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GK 50 ÅR

Faglig bredde og lokal tilstedeværelse vil også fremover kendetegne GK. 
Helhedsløsninger og -tjenester i kombination med godt håndværk bliver 
vigtigere end nogensinde – gennem hele det tekniske anlægs levetid.   

S
iden starten i 1964 har selskabet 
været præget af vækst – både i 
form af geografisk udbredelse og 
faglig bredde. Denne udvikling vil 

fortsætte i Skandinavien. 
– Der er stadig en del, som vi kan gøre 
bedre i forhold til vores faglige bredde, 
fastslår koncernchef Jon Valen-Sendstad. 
Arbejdet består af to væsentlige dimen-
sioner: Først at øge bredden for de fag-
områder, der grænser op til ventilation, 
og derefter at dække de tre store installa-
tionsfag rør, el og ventilation. 
– Vi ekspanderer automationsdelen inden 
for ventilation til bygningsautomatik og 
kuldeteknik til at dække det fulde spek-
trum. Her har vi lang vej igen i Sverige og 
Danmark, siger Valen-Sendstad. Når de 
tilstødende fagområder er på plads, tager 
vi fat på den anden dimension.  
– Rør er på plads i Norge og Danmark. 
El er indtil videre i opstartsfasen i Norge 
og er slet ikke til stede i Danmark og 
Sverige, pointerer Valen-Sendstad.

I jubilæumsåret er status cirka 1850 
ansatte fordelt på i alt 76 kontorer i 
Norge, Sverige og Danmark. Historien 
begyndte, da Kristian Nordberg i 

1964 etablerede en lille virksomhed, som 
beskæftigede sig med ventilationsentre-
priser og ejendomme. Tre år senere kom 
Gunnar Karlsen ind i firmaet, som fik 
navnet Nordberg og Karlsen AS. 
– De havde tidligt en ambition om, at 
selskabet skulle blive landsdækkende, 
fortæller John-Erik Karlsen, ejer og 
bestyrelsesformand i GK-koncernen. 
Op gennem 70’erne etablerede firmaet 
kontorer i Porsgrunn, Ålesund, Hamar, 
Førde, Molde og Trondheim. Nordberg 
og Karlsen delte firmaet mellem sig i 
1981, og entreprenørvirksomheden 
fortsatte som Gunnar Karlsen AS. 

ANDEN GENERATION PÅ BANEN
I anden halvdel af 80’erne ansættes 
Gunnar Sveen som daglig leder, og 
udvidelsen af fagkompetencerne bliver 

en vigtig del af selskabets strategi. 
– Allerede på dette tidspunkt tilbyder 
GK automatisering og klimakøling ud 
over deres hovedprodukt ventilation, 
fortæller Karlsen. Han startede selv i 
firmaet i denne periode efter at have 
uddannet sig til civilingeniør i USA og 
arbejdet flere år som konsulent. Virk-
somheden udvides gennem flere opkøb 
af ventilationsfirmaer. Grundlaget for 
fremtidige serviceafdelinger skabes ved 
at etablere et separat forretningsområde 
med fokus på eksisterende bygninger. 

SKANDINAvISK OG FLERFAGLIG
Køleproduktleverandøren Ingeniør-
firmaet Theodor Qviller AS bliver 
opkøbt i 1995 og fortsætter under 
samme navn. GK bliver et multinationalt 
selskab ved at etablere Gunnar Karlsen 
Sverige AB i Sverige i 1998 gennem 
opkøbet af serviceorganisationen EVR 
& Wahlings. GK får et godt fodfæste 
inden for bygningsautomatik ved at 

købe Honeywells organisation i Norge 
i 1999. GK Danmark etableres i 2005, 
mens GK Rør bliver etableret i 2011. 

MILLIARDER SOM PLANLAGT
I 2002 runder omsætningen for første 
gang en milliard, og samme år ansættes 
Jon Valen-Sendstad som koncernchef. 
Den næste milepæl på tre milliarder 
skrives ind i strategien – og nås som 
planlagt ti år senere i 2012. Samme år 
flytter koncernen ind i Miljøhuset GK på 
Ryen, som er Norges mest energieffektive 
kontorbyggeri. Tredje generation Karlsen 
træder i 2013 ind i familiefirmaet som 
indkøbschef med en BI-uddannelse i 
rygsækken og en god ballast fra sit arbejde 
med projektudvikling og projektledelse. 
Takket være energieffektive løsninger og 
et godt indeklima bidrager GK til bedre 
miljø og sundhed. 
– Det har vi gjort i de første 50 år, og det 
skal vi også gøre i de næste 50 år, fastslår 
Karlsen. 

Lige siden første færd, den 31. maj 1964, har GK oplevet vækst 
– i antal ansatte, omsætning, fagområder og geografisk dækning.

