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Daglig leder Jørn Vidar Johansen
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EN GOD HISTORIE
Vår historie går tilbake til 1963, da Byggmester Gunvald
Johansen etablerte et privateid aksjeselskap. Siden har vi
hatt en formidabel vekst i antall ansatte og omsetning. Fra
å være en liten tømrerbedrift med 12 medarbeidere har
virksomheten vokst til et konsern med over 300 ansatte
og en årlig omsetning på over 950 millioner i 2018.
Gunvald Johansen er i dag Bodøs største lokaleide konsern
i byggebransjen og en av landsdelens største entreprenører. En sentral del i oppskriften bak veksten er sterk
lokal forankring, vilje til satsing og videreutvikling. Sist, men
ikke minst, er dyktige medarbeidere en en viktig årsak til
bedriftens positive utvikling.

Vår visjon er å opprettholde en bedriftskultur som fremmer
godt samarbeid og langsiktige kunderelasjoner, der vi
skaper verdier for våre kunder. Dette skal gi selskapet
positive resultater – blant annet som følge av en utpreget
lagånd, der alle drar i samme retning.
Selskapet har i dag en solid og stabil arbeidsstokk, som
hver dag jobber etter våre verdier – pålitelig, engasjert 
og nyttig. Dette har vært helt sentralt i vår virksomhet,
og avgjørende for at vi skal få fornøyde kunder. Noe vi
har fått bevis for i form av mange gode referanser
– som blir stadig flere.
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MILJØ OG KVALITET I FOKUS
Gunvald Johansen Bygg AS er sertifisert i henhold til
standarden NS-EN ISO 9001 og 14001. Disse sertifikatene
viser at vårt styringssystem er i tråd med internasjonal
anerkjent metode for å bygge opp og drive strukturert,
systematisk miljø og kvalitetsarbeid.

Styringssystemet er et redskap som skal hjelpe oss til
å arbeide mer systematisk med forbedringer. Systemet
er bygd opp som en kontinuerlig syklus av planlegging,
gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at vi oppnår
en kontinuerlig forbedring.

Standarden tar utgangspunkt i en internasjonal anerkjent
metode for å bygge opp og drive et strukturert, systematisk
miljø- og kvalitetsarbeid. Den beskriver et system med
krav til innhold i form av blant annet rutiner, prosedyrer og
registreringer som vi må ivareta.

Gunvald Johansen Bygg AS har tegnet avtale med teknisk
operatør av systemet, coBuilder AS, om innhenting av
sikkerhetsdatablader. Vi stiller også krav om at våre
leverandører og underentreprenører skal ha avtale med
coBuilder om bruk av ProductXchange.
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OPPTATT AV REKRUTTERING
Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Derfor anser vi det
som en viktig oppgave å rekruttere kompetent arbeidskraft
i alle ledd. Det er våre medarbeideres kunnskap som utgjør
selskapets ryggrad, og som skaper trygghet og tillit hos
våre kunder.
Gunvald Johansen Bygg AS er godkjent lærebedrift i
tømrer- og betongfaget. Vi satser bevisst på rekruttering av
lærlinger, og har et tett samarbeid med blant annet opplæringskontor og skoler i vår region. Vårt mål er hele tiden
å ha lærlinger i arbeid, for å sikre stabil rekruttering.
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Lærlingeordningen er en del av vår langsiktige strategi, og
gir unge mennesker mulighet til å komme ut i arbeidslivet
og lære tømrer og betong faget, samtidig som det sikrer
bransjen dyktige faglærte håndverkere.
Vår erfaring er at lærlingene bidrar positivt til bedriften.
Mange av våre fagarbeidere så vel som ledere startet sin
karriere som lærlinger.

ET STED Å BLI VÆRENDE
Gunvald Johansen Bygg AS legger stor vekt
på å skape et godt arbeidsmiljø og legge
til rette for en yrkeskarriere for de som har
ambisjoner, lyst og evner.
Mange av våre medarbeidere har lang fartstid
hos oss. Vi synes det er gledelig at flere
medarbeidere går gradene og fortsatt
jobber her.
I tillegg til vårt fokus på rekruttering, ønsker vi
å sikre både selskapets og medarbeidernes
kompetanse gjennom videreutvikling og
kursing. Slik skal vi alltid sikre høyt kvalifisert
personell på alle nivåer i bedriften.
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
I Gunvald Johansen Bygg AS jobber vi aktivt for at vi til
enhver tid skal være oppdatert på gjeldende regelverk
for helse, miljø og sikkerhet. Dette er en viktig del av vår
daglige drift, og vi har innarbeidede rutiner og moderne
systemer som ivaretar HMS i alle ledd.

