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Fra teknisk leveranse til teknisk drift. GK Inneklima har levert SD-anlegget ved den nye terminalen
ved Oslo Lufthavn Gardermoen, og står klar til å ta over stafettpinnen for å sørge for at anlegget skal
fungere optimalt de neste fem årene. (Illustrasjon: Nordic Office of Architecture)

GK – utvikling og veien
videre
I skrivende stund har GK på mange måter realisert store
deler av sin langsiktige strategi hvor målet har vært å
bygge en entreprenør- og driftspartner med rådgivende
kompetanse innen alle de viktige tekniske byggfagene,
både for bygge- og driftsfasen.

K

ompetansen er bygget over mange
år og GK kan prosjektere, levere og
drifte tekniske anlegg innen fagene
ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon,
kuldeteknikk og sikkerhet.
Mange av våre regioner, i både Norge,
Sverige og Danmark, dekker nå et flertall
av disse fagene og et av våre mål er balanse
mellom ingeniørene, teknikerne og håndverkerne, alle like viktige kompetanser
for å kunne realisere gode og driftssikre
tekniske installasjoner.
Veien videre for GK vil bli preget av
ytterligere utvikling og etablering innen
samtlige fag helt til alle regioner i GK er
dekket med hele fagbredden. Målsettingen
er at alle våre kunder, hvis ønskelig og
verdiskapende for kunden, skal kunne få
tilbud om totaltekniske entrepriser (TTE)
og totalteknisk service (TTS).
I tillegg til vår kompetanse på prosjektering, prosjektledelse og håndverk innen de
enkelte fag, er våre partnerleverandører en
betydelig faktor i våre leveranser gjennom
det ypperste av siste teknologi. Vi utvikler
oss hele veien på systemsiden og arbeider
tett med verdensledende leverandører
innen alle fag og bruker våre egne kontorfasiliteter som prøveklut innen anvendelse
av ny teknologi i nye systemløsninger. Et
godt eksempel på dette er systemløsninger
og leveranser til vårt hovedkontor i Oslo
hvor det ble installert en løsning hvor all

oppvarming og kjøling skjer via ventilasjonsluften, altså ingen lokal kjøling og
oppvarming i lokalene. Løsningen er
verifisert av de fremste forskningsmiljøene
og er nå en anerkjent metode som er
repetert i mange bygg.
Senere har GK eksperimentert med
installasjon av solceller, solfangere,
varmepumpeløsninger og ulike naturlige
kuldemedier. Videre ligger vi nå langt
fremme med utvikling av nye, åpne byggautomasjonsløsninger som vil kunne være
toppsystem for ulike fabrikater. Vi skal
ikke stå stille når det gjelder å ta i bruk nye
systemløsninger og teknologier. Vår bruk
av IoT i praksis viser at vi tidlig griper tak
i ny teknologi. Vi har etablert en driftssentral som benytter data fra konvensjonelle
SD-anlegg og alarmsystemer. Med enkel
datafangst fra etablerte sensorer i et IoT
nettverk, eller ved utplassering av kommuniserbare trådløse sensorer, vil vi effektivt kunne
overvåke og styre bygg og installasjoner fra
vår driftssentral.
Fremover skal GK delta på ulike prosjekter
hvor det utvikles løsninger for tekniske
anlegg knyttet til bygg. Både innen energibrukområdet og innen områder direkte
berørt av de tekniske anleggene, eksempelvis inneklima, belysning, kuldeteknikk,
oppvarming mm.
Som sagt, vi skal ikke stå stille. Mer enn
3000 hoder i GK jobber for utvikling.
Jon Valen-Sendstad, konsernsjef
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En bekreftelse på at
vi gjør det rette
2
016 går inn i historien som et sterkt år
for installasjonsbransjen. Også
Gunnar Karlsen Sverige legger bak
seg et år som kjennetegnes av sterk vekst.
Vi har foretatt vårt første strategiske oppkjøp, JF Jansson Rör AB i Uppsala (JFJR), og
utvidet tilbudet både innen nyproduksjon
og eksisterende bygg.
2016 – året da vi passerte 1 milliard i
omsetning. For Gunnar Karlsen Sverige
ble 2016 et år der vi passerte 1 milliard
i omsetning. Vi opplevde en positiv
utvikling og kraftig vekst i løpet av året.
Omsetningen havnet på 1100 MSEK
(808 MSEK) inkl. JFJR. Den organiske
veksten var på 25 %. Driftsresultatet, inklusive oppkjøpet av JFJR, var på 42 MSEK
(38 MSEK), en økning på 10 %. Også
ordreinngangen økte og endte i 2016 på 1300
MSEK (1040 MSEK), en økning på 25 %.
2016 var et begivenhetsrikt år. Det skjedde
mye positivt, men året bød også på utfordringer både for oss og for bransjen generelt. Vi ser at etterspørselen etter tverrfaglige tjenester er økende. For å bli en
ledende aktør innen tekniske installasjoner
og tjenester både i nye og eksisterende
bygg har vi derfor som mål å kunne tilby
alle våre tjenester til alle kunder uansett
geografisk plassering. Som ledd i dette har
vi i 2016 fremfor alt lagt vekt på teknikkområdene rør og byggautomasjon. Vi har
også lagt vekt på å skape en sømløs opplevelse ved kontakt med Gunnar Karlsen,
siden vi vet at dette er noe kundene våre
verdsetter. Dette vil også prege 2017.
Sammen gjør nå over 600 medarbeidere
tilbudet vårt tilgjengelig for kundene.
I fjorårets årsrapport skrev jeg om de