50 års vækst

Foto: Peter Jensen 

FAKTA: Centrale GK-opkøb

1995: Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

1995: Glent & co AS

1998: ERV & Wahlings, Sverige

1999: Honeywell, Norge

2002: PNB Teknik og Fastighetsservice, 
          Sverige

2005: Ventilationsgruppen AS

2011: Jørstad Drift AS

TOTALTEKNISK ROLLE SIKRER HELHED
Faglig bredde er en forudsætning for, at 
GK kan fungere som totalentreprenør. 
– Det aspekt er på vej frem, og meget 
af vores virksomhed vil overgå til 
egenprojekteret og egenudviklet 
entreprise til nybyggeri, renovering, 
drift og service, mener Valen-Sendstad. 
Det skyldes ikke mindst den måde, 
som entreprisemarkedet har fungeret 
på indtil videre, hvor underentrepriser 
på de enkelte tekniske fag vurderes 
hver for sig. Det gør det vanskeligt at 
optimere den tekniske løsning, hvor 
alle fagene kæmper side om side for at 
få den størst mulige del af leverancen 
i form af valg af varme-, køle- og 
ventilationsløsning.  Som totalteknisk 
entreprenør har vi en helhedstilgang 
og kan optimere den tekniske løsning 
og tilbyde den bedste løsning og 
den laveste samlede pris. Det opnår 
bygherren ikke, hvis fagene deles op, 
mener Valen-Sendstad og tilføjer, at 
man i flere generationer har betragtet 
de tekniske fagområder som adskilte, 
hvilket har ført til en udpræget grad af
“klippe/klistre-løsninger”. Vi ønsker 
at tilbyde gode helhedsløsninger, som 
også er økonomisk gangbare i såvel 
byggefasen som driftstiden og dermed 
kan opfylde både bygherrens og 
totalentreprenørens behov.
– Totalentreprenøren ser ikke, hvor 
lille rørentreprisen bliver. Som total-
entreprenør ser vi helheden, men 
bygherren kan ikke få greb om den via 
rådgiverleddet, mener Valen-Sendstad 
og tilføjer, at man i 20 år har betragtet 

de tekniske fagområder som adskilte. 
Vi ønsker at tilbyde gode helheds-
løsninger, som også er økonomisk 
forsvarlige og kan opfylde både byg-
herrens og totalentreprenørens behov. 

HELTE I MARKEN
Gode tekniske løsninger, som fungerer 
i praksis, kan ikke realiseres uden god 
projektledelse og godt håndværk. 
– GK’s hjerte banker ude i marken hos 
vores kundeansvarlige, projektledere 
og fagfolk, og GK skal være en god 
arbejdsplads for dem, understreger 
Valen-Sendstad. Dygtige medarbej-
dere er altafgørende i hele det tekniske 
anlægs levetid – også i forhold til 
service og drift. 
– Vi ønsker at følge op på alle de 
tekniske fagområder, vi har været 
involveret i, for at sikre drift, 
kapacitet og korrekt energiforbrug i 
det videre forløb. Ellers ved vi, hvad 
der sker: Det går i vasken. Det sker 
både i børnehaver og på avancerede 
sygehuse, påpeger Valen-Sendstad. 
Den lokale tilstedeværelse er vigtig for, 
at vi kan følge anlæggene i hele deres 
levetid. 
– Det er ikke sikkert, at vi skal kunne 
tilbyde alle tjenester overalt, men vi 
skal være til stede, siger Valen-Sendstad 
og tilføjer, at GK har en ”Rema 
1000-strategi”: De steder, hvor der er 
folk nok til at starte en butik, skal GK 
også være til stede. 
– Vi skal være den lille virksomhed i 
lokalområdet, fastslår han.

GK’s næste 50 år: 
Teknisk helhed og godt håndværk
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INDLEDNING /
FRA KONCERNSJEFEN

INDLEDNING /
FRA KONCERNSJEFEN

Jon Valen-Sendstad, Koncernchef

S
å hos GK er det lidt af en “ekstremsport” at 
skabe lønsom vækst. Strategien dikterer, at 
vi skal være til stede på alle større lokali-
teter i Skandinavien, og at vi skal betjene 

markedet – både eksisterende og nye bygninger – 
med produkter og tjenester inden for ventilation, 
bygningsautomatik, rør, elektricitet og kulde-
teknik. Det er de vækst- og karrieremuligheder, og 
ikke mindst udfordringer, som ledere og medar-
bejdere hos GK står over for. 

FOR AT OPNÅ DETTE har vi opstillet knivskarpe 
mål for virksomheden, men vi opstiller også 
tydelige mål for etablering inden for nye fag-
områder og geografiske områder hvert år. Hvis 
målene om lønsomhed skal opfyldes, kræver det, 
at virksomheden har et solidt lederskab og en 
god købmandsånd, men vi skal også arbejde og 
producere på en måde, som er rationel og fører til 
høj kvalitet. Hvad angår kvalitet, har GK taget et 
kvantespring i de seneste år og har vendt relativt 
svage resultater til gode resultater, samtidig med at 
det er lykkedes os at skabe vækst. 

I DE KOMMENDE ÅR skal vi forbedre vores resul-
tater yderligere, men samtidig opfylde målene i 
den langsigtede strategiske plan om, at vi i 2022 
skal have en omsætning på NOK 10 mia. Det kan 
vi kun opnå ved at fortsætte på den kurs, vi har 
lagt – ved at tilbyde de rigtige tjenester med fuld 
teknisk fagbredde til kvalitetsbevidste kunder, der 
arbejder med nye og eksisterende bygninger.