Alle ansatte skal følge bedriftens tilrettelagte rutiner
og prosedyrer i alle arbeidsoppgaver. I tillegg har vi
egne stillinger, med hovedansvar for oppfølging av alt
HMS-arbeid.

Vårt mål er at det daglige arbeidet skal gjennomføres uten
skader på mennesker, miljø og materiell.

Våre ansatte oppfordres til å delta aktivt i HMS-arbeidet
i virksomheten. Slik skal vi sikre en felles forståelse for
viktigheten av helse, miljø og sikkerhet.
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SOLID ORGANISASJON
Gunvald Johansen er et konsern i sterk vekst, og er i dag Bodøs største aktør
innen byggebransjen og en av landsdelens største byggentreprenører. Konsernet er
en lokalt eid familiebedrift

Vi er organisert i en konsernmodell med Gunvald Johansen Holding som eier.
Våre hovedvirksomheter er byggentreprenør, eiendomsutvikling
og byggevarehandel gjennom Byggmakker-kjeden.
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BYGGMAKKER
– alt innen hus, hjem og hage
Gunvald Johansen er medlem i byggevarekjeden
Byggmakker. Vi har i dag fire forretninger i vår region
– Bodø, Svolvær, Fauske og Leknes. Vår femte
Byggmakker er under planlegging på Hunstad i Bodø.
I tillegg er vi medeier i 19 Byggmakker-forretninger i
Midt-Norge.
Alle utsalgene tilbyr et bredt og utvalg av byggevarer og
interiør for hus, hjem og hage. Velkommen innom for en
hyggelig handel!
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STOR PÅ PROSJEKTUTVIKLING
Vi er en stor aktør innenfor eiendom i vår region. Vår strategi
er å investere i eiendommer og tomter i Bodø og omegn for
utvikling. Veksten i selskapet har vært stor de siste årene,
og vi har mange spennende prosjekter 
i startgropen.
Vi jobber hele tiden med ulike utviklingsprosjekter – både
i egen regi og i samarbeid med andre investorer. Vi er
alltid på utkikk etter nye spennende prosjekter og jobber
systematisk for å skaffe oss nye kunder og samarbeids
partnere.

Vi foretar økonomiske forhåndsvurderinger, kalkulasjon og
bistår ved utarbeidelse av avtaler og kontrakter. Deretter bistår
vi med hele prosessen – fra reguleringsarbeid, prosjektering
og valg av løsninger til produksjon helt frem til ferdig bygg.
Ta kontakt dersom du har en interessant tomt eller et
utviklingsprosjekt som du ønsker å diskutere med oss. Vi
har gode erfaringer med slike samarbeidsprosjekter, og kan
bidra til valg av de beste og mest miljø- og kostnadseffektive
løsningene for prosjektet.
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BOLIGSALG OG EIENDOM
I Gunvald Johansen jobber vi hele tiden med utvikling og
salg av prosjekter. Det er viktig at man har kunnskap om
markedet og at man følger med trender i et marked som
hele tiden er i endring. I de fleste av våre prosjekter inviterer
vi kunden til å sette sitt personlige preg på deres neste
hjem, noe vi erfarer er veldig populært blant våre kunder.
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Vi drifter og forvalter i overkant av 60 000 kvm nærings
eiendom.
Noen av disse næringseiendommene eier vi sammen med
andre. I tillegg til næringseiendommene har vi også en del
leiligheter vi leier ut til det private marked.

SALTEN BRANNSTASJON
Gunvald Johansen-konsernet har en OPS-avtale (offentlig-privat
samarbeidsavtale) med Bodø kommune, hvor vi har bygd og drifter
Brannstasjon med nødsentraler. Brannstasjonen ble overlevert i
februar 2016. Vår eierandel er 50 %.

HUNSTADSENTERET
Hunstadsenteret åpnet i
oktober 2017.
Senteret som er på 11 600 kvm
fordelt over 2 etasjer, og har en
meget spennende miks av ulike
butikker og bransjer.
Vi eier og drifter senteret.
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ERFAREN BYGGENTREPRENØR
Entreprenørdelen er vår største og mest omfattende
virksomhet. Gunvald Johansen Bygg AS er i dag den
største lokaleide byggentreprenøren i vår region. 
Selskapet utfører alle typer byggeprosjekter – fra de
minste oppdrag til de største totalentrepriser.