fantastiske medarbeiderne våre, som hver
dag tar hånd om kundene og tilbyr dem
våre produkter. Jeg skrev om hvor viktige
de er for selskapets suksess. Vi har fortsatt
å utvikle oss, og det gleder meg at vi kunne
ønske nærmere 200 nye medarbeidere
velkommen i GK-familien i året som gikk.
Det er en bekreftelse på at vi gjør det rette,
og at folk trives hos oss. For at vi skal
kunne ta hånd om kundenes krevende
ønsker, må vi ganske enkelt skaffe de beste
medarbeiderne som er å oppdrive, vi må
beholde dem, og vi må utvikle dem. Jeg
nevnte at vi har satset betydelig i markedet
for å nå ut med tilbudet vårt. Det har vi
også gjort i 2016, og det betyr at vi er
veldig godt rustet for 2017.
Med tanke på fremtiden. Samfunnet står
overfor store utfordringer, og i likhet med
kundene må vi ta vår del av ansvaret for
å håndtere dem. Klimaendringene er den
største miljøtrusselen i dag. Hvis vi skal
lykkes med å bremse den globale oppvarmingen, kreves det kraftig omstilling og
store endringer i hele verdenssamfunnet.
De utfordringene storbyene stilles overfor
med dagens urbanisering, stiller også krav
til oss når det gjelder å sørge for sikker og
ren energi, ren luft og rent vann samt at
både nye og eksisterende bygg blir energieffektive.
Hos Gunnar Karlsen jobber vi derfor med
stadig å forbedre tilbudet, for å kunne
gi kundene løsninger som er attraktive i
et bærekraftperspektiv. Digitaliseringen
og den tekniske utviklingen innebærer
at det skapes nye muligheter innen alt
fra produksjon og produkter til bygg og
energisystemer. Dette gir forretningsmuligheter, men setter også krav til holdningsendring både internt og eksternt.

Gjennom en avtale med eiendomsforvalteren til Stockholm läns landsting, Locum AB, overtok
Gunnar Karlsen Sverige AB i fjor sommer driften av tekniske anlegg ved sykehuset i Södertälje.