HELDIGvIS ER GK en af de store virksomheder i 
Skandinavien, der får den højeste score i medar-
bejdertilfredshed. Den placering skal vi benytte 
os af for at tiltrække kommende generationers 
håndværkere, teknikere og ingeniører.

KOMPETENTE MEDARBEJDERE OG LEDERE er den 
bedste garanti for, at vi kan nå vores mål.

Hos GK sætter vi os vækstmål, men ikke på bekostning af 
lønsomhed. Det er den helt store udfordring for såvel ledere 
som medarbejdere: vækst i form af markedsandele og 
ekspansion af fagområder samt etablering i nye geografiske 
områder kombineret med krav om en betydelig lønsomhed 
i den etablerede del af virksomheden. Det kræver, at man 
kan holde mange bolde i luften samtidig. 

vækst, udvikling og forbedring 
= lønsom vækst

Tilfredse og kompetente medarbejdere, 
som servicetekniker Stephen Edsjø Kalnæs, 
er med til at skabe vækst i GK. 
(Foto: Magnus Brattset Drabløs, GK)



8           GK KONCERNET 2014-2015  GK KONCERNET 2014-2015           9 

MARKED / 
GK DANMARK

MARKED / 
GuNNAR KARLSEN SvERIGE

Renoveringen og moderniseringen af Nöten-kvarteret i Solna nord for Stockholm. 
Gunnar Karlsen Sverige har haft ansvaret for aircondition-installationerne i fem bygninger 
på i alt 69.000 m2, der renoveres efter strenge krav til miljø, energi, teknik og fleksibilitet, 
som er udstukket af den primære lejer, Skatteverket. GKs montører (fra venstre) Benny Rask, 
Anders Boman, Hans Grönberg og Roger Bäckgren.

Göran Krawe, Administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB

2013 – endnu et år og endnu en opsummering. 
På dette tidspunkt sidste år forudsagde jeg, at vi ville 
opleve et noget svagere marked, et tættere samarbejde 
med vores kunder og rekruttering af flere dygtige 
medarbejdere. Det ser ud til, at jeg ramte 2 ud af 3 
rigtige, eftersom markedet var stort set uforandret. 

V
i har rekrutteret flere dygtige med-
arbejdere og samarbejder nu endnu 
tættere med vores kunder. Disse 
fakta afspejles i årets resultater – en 

omsætning på SEK 609 mio. (536) og et 
resultat før resultatløn på SEK 31 mio. (24).
 
INTERNT KAN vI SE, at jo længere man er 
kommet i forhold til at tilpasse sig vores 
fælles arbejdsgange og -metoder, desto 
bedre resultater opnår man. Den sammen-
hæng fremtræder i dag mere klart end 
nogensinde, hvilket betyder, at der på flere 
områder er plads til forbedring. Vi er godt 
på vej, men ikke helt i mål, og vi forventer at 
se yderligere gennembrud i 2014. I 2013 har 
vi styrket vores position i samtlige regioner 
og er godt på vej til at opnå en god balance 
mellem entreprise og service inden for 
samtlige forretningsområder. 

I 2014 vIL vI FORTSÆTTE vORES ARBEJDE 
med at skabe en god blanding af service 
og entreprise i de respektive regioner samt 
markedsføre og videreudvikle vores 

forretningsområder køling, bygnings-
automatik, ventilation og rådgivning. Min 
vurdering er, at markedet i 2014 samlet set 
vil være uforandret, men at der vil være 
store geografiske forskelle, og vores evne 
til at tilpasse os efter dette bliver afgørende 
for vores succes. Vi vil få et endnu tættere 
samarbejde med vores kunder og partnere 
og afsøge markedet efter idealkunder, som 
er omkostningsbevidste og investerer i deres 
ejendomme med henblik på at sænke deres 
omkostninger. Det er det, vi er bedst til, 
og det er dér, vi skal være – sammen med 
kunderne.

SOM SÆDvANLIG vIL JEG TAKKE vores 
kvalitetsbevidste kunder for, at I er med til 
at gøre os bedre. Derudover vil jeg takke 
vores fantastiske medarbejdere, som tager 
kundernes udfordringer op og dermed 
fortsætter deres egen udvikling som 
mennesker og vores udvikling som 
virksomhed. Ingen nævnt, ingen glemt. 
Tak til jer alle sammen!
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INNLEDNING /
FRA KONSERNSJEFEN

MARKED / 
GK DANMARK

Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør GK Danmark AS 

2013 blev et vendepunkt for GK i Danmark. 
GK Danmark gav igen sorte tal på bundlinjen, 
hvilket er en fornøjelse at se. Derimod kæmpede 
vi i 2013 fortsat i vvS-forretningen med oprydning 
i projekter. Men med nye kræfter og en målrettet 
proces er der også her en god udvikling i gang.

Det 21 etager høje boligbyggeri, som nu tager form i 
Københavns nye bydel Ørestad, kommer til at indeholde 
97 lejligheder samt forretningslokaler og parkerings-
kælder. GK Danmark skal levere ventilation.