Vi behersker alle entrepriseformer innen nybygg og
rehabilitering. Målet er å være en komplett leverandør fra
første spadetak til ferdig bygg. Det vil si at vi leverer alle
produkter og tjenester i forbindelse med et byggeprosjekt
– fra grunnmur til tak.

Gunvald Johansen har i løpet av de siste 55 årene
opparbeidet en posisjon i markedet som en allsidig og
etterspurt totalentreprenør i regionen. Vi utfører i dag alle
typer prosjekter for byggherrer i offentlig og privat sektor.

Våre medarbeidere har høy kompetanse og lang erfaring
fra store og små prosjekter i ulike kategorier. Kombinert
med et godt samarbeid med underentreprenører og
leverandører innen ulike fag kan vi levere komplette
løsninger av høy kvalitet.

På de neste sidene ser du
noen av våre referanseprosjekter.
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STUDENTBOLIGENE PÅ MØRKVED
Vi har i ca. 4 år bygd boliger for studenter i Bodø. Når siste bygg
overleveres i juni 2018, har vi totalt levert 604 studentboliger.
Byggherre er Nord studentsamskipnad (Studentinord).
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HUNSTADSENTERET

Hunstadsenteret åpnet i oktober 2017. Senteret, som er på 
ca, 11 600 kvm over 2 etasjer, har en meget spennende
miks av ulike butikker og bransjer.
Byggherre er Gunvald Johansen Eiendom AS.
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KVARTAL 98

Vi har utviklet og bygd ut hele Kvartal 98. Når vi er ferdige med siste trinn i Byparken høsten 2019
har vi overlevert i overkant av 270 leiligheter. I tillegg har vi bygd næringslokaler til ulike bransjer,
det største er lokalene til PBL (Private Barnehagers Landsforbund) hvor vi overleverte et bygg i
energiklasse A på ca. 10 000 kvm.

BYGARASJEN
KVARTAL 99

Vi bygger nytt parkeringsanlegg i
Kvartal 99. Her kommer det hele
350 parkeringsplasser i 2 etasjer.
Jobben er en totalentreprise.
Oppstart i april 2018, overlevering
september 2019
Byggherre er Bodø kommune.
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RÅDHUSET

Vi bygger Bodøs nye rådhus.
Rådhuset ferdigstilles
sommeren 2019. Dette er
en kompleks og spennende
jobb, hvor man integrerer
gammel bebyggelse med
nytt.
Byggherre er
Bodø kommune.
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SJØÅSAN
Sjøåsan er et utviklingsområde 8 km øst for Bodø
sentrum, hvor vi bygger eneboliger, rekkehus og
tomannsboliger. Spesielt for området er den fantastiske
utsikten over Saltenfjorden.
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HUNSTAD SØR
Utviklingsområde ca. 8 km øst for
Bodø sentrum. Her bygger vi rekkehus, eneboliger, leilighetbygg osv.
Samarbeidsprosjekt med Hunstad
Sør Utviklingsselskap AS.

BODØSJØVEIEN 50
Gamle slakteriet i Bodø gjøres om fra næring til bolig. Her
planlegges det rekkehus, kjedet bolig, leiligheter osv. Totalt
vil det bygges mellom 350-400 boliger. Sør-Vest vendt
beliggenhet nede ved havet gir gode lysforhold og super
utsikt.
Samarbeidsprosjekt med Elektro AS. Vår eierandel er 50 %.

LØVOLDGÅRDEN
I hjertet av Bodø sentrum eier vi
Løvoldgården. Dette er en eiendom
som ligger helt på kaikanten i
sentrum av byen, her skal vi bygge
i overkant av 30 leiligheter, samt
to topp moderne etasjer med
næringslokaler.

23
SIDE 23

INGEN OPPDRAG FOR SMÅ!
Vår serviceavdeling utfører alle typer oppdrag innen bygg
og renovering for private og bedrifter i Bodø-området.
Avdelingen disponerer flere topp utstyrte servicebiler, og en
stab bestående av en rekke tømrere samt prosjektledere.
Våre tømrere legger stor vekt på å gi en god faglig
veiledning og god service hele veien. Vårt mål er at du
som kunde skal være fornøyd med både prosessen og
sluttresultatet.
Vi kommer gjerne på befaring for å gi deg et uforpliktende
pristilbud. Ved behov kan vi være behjelpelig med tegninger,
planløsninger og fasader. Vi kan også påta oss alt av
papirarbeid som skal til for å få nødvendige godkjenninger
i henhold til dagens regelverk.

