
Nr. 3 – mai 2018 – Miljø & Teknikk 2019, 5.-7.mars, Norges varemesse, Lillestrøm

NYHETSBREV

Skreddermester i vannbehandling 
og pumpeteknikk 
ALFSEN OG GUNDERSON AS
Alfsen og Gunderson (AG) 
ble etablert i 1926 og har 
siden utviklet seg til å bli 
et ledende firma innen 
vann-, luft-, tørke- og 
renseteknologi. I tillegg til å 
designe og dimensjonere 
tekniske løsninger, selger 
selskapet kvalitetsutstyr 
fra ledende produsenter i 
Europa, Amerika og Japan. 
AG er kjent for 
kombinasjonen av vel 
utprøvde systemer, 
tilpasninger og 
videreutvikling av smarte 
løsninger. Som et av få i 
bransjen rekrutterer selskapet 
med mål om at de ansatte 
skal trives og bli i jobben i 
mange år. Firmaet er tuftet 
på ideen om at de ansatte 
skal eie selskapet. I det ligger 
også at selskapet har en 
aksjonæravtale som tilsier at 
det kun er ansatte og noen 
aksjonærer som kan være 
medeiere i bedriften.

Kundens favoritt 
«Vi ønsker å være 
kundens favoritt og er 
kjent som nisjeleverandør 
innenfor prosessteknikk/
vannbehandling og 
pumpeteknikk. Vi 
er mer fokusert på 
spesialprodukter enn 
typiske mengdeprodukter. 
Selskapets kompetanse 
innenfor konstruksjon 
og tegning gjør at vi kan 
levere kundetilpassede, 
skreddersydde løsninger» 
sier markedssjef Jan Vaksdal.
I kommunemarkedet 
ønsker AG å være det 
ledende selskapet innenfor 
vannbehandling og kommer 
til å ha flere nyheter til 
messen i 2019. Mange 
kommuner har et mål om 
å være energinøytrale og 
selskapet har laget et nytt 
produktkonsept som har fått 
betegnelsen ”Energinøytralt 
drikkevann» sier Georg 
Torstveit.

Energinøytral nyhet
«Energinøytralt drikkevann 
bygger på teknologi som i 
prinsippet benytter pumpe 
som turbin. Konseptet henter 
energi fra applikasjoner 
hvor det benyttes 
trykkreduksjonsventiler. 
Det er for eksempel 
typisk ved høydebasseng, 
vannbehandlingsanlegg 
eller store høydeforskjeller i 
nettet»

Deltagelse på kommunal-
teknisk messe
«Vi har vært med på alle 
messene – med unntak av 
én gang. Dette er en meget 
viktig arena for oss. Det var 
en periode vi opplevde litt 
dalende interesse – men de 
siste gangene har vi ikke vært 
i tvil om at det er her vi skal 
være.» sier avdelingsleder 
prosessteknikk, Odd-Anders 
Beckmann.

Daglig leder ..............................................Haakon L. Bryhn

Omsetning 2017 ....................................173.460.000

Driftsresultat 2017 ..................................9.539.000

Antall ansatte ...........................................50

www.ag.no

Alfsen og Gunderson AS har flere store produktnyheter på gang som skal presenteres på Miljø 
og Teknikk 2019. To sentrale og entusiastiske aksjonærer som skal formidle budskapet er fra 
venstre: Georg Torstveit, gruppeleder produktsalg og Odd-Anders Beckmann, avdelingsleder 
prosessteknikk. Foto: Kjell M. Jacobsen

Energinøytralt drikkevann - 
pumpe med turbin.
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