M
arkedet er fortsat et hårdt konkur-
rencepræget marked, men den 
øgede andel af teknik i bygninger 
og den øget fokus på energi-

renovering giver gode muligheder for GK 
som teknik-entreprenør og servicepartner. 

Vores kundeanalyse viser, at GK er særlig 
gode til at rådgive, har en stor faglighed og 
peger på de rette løsninger. Den styrke har vi 
søgt at udnytte i rådgivning og samarbejde 
med vore kunder.

I 2013 har vi arbejdet målrettet på at 
styrke vores kunderelationer og have fokus 
på de markedssegmenter, hvor vi tror at 
GK kan tilføre vores kunder størst værdi, 
samtidig med at vi har en fornuftig forretning. 
Dette afspejler sig også i en pæn ordrebog 
for 2014 – og en række spændende projekter 
som GK har fornøjelsen af at være en del 
af – som fx Det Nye Universitetshospital i 
Aarhus (DNU), Langkærparken, Tåstrup 
Torv, CA Arena, Øresundstårnet og 
Mærsk-kollegiet.

BEDRE PROCESvÆRKTØJER
Engagement fra vores medarbejdere og gode 
værktøjer er afgørende for at skabe en god 
forretning med tilfredse kunder. Derfor har vi i 
2013 forsat arbejdet med at styrke vores organi-
sation og udvikle værktøjerne, så vi får mere 
fælles viden og mere effektive arbejdsgange. 

Dette betyder fx, at alle projekter skal 
gennem en tidlig risikovurdering og 
afleveringsforretning til produktion. 

Endvidere skal alle større tilbud gennem en 
granskning. Dette giver en større sikkerhed 
for, at projekterne bliver gennemført med 
den fastlagte kvalitet, tid og økonomi – og 
dermed opfylder kundekravene.

Samtidig har vi styrket organisationen ved 
at skabe større enheder, som giver mere 
fleksibilitet og effektivitet.

FÆLLES INDSATS FOR EN SuND FORRETNING
Hvad kan vores kunder og medarbejdere så 
forvente sig af os i 2014 og fremover?

Markedet vil forsat være særdeles konkur-
rencepræget og stille store krav til, at vores 
organisation løbende udvikles i takt med 
forandringerne. Derudover skal vi fortsat 
gennem en målrettet fokus udvikle 
samarbejdet med og rådgivningen af vores 
kunder for at skabe de bedste løsninger for 
alle. Desuden skal vi fortsat styrke vores 
produktionsevne med fortsat udvikling af 
vores værktøjer og ikke mindst vores 
medarbejdere, som er omdrejningspunktet 
for at skabe gode resultater. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke kunderne 
for den tillid, de har vist os, og alle med-
arbejderne, som har bidraget til at til vende-
punktet i GK. 2013 var et udfordrende år, og 
mange har gjort en stor indsats. Vi har alle 
forudsætningerne for at fortsætte GK rejsen, 
med at skabe solide sorte tal i alle enheder, 
samtidig med at vi skaber værdi for vores 
kunder med kvalitetsprojekter, der skaber et 
godt miljø og indeklima.  
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MARKED /
GK NORGE AS  

Eivind Sælen, Administrerende direktør GK Norge AS

2013 blev et godt år. Et år, som alle 
hos GK Norge AS med god grund kan 
være stolte over – et år, hvor mange 
kunder har vist os stor tillid.

D
et er en behagelig og taknem-
melig opgave at opsummere 
2013. Takket være en god og 
solid indsats fra alle medar-

bejdere hos GK blev det et rigtig 
positivt år. Et år, hvor meget gik i 
den rigtige retning. Alle regioner i 
GK Norge AS leverede sorte tal på 
bundlinjen. Nogle nåede deres budget, 
og nogle nåede et godt stykke over, 
mens andre manglede lidt for at nå 
helt i mål. Det er især dejligt, at stadig 
færre enkeltafdelinger har røde tal på 
bundlinjen.

ÅRETS PRODuKTIONSvOLuMEN 
kom meget tæt på det budgetterede 
mål, mens resultatet lå over budget. 
Ordretilgangen overstiger årets 
produktion, og vi har en noget større 
ordrebeholdning med ind i 2014, 
end vi havde i 2013. Forbedrings-
arbejdet er blevet videreført i 2013, 
og de løbende processer vil fortsætte 
i de kommende år.

vORES vISION ER “FOR ET BEDRE 
MILJØ”. Der bliver arbejdet med 
forskellige aktiviteter, som skal gøres 
os mere bevidste om dette. Miljøhuset 
GK har været et godt foregangspro-
jekt, hvor fagkundskab og etableret 
teknologi kombineres med nytænk-
ning og innovationsevne. Det bliver 
stadig besøgt af interesserede branche-

folk, som vil se bygningen og de løs-
ninger, man har valgt. Mange vil have 
tilsvarende løsninger i deres bygninger. 
I og med at flere satser på lavenergi-
bygninger, bidrager vi – sammen med 
vores kunder – til et bedre miljø.