VI UTFØRER BLANT ANNET:
• Garasjer
• Tilbygg
• Plattinger
• Reparasjoner og vedlikehold
• Dører og vinduer
• Fasade
• Tak

Ingen byggeoppdrag er for små for oss!
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WORKSHOP BYGGER BODØ
SAMMEN MED GUNVALD JOHANSEN BYGG AS

Bodø VVS J Willumsen

Bodø VVS J Willumsen

Tlf: 75 54 99 90
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Tlf: 75 54 99 90
E-post: firmapost@bodovvs.no
E-post: firmapost@bodovvs.no
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Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er også totalleverandør

Vi utfører alle typeravrørleggertjenester,
og er også totalleverandør
komplette bad og våtrom.
av komplette bad og våtrom.
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EL

NORSK
AKKREDITERING
QUAL 002

Maler- og byggtapetsermestrenes
Landsforbund

La oss hjelpe deg med installasjon av varmepumper, gulvvarme,
vanlig utstyrsmontering og serviceoppdrag. Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring!
ORU M •
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ISO 9001 SERTIFISERING BEDRIFT

•F
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ISO 9001 SERTIFISERING BEDRIFT

Maler- og

HEGLAND

La oss hjelpe deg med installasjon av varmepumper, gulvvarme,
vanlig utstyrsmontering og serviceoppdrag. Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring!
NORSK
AKKREDITERING
MSYS 001

ORU M •

HEGLAND

NORSK
AKKREDITERING
MSYS 001

Følg oss på Facebook!
www.facebook.com/

10

Følg oss på Facebook!
www.facebook.com/

10
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SOLID
SAMARBEIDSPARTNER
Helgeland Betong er en av
Nord-Norges største produsenter
av betongelement. Vi leverer betong
av høy kvalitet til konkurransedyktige
priser. Med over 65 års erfaring kan
vi bistå deg i ditt prosjekt, enten det
er bygg, anlegg, vei eller kai.

- Din totalleverandør av betong
+47 952 86 399 • th@helgelandbetong.no
www.helgelandbetong.no
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GEORG RÅNES PAULSEN

Daglig leder - Partner - Eiendomsmegler MNEF

Gode resultater kommer ikke av seg selv
- det er alltid noen som skaper dem

Vi er best på
Bolig/Fritidsbolig - Prosjekt - Næring

Bodøs eneste frittstående lokaleide meglerhus
Lang erfaring - høy kvalitet - unik lokalkunnskap

Meglerhuset Bodø AS - www.mhuset.no - 75 59 14 14

BALCO - Når det stilles strenge krav til
kvalitetsprodukter

Vi har utviklet mange unike patenter opp gjennom årene, og disse får du med på kjøpet
når du velger å samarbeide med oss. Det kan være lønnsomt å ta en prat med oss!
+47 23 38 12 00
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balco@balco.no

BALCONIES
FOR
GREATER
LIVING

Overhalla Betongbygg prosjekterer, utvikler og produserer prefabrikkerte
betongelementer til mange typer bygg.
Vi er spesialister på prefabrikkerte elementbygg og kjenner behovene til næringsog industrikunder. Dette er en byggemetode som har mange fordeler.
•
•
•
•
•
•
•

Produksjon uavhengig av værforhold
Vesentlig kortere byggetid
Betydelig mindre avfallshåndtering
Økt sikkerhet på byggeplassen
Redusert byggetid og reduserte byggekostnader
Krever svært lite vedlikehold
Betong har lang levetid.

Ikke bygg før du har vurdert vårt alternativ. Ta kontakt for å høre mer
om hvordan vi kan løse dine utfordringer med betong.

Tlf. 74 28 06 00
overhallabetongbygg.no
post@overhallabetongbygg.no

Din totalleverandør av glass og glassrelaterte

produkter for interiør og eksteriør

firmapost@bodoglass.no // 755 00 950
www.bodoglass.no

Velkommen til Flisgalleriet
– Bodøs mest moderne showroom
og flisbutikk for fliser av høy kvalitet.
Vi importerer våre fliser direkte fra fabrikker i
Italia og Spania og lagerfører de mest populære.
En daglig kontakt med leverandører og dyktige
interiørkonsulenter gjør at vi til enhver tid har
kunnskap om det siste på markedet.

www.flisgalleriet.no
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Faglærte folk, rigging,
prosjektering, ingeniørkunst eller rå tallknusing.
Vi leverer det du trenger.
Tlf. 75 50 68 50
adecco.no
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BYGG TETT OG ENERGIEFFEKTIVT!
Isola Tyvek Klimasystem er en komplett produktpakke for sikker tetting av bygg.
Systemet består av Tyvek Vindsperre og Undertak med spesialtilpassede detaljeløsninger.
Dette gir deg full dokumentasjon for et tett, fuktsikkert og energieffektivt bygg med
30 års produkt- og funksjonsgaranti.

