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Marked/ kontekst 
Gunvald Johansen Bygg AS tilbyr utvikling og bygging av boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Vår serviceavdeling 

utfører alle typer mindre byggeoppdrag. Vår produksjon foregår stort sett i Bodø-regionen, men hele Salten er et 
naturlig nedslagsfelt. 

Vårt virksomhetsområde er: 

entreprenørvirksomhet, herunder bolig og næringsbygg samt servicearbeider 

building contractor, including homes and commercial buildings, as well as servoce work 

Vi jobber etter et overordnet styringssystem som beskriver vårt ledelsessystem med tilhørende prosesser og danner 
grunnlaget for systematisk ledelse på alle nivåer i vår virksomhet. Styringssystemet skal tilfredsstille kravene i NS-EN 

ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 45001:2018, og for kravene i plan- og bygningsloven for sentral 
godkjenning.  

Gunvald Johansen tilfredsstiller kravene i aktuelle lover og forskrifter. Vi legger stor vekt på kvalitetsarbeid og arbeider 

aktivt med dokumentstyrt kvalitetssikring og elektroniske systemer. Og vi vektlegger særdeles opplæring og 
videreutvikling av medarbeidere gjennom intern opplæring.  

Vi setter våre kunder i fokus, og kan bidra aktivt i prosjektutvikling og prosjektering for å finne optimale tekniske, 
estetiske, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. En kompetent og bredt sammensatt organisasjon kommer våre 

kunder til gode. 

 

Bedriftens eiere og interessenter 

Gunvald Gunvald Johansen Bygg AS er et datterselskap i Gunvald Johansen Holding. 

 



 

 

Kartleggingen av interessenter og forhold Gunvald Johansen Bygg AS må forholde seg til er inndelt i interne og eksterne. 

Denne kartleggingen utgjør grunnlag for vår risiko- og mulighetsvurderinger, og skal gjennomgås årlig i forbindelse med 

ledelsens gjennomgåelse. 
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Vår visjon 

Gunvald Johansen Bygg AS skal ha en bedriftskultur som fremmer samarbeid og gode langsiktige kunderelasjoner. Vi skal 

skape verdier for våre kunder og medarbeidere. Vi skal skape en trygg og helsefremmende arbeidsplass. 

Vår politikk 
Vi skal: 

 utføre virksomheten slik at våre kunder får riktig kvalitet til konkurransedyktige betingelser 
 påvirke våre kunder, medarbeidere, underentreprenører og leverandører til å bidra til gode miljøløsninger i våre 

byggeprosjekter 
 fremme samarbeid eksternt og internt for å oppnå gode langsiktige relasjoner 

 tilstrebe forebygging av forurensning i det ytre miljø 
 arbeide med kontinuerlig forbedring 
 tilfredsstille kravene i kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 45001.   

 tilfredsstille kravene i aktuelle lover og forskrifter 
 ikke ha noen personskader eller alvorlige tilløp til slike 

 forhindre arbeidsrelatert skade og nedsatt helse 
 forbedre arbeidsmiljøprestasjonene 

 

Våre overordnede mål: 

vår bedrift skal være innovativ og fremtidsrettet 
 prioritere lønnsomhet fremfor vekst 
 redusere utslipp, ha gode rutiner for avfallsbehandling og redusere forbruket av energi  

 sikre en trygg arbeidsplass og ha et godt arbeidsmiljø 

 
Miljøpåvirkning 

Gunvald Johansen Bygg AS har ingen utslipp ved våre tjenester som krever konsesjon. Den største miljøpåvirkningen 
ligger i bevisstgjøringen av våre ansatte og få de til å være gode ambassadører for vårt felles miljø. Dette gjelder i det 
daglige arbeidet, valg av arbeidsmetodikk, valg av innkjøp og avhending. De ansattes beslutninger påvirker miljøet. Vi 

skal hindre forurensning og sikre miljømessig bærekraftig utvikling. Vår evne til å påvirke miljøet i markedet er at vi 
synliggjør alternativer og gir råd til våre kunder og samarbeidspartnere med utgangspunkt i å ta gode miljøvalg.  



 

 

Bedriften 
Gunvald Johansen Bygg AS er et lokaleid selskap med ca. 135 medarbeidere. Virksomhetens administrasjon ligger 

sentralt i Bodø.  

 

Vårt hovedkontor: Gunvald Johansen Bygg AS 
Olav V gt. 92 
8004 Bodø 

 
Postboks 209 

8002 Bodø 

Utstyrslageret: Tømrerveien 2 

8007 Bodø 

 

 