I HELE 2013 HAR vORES TEKNISKE 
LØSNINGER afspejlet vores store 
bredde. Ud over stigende leverancer 
inden for ventilation, oplever vi også 
fremgang inden for bygningsautomatik 
og køling. Rør leveres i stigende grad 
sammen med GK’s egne rørselskaber 
dér, hvor de er etableret. 

MARKEDET EFTERSPØRGER i stadig 
højere grad tekniske totalentrepriser. 
Det stiller krav til vores faglige kompe-
tence inden for projektudvikling, projek-
tering og sammensætning af de tekniske 
fag til en fungerende helhed, hvor 
samspillet mellem fagene er afgørende 
for at opnå det optimale indeklima med 
det lavest mulige energiforbrug. 

I 2013 HAR vI uDFØRT OPGAvER i 
forbindelse med nybyggeri enten i form 
af enkeltfaglige entrepriser eller større 
flerfaglige entrepriser. Overordnet 
set har dette markedssegment været 
forholdsvis stabilt. Vi forventer at se 
samme mønster i år, dog med visse 
lokale variationer. Også vores aktivitet 
inden for eksisterende bygninger er i 

fremdrift. Via nationale aftaler med 
landsdækkende ejendomsejere og 
kæder leverer vi tjenester til de samme 
kunder over store dele af landet. Et godt 
indeklima med et fornuftigt energi-
forbrug er et gennemgående tema – 
også i eksisterende bygninger. Ved 
hjælp af energisparekontrakter (EPC) 
bidrager vi til at opgradere en lang 
række kommunale bygninger med 
henblik på at reducere energiforbruget 
markant. Det giver væsentligt lavere 
årlige driftsomkostninger.

SAMSPILLET MELLEM KuNDEN OG 
GK-MEDARBEJDEREN fører til gode 
resultater. Kunderne er opsatte på at 
få fuld valuta for deres investeringer. 
Vores opgave er at levere og synliggøre 
denne værdi. Her halter vi bagefter, og 
der findes store muligheder – især i 
kommunikationen mellem bygnings-
ejere og GK. Eksisterende bygninger 
er det absolut største marked, 
og behovet for opgraderinger og 
forbedringer øges, for hvert år der går.

TILFREDSE KuNDER er vores bedste 
reference – kunderne er vores eksistens-
grundlag. Der er god grund til at takke 
alle vores kunder for den tillid, som de 
har vist os i 2013. Også i de kommende 
år skal vi bestræbe os på at levere 
nytteværdi til vores kunder.

MARKED /
GK NORGE AS  

Lars Kristian Rørdam (forrest) og Jo Inge Olsen er blot to af 
mange kompetente medarbejdere, der bidrager til, at Hamar 
Stadion, et af GK Norges store projekter, kører på skinner.
(Foto: Magnus Brattset Drabløs, GK)
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MARKED /
INGENIØRFIRMAET THEODOR QvILLER AS

Andrew Ku fra Samsung Electronics og 
Jens Frydenlund efter signering af distributionsaftale.

MARKED /
INGENIØRFIRMAET THEODOR QvILLER AS

Jens Frydenlund, Administrerende direktør, Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

2013 blev på flere måder et rigtig godt år for 
Ingeniørfirmaet Theodor Qviller. Selskabet har mere end 
fordoblet sin omsætning siden opdelingen i 2010/2011, 
og det er et af de bedste resultater i selskabets historie 
– et resultat, som blev gjort muligt takket være en stor 
indsats fra alle medarbejdere i selskabet. 

O
rganisationen er i dag lille og har fokus 
på produktsalg. Vi har udpeget tre 
områder, som vi vil satse på: Aircon-
dition/varmepumper, hovedsageligt 

med produkter fra Samsung, fugtstyring med 
hovedfokus på Condairs befugtningsløsninger 
og Air Sep-systemet til udluftning og vand-
behandling i lukkede energisystemer.

SAMSuNG
Det helt store højdepunkt i 2013 var 
indgåelsen af en distributionsaftale med 
Samsung Electronics for aircondition-
produkter i Norge. TQ er enedistributør 
i Norden, hvilket vi ser som en anerken-
delse af vores store indsats for at lancere 
Samsungs airconditionprodukter i Norge. 
TQ er en af Samsung airconditions største 
kunder i Europa, og vi fik æren af at stå for 
den internationale lancering af Samsungs 
første nordiske varmepumpe i Alta. Det 
blev en flot lancering med deltagelse af 
Sydkoreas ambassadør og Altas bestyrelses-
formand. Salget af Samsungs produkter 
er steget markant i 2013. De nye nordiske 
varmepumpemodeller kom for sent til, at 
man kunne nå at opfylde årets salgsmål. På 
trods af det opnåede vi i sidste kvartal den 
markedsandel, vi havde sat os som mål. 

CONDAIR
TQ har med Condair konsolideret deres 
rolle som førende leverandør af befugt-

ningsanlæg i Norge. Befugtning er stadig 
et nichemarked i Norge, men vi oplever 
en stigende interesse for løsningerne. Det 
øgede fokus på energibesparelse har skabt 
en øget interesse for adiabatisk køling, som 
kan komme til at spille en større rolle i de 
kommende år. 2013 blev kronet med et stort 
projekt på Radiumhospitalets forsknings-
afdeling – de 58 stk. MK 5 var TQ’s hidtil 
største enkeltleverance inden for befugtning. 
Generelt arbejder vi langsigtet med at øge 
accepten af, at befugtning kan give et bedre 
indeklima.