TG 20474

Isola- Bygg bedre, enklere!

Student i nord er et stort prosjekt hvor det er benyttet
Isolas tettesystem «Komplett Deal» med svært tilfredsstillende resultat. Tetthetmåling på 0,2 luftvekslinger pr.time.
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Nordlands ledende leverandør av
industri- og garasjeporter.

tilbud@enterservice.no | 24 timers døgnvakt 916 51 114

Vi bygger i betong!
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Norges største boligkjøperregister
får flere på visning og sikrer best pris for din bolig.

Markedets mest effektive

Flytteplaner?
dnbeiendom.no

boligmarkedsføring Smart Solgt
– gir i snitt 16 % flere på visning.

Vi legger ut for markedsføringen
– ingen kostnader før endelig sluttoppgjør.

DNB Eiendom Bodø

Haneseth-gruppen består i dag av ca 300
medarbeidere lokalisert i Nord-Norge.
Vi er etablert i Kirkenes, Tromsø, Senja,
Harstad, Narvik, Kjøpsvik, Steigen,
Hamarøy, Stokmarknes, Leknes, Gimsøy,
Svolvær, Bodø, Fauske, Storforshei og
Mo i Rana.
Vår faglige bredde gjør oss attraktive
som arbeidsgiver og leverandør.
Fagfeltene spenner seg fra
automatisering og driftskontroll,
elektro- sikkerhet, telekommunikasjon,
høyspentanlegg, VVS og små-kraftverk.
Flere landsdekkende aktører benytter
seg av vår kompetanse og geografiske
spredning.

www.haneseth.no

tlf. 915 09999

ELEKTRO - AUTOMASJON - SIKKERHET

Små eller større oppgaver.
Vi har montører som
får jobben gjort.

post@haneseth.no
Tlf. 75 53 50 50

www.bodo.haneseth.no
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Trenger du rørlegger?
Kontakt oss på 75 50 37 50
Vakttelefon hele døgnet 41 40 37 50
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Industriveien 7 • 8208 Fauske • Tlf: 483 28 780 • e-post: post@uni-form.as • www.uni-form.as

Vi utfører alt innen grunnarbeid

Asgotslett, 8120 Nygårdsjøen • Tlf. 941 69 794
post@enkonas.no • enkonas.no

Vi sikrer deg og dine verdier.
Adgangskontroll • Sikker oppbevaring • Kameraovervåkning
Lås og beslag • Nøkkelservice • Områdesikring • Postkasser
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Stormyrveien 8, 8008 Bodø • Tlf. 75 54 40 40 • E-post: post@bsl.as• www.bsl.as

SE DØREN I DITT HJEM
LAST NED DØR-APP

Vi tilbyr:
Støping • Pussing av gulv • Legging/Avretting
Forskalingsarbeid
Tlf: 95 83 96 30 • E-post: post@gulvbetong.no
www.gulvbetong.no

www.granab.se

Post: Pb 116, Heimdal, 7473 Trondheim | Besøk: Industriveien 39D, 7080 Trondheim

Heiser
Rulletrapper
Dører/porter

Rivning • Betongsaging og kjerneboring
Wiresaging • Betongsliping

Reipå Industriområde, 8146 Reipå
Tlf. 905 30 800
E-post: firmapost@nordlandbetongsag.no
www.nordlandbetongsag.no

Installasjon • Vedlikehold • Modernisering • Service
Tlf. 909 22 909 • www.kone.no
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Tlf. 75 59 00 90 • Rønvikfjæra 7, 8012 Bodø
Tlf. 75 59 00 90 www.o-el.no
E-post:
Tlf. 75 59
00 90firmapost@o-el.no
• Rønvikfjæra 7, 8012 Bodø
E-post:www.o-el.no
firmapost@o-el.no

DIN TOTALLEVERANDØR
AV DØRER

www.o-el.no

www.nordicdoor.no

TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE
En malerbedrift fra nord til sør
Tlf. 982 083 33
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KONTAKT OSS
Gunvald Johansen Bygg
Besøksadresse: Olav V gt 92, 8004 Bodø
Postadresse: Postboks 209, 8001 Bodø
Telefon: 75 54 19 30
E-post: post@gj.no

www.gj.no

