våre egne erfaringer..
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Bergen

Installert januar 2016

144 paneler, ca. 230m2 – 37 kWp

2 invertere a 17kVA

Orientering øst/vest ca 10 grader

Power optimizer på hvert panel

Oslo

Installert juni 2016

180 paneler, ca. 300m2 – 46 kWp

2 invertere a 20kVA

Orientering øst/vest ca 10 grader



Våre egne erfaringer..
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Bergen

Installert januar 2016

144 paneler, ca. 230m2 – 37 kWp

Kostnad ca 700.000

Ca 19.000 kr/kWp

Oslo

Installert juni 2016

180 paneler, ca. 300m2 – 46 kWp

Kostnad ca. 630.000

Ca 13.000 kr/kWp



Våre egne erfaringer..
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Bergen

Installert januar 2016

144 paneler, ca. 230m2 – 37 kWp

Årsproduksjon 25.000 kWh

108 kWh/m2

Oslo

Installert juni 2016

180 paneler, ca. 300m2 – 46 kWp

Årsproduksjon 35.000 kWh

117 kWh/m2



Det økonomiske aspektet ble dårligere enn fryktet

• Skulle produsere 40 000 kWh, produserte 35 000 kWh

• Produsert strøm til en verdi av 25 000 kr

• Tilbakebetalingstid på 25 år dersom en unntar

– Finanskostnader

– Vedlikehold

– Reparasjoner

– Oppgradering invertere

– Lisenser

• Men prisutviklingen er hyggelig!
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Hvorfor solceller?
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Solceller vil være en naturlig del av den totale tekniske løsningen

• Klimanøytrale bygg er en viktig del av å nå togradersmålet. 

• Fremdeles er det store energitap i mange bygg, må kompensere med produksjon.

• Men det er fortsatt billigere å spare energi enn å produsere energi..

• Solcelleinstallasjoner i seg selv er ikke komplekse sammenlignet med annen teknikk i bygg, tvert imot!

• Integrasjon mellom de ulike tekniske systemene er avgjørende for effektiv drift. Solceller – batterier – varme – kjøling.
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Solcelleanleggene er enkle å installere og krever lite vedlikehold

• Anskaffelse og montering fraviker lite fra 

annen teknisk montasje.

• Godt standardiserte produkter, mange som 

kan levere like produkter.

• Lite/ingen igangkjøringsproblemer.
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MEN..

• Enda et tidlig marked med mange små 

aktører,  varierende kunnskap, kompetanse og 

erfaring.

• Det leveres en del lite gjennomtenkte 

løsninger. 

• Hvem har ansvaret for sikkerheten?

• Prosjektering / koordinering på byggeplass 

undervurderes ofte.
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