AIR SEP
2013 blev et gennembrudsår for Air Sep. 
Systemet har manifesteret sig som en 
attraktiv løsning, der kan give en betydelig 
energigevinst i kraft af optimalt fungerende 
varme- og køleanlæg. Vi har formået at 
udbrede kendskabet til systemet og fået 
masser af positiv feedback. Vi oplever, at 
kundegrundlaget øges – både ved at 
eksisterende kunder vender tilbage og 
investerer i nye systemer, og ved at der 
kommer nye kunder til.

Vi føler, at vi har lagt et stærkt fundament 
for yderligere ekspansion i 2014, og vi har 
især store forventninger til lanceringen af 
en række nye varmepumpemodeller og den 
fortsatte udbredelse af Air Sep-systemet.
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MARKED /
GK RØR AS

Geir Bjørke, Administrerende direktør i GK Rør AS

GK Rør vinder 
nye markeder.

2
013 var et begivenhedsrigt år for 
GK Rør, som var præget af nyetable-
ringer i Trøndelag og i Romerike. 
GK Rør har i dag næsten 300 dygtige 

medarbejdere, som er fordelt i Oslo, 
Romerike, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, 
Otta, Vågå og Trondheim. Selskaberne 
positionerer sig som kompetencedrevne 
aktører inden for markedssegmenterne 
nybyggeri og eksisterende bygninger 
samt på et stadig mere vigtigt privatmarked. 
Kunderne stiller højere og højere krav til 
leverancerne, og GK Rør skal være i stand 
til at levere denne merværdi til sine 
forretningsforbindelser. Det forventes, at 
de gennemførte nyetable-ringer og tiltag 
vil føre til positive resultater i 2014.

FOR GK RØR AS BLEv 2013 et noget bedre år 
end 2012. Bag tallene gemmer der sig blandt 
andet etableringen af to distrikter, som sikrer 
vores tilstedeværelse i nye og vigtige geo-
grafiske områder. Afdelingen i Trondheim 
blev etableret i 2. kvartal i 2013 og Kjeller 
i Romerike i 4. kvartal i 2013. Takket være 
disse afdelinger dækker selskabet nu hele 
området fra Oslo til Trondheim. Det er især 
glædeligt, at  Trondheim-distriktet allerede 
efter få måneders drift har positioneret sig 
som én af landets førende rørentreprenører. 
Disse etableringer og selskabets målrettede 
satsning på kompetence i alle led forventes 
at føre til en væsentligt øget lønsomhed.

GK RØR OSLO ER ORGANISERET i et separat 
aktieselskab. Selskabet har gennem de 
seneste år haft en for stor opgavevolumen 
og har i 2013 gennemført en række 
gennemgribende tiltag, som har ført til en 
halvering af selskabets volumen, omkostnings-
effektivisering af organisationen og en væsentlig 
kvalitetsforøgelse af alle processer fra salg til 
produktion, hvilket gør, at vi har positive 
forventninger til GK Rør Oslo i 2014.

SELSKABERNE HAR EN GOD POSITION PÅ 
MARKEDET i deres respektive områder, og 
via samarbejdet med GK Norge har selskabet 
indgået flere totaltekniske kontrakter på 
entreprise og service.

HELHEDEN ER MERE END BARE SuMMEN 
AF DE ENKELTE FAGOMRÅDER. Takket være 
det flerfaglige samarbejde er GK i stand til 
at tilbyde kunderne optimerede og energi-
effektive løsninger i form af totalentrepriser og 
serviceaftaler. Hele vejen fra projektudvikling 
til idriftsættelse trækker vi på vores flerfaglige 
kompetencer, hvilket kommer kunderne til 
gode. Det fører til smarte løsninger, som sikrer 
en effektiv og hurtig installation og giver 
væsentlige energibesparelser i driftsfasen.

Takket være vores flerfaglighed kan GK Rør 
opfylde markedets forventninger til gode 
tekniske løsninger i nye og eksisterende 
bygninger.

MARKED /
GK RØR AS

GK Rør deltager i stadig flere totalentrepriser 
sammen med GK Norge. 
(Foto: Magnus Brattset Drabløs i GK)



SELSKABSSTRuKTuR

GK KONSERN AS leverer udstyr og tjenester til 
tekniske anlæg i erhvervsbygninger og offentlige bygninger.

Koncernens virksomhed er i hvert enkelt land opdelt i geografiske 
regioner, som igen er opdelt i forretningsområderne Nybyggeri og 
Eksisterende byggeri, som dækker over fagområderne ventilation, 

bygningsautomatik, køling og rør.

