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Gjeldfri 
familie-
rakett
– I 2001 rundet selskapet 1 mil-
liard i omsetning. Da satte vi et 
mål om 3 milliarder i 2012. Da 
vi nådde det, la vi en ny strategi 
om 10 milliarder kroner i 2022. 
Vi er foran det i dag, sier Valen-
Sendstad.

GK Gruppen er blant de le-
dende på ventilasjonsanlegg, rør 
og elektriske løsninger i Norge, 
og har store vekstambisjoner i 
Sverige.

Fra hovedkontoret på Ryen i 
Oslo styrer han over en butikk 
som nærmer seg 6 milliarder 
kroner i omsetning i år. I 2014 var 
omsetningen på 3,6 milliarder, så 
marsjfarten er høy.

52 år gammelt
Selskapet ble etablert i 1964, og 
har siden vært i familiens eie. I dag 
sitter eneeier John-Erik Karlsen 
som styreleder, men har fått med 
seg eldste sønnen inn i firmaet.

– Mine tre barn er fra 28 til 34 
år. Den eldste er veldig interessert 
og jobber i firmaet. De to andre 
har valgt andre retninger, og jeg 
håper at selskapet forblir fami-
lieeid også i årene fremover, sier 
han.

Planer om børsnotering eller å 
hente inn mer kapital finnes ikke. 
For noe umiddelbart kapitalbehov 
finnes ikke.

Selskapet har en balanse på 
snaue 1,6 milliarder kroner, helt 
renset for gjeld til banker.

– Det er ikke mange selskaper 
på denne størrelsen som er gjeld-
frie, men GK er det, sier Valen-
Sendstad fornøyd.

Med det har de muskler til å 
ekspandere videre.

Mens GK omsatte for 750 mil-
lioner kroner i det svenske mar-
kedet i fjor, ligger det an til en 
dobling i år.

– I Sverige har vi etablert GK 
Rør og hatt suksess med GK Ven-
tilasjon. Rør ruller ganske fort når 
det først får tak, og markedet er 
veldig stort, sier han.

Trenger mange nyansettelser
Med så kraftig vekst kreves det 
også en kraftig utvidelse av løn-
ningslisten.

– Omsetningen og antallet an-
satte følger nesten 1 til 1 for hver 
økte million i omsetning innen 
rør og elektro. I fjor hadde vi en 
omsetning fra rørdivisjonen på 
550 millioner, og vi hadde 537 
ansatte, så når vi skal vokse, er 
vi avhengig av å få inn flere men-
nesker.

– Hvordan er tilgangen på fag-
folk? Mange entreprenører mener 
det er vanskelig å skaffe nok kva-
lifiserte folk.

– Vi får de vei trenger, men 
merker at også vi får problemer. 
Det er også litt opp til oss selv. Det 
handler om hvor gode vi er med 
å gi lærlingeplasser, og det er noe 
vi jobber aktivt med. I dag har vi 
150 lærlinger hos oss, og det er 
viktig at vi forvalter de som tar 

fagutdannelse. Er det ikke noen 
jobb etter skolen, blir det færre 
som søker.

– Det er snakk om at en del 
håndverkere fra Øst-Europa har 
begynt å flytte tilbake. Merker dere 
noe til det?

– Jeg tror det i hovedsak gjel-
der personer som har vært ansatt 
innen grovere bygningsarbeid. 

GK jobber innen alle segmen-
ter av byggebransjen, også innen 
bolig, men da bare leilighetskom-
plekser.

– Villaer og rekkehus er vi ikke 
engasjert i, sier Valen-Sendstad.

– Vi er inne på Munch-museet, 
Deichmanske Bibliotek, vi har fer-
digstilt datahallen på Fetsund, har 
vært med på Terminal 2-utbyggin-
gen på Gardermoen, og er inne i 
skoler, logistikkbygg, gamlehjem, 
hoteller, bensinstasjoner og olje-
selskaper, sier han.

I tillegg utgjør 30–40 prosent 
av omsetningen drift og service-
oppdrag.

– Det er en god og sikker base 

av lønnsomhet, og opplever ingen 
konjunkturskifter. 

Veksten krever sitt
Valen-Sendstad forteller at det 
uttalte målet er å ha en resultat-
margin på 5 prosent før skatt. Den 
kraftige veksten gikk i fjor litt på 
bekostning av marginen. I fjor lå 
den på 4,1 prosent, ned fra 4,6 pro-
sent året før.

– Vi ligger hele tiden og fø-
ler på lønnsomheten. I år vil vi 
få omtrent samme resultat som 
i fjor, men selv om marginen 
går litt ned, leverer de etablerte 
virksomhetene etter skjema, og 
vel så det. 

(Mill. kr) 2015 2014
Driftsinntekter 4.503 3.644
Driftsresultat 188 166
Resultat før skatt 183 169
Årsresultat 140 123

 � I 1964 etablerte Kristian Nordberg 
et selskap som leverte ventila-
sjonsløsninger. Tre år senere kom 
Gunnar Karlsen inn på eiersiden, 
og selskapet fikk navnet Nordberg 
og Karlsen AS. 

 � Partnerne splittet opp i 1981. 
Gunnar Karlsen overtok entre-
prenørdelen i selskapet, og kalte 
virksomheten GK.

 � Etablerte seg i Sverige i 1988.
 � Kjøpte Honeywells norske avdelin-

ger i 1999.
 � Gikk inn i Danmark i 2005.
 � Leverer ventilasjons-, rør-, og 

elektroløsninger til private og 
offentlige bygg. Service og ved-
likehold er også et viktig forret-
ningsområde.

 � Har vært i Karlsen-familiens eie 
hele tiden, og John-Erik Karlsen 
sitter i dag som styreleder og 
eneeier.
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– Det er ikke mange selskaper på denne størrelsen 
som er gjeldfrie, men GK er det, sier konsernsjef i 
GK Gruppen, Jon Valen-Sendstad.

EIENDOM

 �Omsetning på 10 milliard er i 2022 innen rekkevidde