Å
50

Kontorer i Norge
19

Kontorer i Sverige
7

Kontorer i Danmark
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PRODuKTIONSvÆRDI I 2012 DELT PÅ:

Norge               2.230 mio. NOK
Sverige   570 mio.  SEK
Danmark  230 mio.  DKK

DANMARK
SvERIGE

NORGE

LAND

ByG.AuTOM.
KØLINGRØR

vENTILATION

FAG

Ventilation              2.050 mio. NOK
Bygningsautomation  200 mio. NOK
Køling 230 mio. NOK
Rør/VVS 440 mio. NOK

FORDELING ANTAL ANSATTE:

Salg/projektudvikling  150
Projektledere    470
Serviceteknikere   580
Montører/rørlæggere  230
Lærlinge/assistenter  100
Ledelse/stab   190

Salg/
projektudv.

Projektledere 

Serviceteknikere

Montører/rørlæggere

Lærlinge
Ledelse/
stab
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KONCERNREGNSKAB / 2013

KONCERNREGNSKAB / 
2013

G
K-koncernen leverer udstyr og tjenester til tekniske 
anlæg i erhvervsbygninger og offentlige bygninger. 
Koncernen er en af de førende aktører på det 
skandinaviske marked og har 50 kontorer i Norge, 

19 kontorer i Sverige og 7 kontorer i Danmark. Koncernen 
og den norske virksomhed har hovedkontor i sin egen 
bygning, Miljøhuset GK, på Ryen i Oslo. Den svenske 
virksomhed ledes fra Stockholm, mens hovedkontoret i 
Danmark ligger i Odense. Koncernens virksomhed er i 
hvert enkelt land opdelt i geografiske regioner, som igen er 
opdelt i forretningsområderne Nybyggeri og Eksisterende 
byggeri, som dækker over fagområderne ventilation, 
bygningsautomatik, køling og rør.

SATSNINGSOMRÅDER
Koncernens norske rørvirksomhed blev etableret i 2011 
gennem et opkøb. Satsningen på rør har været krævende, 
og koncernen har i de seneste tre år investeret mange 
ressourcer og gjort et stort stykke arbejde for at omstruk-
turere den opkøbte virksomhed og skabe et lønsomt og 
solidt fundament for GK’s fremtidige satsning på rør. Som 
et led i denne satsning blev der etableret en rørafdeling i 
Trondheim, som er baseret på organisk vækst. Oprettelsen 
af denne afdeling har indtil videre været en ubetinget 
succes, og vi forventer, at GK’s norske rørvirksomhed i 
2014 vil vokse fra 350 mio. til 480 mio. Rørsatsningen er 
et vigtigt element i koncernens langsigtede strategi om 
at udvikle sig til en komplet teknisk entreprenør, som er 
leveringsdygtig inden for alle tekniske fagområder og kan 
tilbyde totalentrepriser i forbindelse med nybyggeri.

GK satser på alle markeder på nye energieffektive anlæg samt 
modernisering af eksisterende anlæg. Koncernen er førende i 
forhold til udvikling og implementering af tiltag, som reduc-
erer energiforbruget i bygninger. Koncernen har i 2013 vundet 
flere store kommunale energioptimeringsopgaver. Vores 
kompetencer spænder over flere fagområder og giver os et 
stort fortrin, når det gælder denne type projekter.

ORDRETILGANG OG PRODuKTION
Koncernen havde i 2013 en ekstern ordretilgang på 
3.290 mio. (3.167), og den eksterne produktionsværdi 
endte på 3.132 mio. (2.910). Produktionsreserven var ved 
årsskiftet 1.987 mio. (1.841)

RESuLTATET
Resultatet var tilfredsstillende i store dele af koncernen, og 
resultatet før skat endte på 47,5 mio., hvilket er en markant 
forbedring i forhold til 2012 (20,8 mio.)
Rørvirksomheden i Danmark og dele af den norske rørvirk-
somhed leverede meget utilfredsstillende resultater, og der er 
blevet iværksat en række tiltag, som skal gøre virksomhederne 
lønsomme. Gunnar Karlsen Sverige AB leverede sit hidtil 
bedste resultat, og GK Norge AS leverede også et tilfreds-
stillende resultat. Koncernen har en samlet produktionsre-
serve, som skaber tryghed omkring resultatet i indeværende 
år, og resultatet efter 1. kvartal er yderst tilfredsstillende.

LIKvIDITET
Likviditeten i koncernen er tilfredsstillende. I februar 2013 
blev der indgået en aftale med Danske Bank om en fælles 
Cash-Pool for koncernen på 80 mio. Samtidig blev et lik-
viditetslån på 55 mio. fra samme bank afviklet og slettet.
Det har medført, at koncernens likviditet udnyttes bedre 
mellem selskaberne, og at omkostningerne til ekstern 
finansiering er blevet reduceret markant. 

ORGANISATION
Ud over etableringen af rørafdelingen i Trondheim 
blev der også etableret en entrepriseafdeling i Gøteborg. 
Denne entrepriseafdeling har medført en fordobling af 
vores tilstedeværelse i Gøteborg. Derudover opkøbte 
koncernen kølefirmaet Ane Rognve kjøl og energiteknikk 
AS i Ålesund. Virksomheden i dette selskab er blevet 
indlemmet i GK Norge AS.

Alle tal er angivet i millioner NOK med sidste års tal i parantes.

Stein Løvdahl, koncerndirektør, finans
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KONCERNREGNSKAB / 
2013

GK / RESuLTATREGNSKAB
 2013  2012

DRIFTSINDTÆGTER OG DRIFTSuDGIFTER  

Salgsindtægter 3 103 212 763 2 900 543 868

Andre driftsindtægter 1 810 063 9 026 735

Driftsindtægter i alt 3 105 022 826 2 909 570 603

Forbrug 1 688 015 769 1 602 872 080

Lønudgifter    1 060 690 296 987 879 366

Afskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver 35 958 233 43 197 497 

Nedskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver 7 807 220   622 000

Andre driftsudgifter 263 161 294  256 174 994

Driftsudgifter i alt 3 055 632 812 2 890 745 937

Driftsresultat 49 390 014 18 824 666

FINANSINDTÆGTER OG FINANSuDGIFTER   

Indtægter fra investering i datterselskab    

Indtægter fra andre investeringer  

Renteindtægter fra virksomheder i samme koncern  

Andre finansindtægter 6 551 315 5 051 228

Værdiændring, markedsbaserede fin. omsætningsaktiver 9 395 1 664

Resultatandel tilknyttet selskab -799 063 1 734 731

Reversering af nedskrivning af finansielle anlægsaktiver    1 950 000

Afskrivning af finansielle anlægsmidler  

Renteudgifter fra virksomheder i samme koncern    

Andre finansudgifter 7 634 789 6 804 776

Nettofinansposter -1 873 142 1 932 847

Ordinært resultat før skat 47 516 872 20 757 513

Skat af ordinært resultat 18 244 319  9 950 288

Årsresultat 29 272 553 10 807 225

Heraf minoritetens andel                                         

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

GK Konsern AS

Familien Karlsen

Gunnar Karlsen Sverige ABTheodor Qviller AS

100 %

GK Montasje AS

GK Rør AS

GK Rør Oslo AS

100 %

GK Norge AS

GK Rør ApS

Vagns VVS Comfort AS

GK Danmark AS
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GK / BALANCE

GK / BALANCE
 31.12.2013  31.12.2012

AKTIvER  

Anlægsaktiver   

Immaterielle aktiver   

Udskudte skatteaktiver 3 861 833  3 236 622

Goodwill 10 213 911  27 696 659

Immaterielle aktiver i alt 14 075 744  30 933 281

Varige driftsaktiver   

Jord, bygninger og anden fast ejendom 3 986 433  4 212 822

Maskiner og transportmidler 39 998 281  37 944 393

Omkostninger lejede lokaler 19 139 575  19 707 567

Driftsløsøre, inventar, værktøj, kontormaskiner og lignende 14 424 197  14 395 158

Varige driftsaktiver i alt 77 548 486  76 259 940

Finansielle anleggsmidler   

Investeringer i datterselskab   

Lån til virksomhed i samme koncern   

Investeringer i tilknyttet selskab 19 585 744 20 387 646

Lån til tilknyttet selskab 14 141 438  12 974 176 

Investeringer i aktier og andele 590 873  576 903

Obligationer og andre fordringer 211 033  669 282

Finansielle anlægsaktiver i alt 34 529 088  34 608 007

Anlægsaktiver i alt 126 153 318  141 801 228

Omsætningsaktiver   

Varer 42 075 934  38 693 909

Fordringer   

Kundefordringer 669 752 235  662 576 790

Andre fordringer 106 131 140  71 590 104

Investeringer   

Markedsbaserede aktier 29 842  39 105

Bankindskud, kontanter og lignende 77 389 000  142 784 353

Omsætningsaktiver i alt 895 378 152  915 684 261

Aktiver i alt 1 021 531 469 1 057 485 489

GK / BALANCE

 31.12.2013  31.12.2012

GÆLD OG EGENKAPITAL 

Egenkapital   

Indskudt egenkapital   

Selskabskapital 68 000 000  68 000 000

Overkursfond 32 453 998  32 453 998

Indskudt egenkapital i alt 100 453 998  100 453 998

Optjent egenkapital 

Anden egenkapital 137 455 137  113 163 609

Anden egenkapital i alt 137 455 137  113 163 609

Egenkapital i alt 237 909 135  213 617 607

Gæld   

Pensionsforpligtelser 14 303 085  11 559 364

Udskudt skat 44 446 063  40 469 587

Hensat til forpligtelser i alt 58 749 148  52 028 951

Anden langsigtet gæld   

Gæld til kreditinstitutter 9 062 168  66 065 587

Anden langsigtet gæld   

Langsigtet gæld i alt 9 062 168  66 065 587

Kortsigtet gæld   

Gæld til kreditinstitutter 13 479 908  41 399 978

Leverandørgæld 234 956 985  275 168 119

Skyldig skat 8 921 520  5 986 430

Skyldige offentlige afgifter 104 401 041  99 558 369

Anden kortsigtet gæld 354 051 564  303 660 448

Anden kortsigtet gæld 715 811 018  725 773 344

Gæld og egenkapital i alt 1 021 531 469 1 057 485 489
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