Bevisstheten om gevinstene ved energieffektivisering øker totalt sett.
Vi tror at det svenske installasjons- og
servicemarkedet fortsatt vil være stabilt i
2017, men vi mener at bevisstheten rundt
effekten av energieffektivisering i tekniske
installasjoner, må bli større. Eiendommer
står fortsatt for 40 prosent av energibruket,
og vi mener at det må stilles enda høyere
krav til energieffektivitet for å øke investeringsviljen.
Vi ser at kunnskapen om gevinstene ved
energieffektivisering er relativt høy ved
nybygg, og at arbeidet for bærekraft nå har
gått fra kun å være ambisjoner og visjoner til å bli integrert i policyer og andre
styringsdokumenter, og dermed fungerer
som konkrete krav og blir del av avtaler.
Vi ser også en sterk tendens til at bedrifter
innen både privat og offentlig sektor ønsker
å ligge i forkant av utviklingen når det
gjelder bærekraftspørsmål. Samtidig er
bevisstheten om installasjonenes betydning for
energibruk og inneklima i eksisterende bygg
relativt lav hos mange kunder. Her jobber vi
aktivt, både på egen hånd og sammen med
flere bransjeorganisasjoner, for å øke både
kunnskapen og oppmerksomheten blant
Sveriges bedrifter og eierne deres.
De aller fleste av kundene våre er imidlertid
svært engasjerte og kunnskapsrike, og det er
sammen med dem vi trives aller best. Disse
kundene utfordrer oss ved å spørre hva
de trenger hjelp til fremfor å fokusere på
hva det koster. De er favorittkundene våre.
Sammen med dem skaper vi løsninger som
bedrer miljøet både innendørs og utendørs
samtidig som både vi og samfunnet som
helhet tjener på det.
Disse kundene er helt avgjørende for vår
fortsatte utvikling og vekst, og jeg vil benytte
anledningen til å rette en spesiell takk til
dere for all tillit dere har vist oss i 2016. Jeg
vil også takke alle medarbeidere i Sverige
for den fantastiske jobben dere gjør.
Alle montørene, teknikerne, ingeniørene og
lederne våre er og blir de viktigste ressursene
vi har.

Göran Krawe, administrerende direktør
i Gunnar Karlsen Sverige AB
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Aylin Thyr har jobbet som rørlegger hos JF
Jansson AB i Uppsala i nærmere ti år, og
mener at en stor og sterk eier i ryggen gir
en større trygghet og bedre muligheter for å
nå fram i anbudsrunder på store prosjekter.

Sterk vekst
innen rør
I 2016 kjøpte Gunnar Karlsen Sverige AB JF Jansson Rör
AB, Uppsalas største VVS-installatør. Målet med oppkjøpet
var å utvide det svenske tilbudet av varer og tjenester i
henhold til GK Gruppens strategi, og å løfte den svenske
rørvirksomheten.

R

Rørvirksomhet er ikke noe nytt
forretningsområde for Gunnar
Karlsen, men mulighetene til vekst
er nærmest ubegrensede. Fra før av hadde
GK Gruppen fremgangsrike rørinstallasjonsenheter i Ystad og Luleå med om lag
60 ansatte.
Med oppkjøpet har vi i dag en rørvirksomhet
med over 130 kompetente medarbeidere,
og per i dag virksomhet seks forskjellige
steder i Sverige, nemlig i Uppsala, Ystad,

Luleå, Lund, Malmö og Karlshamn.
Målet nå er å styrke VVS-siden kraftig, og
forhåpentligvis vil vi i løpet av fem år ha
rørvirksomhet samtlige steder der vi har
kontor. Akkurat i Uppsala er det lokale
markedet i en vekstfase. Uppsala er en av
Sveriges viktigste universitetsbyer, og innbyggertallet øker raskt. Det betyr i sin tur
at det er stor etterspørsel etter boliger. Her
gir oppkjøpet oss en strategisk markedsposisjon for videre vekst.

Conny Dyrenäs, administrerende direktør
i GK Rör AB
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Amager Bakke er Københavns nye landemerke. Anlegget skal bruke avfall til å produsere nok varme for
160 000 husstander og nok strøm til 62 500 boliger. Det 85 meter høye bygget blir dessuten Københavns
høyeste «fjell», og taket blir en offentlig bypark. Der blir det tilrettelagt for både å gå, løpe og klatre. I tillegg
blir det helårs alpinbakke. GK Danmark har hele den tekniske installasjonen: VVS, sprinkling, ventilasjon,
CTS og overtrykksventilasjon. (Illustrasjoner: bjarke ingels group (big)

Medarbeiderne våre er
grunnlaget for å skape gode
resultater i fremtiden
Et av satsingsområdene våre har vært å styrke salg
overalt i organisasjonen med en sterk og fokusert salgskultur i hele GK.

I

2016 jobbet vi med å styrke kunderelasjonene, og GK Danmark klarte å
øke omsetningen innen servicetjenester
med 38 prosent. GK har en ambisjon om å
bli Danmarks mest vellykkede totaltekniske
entreprenør. Som en del av denne satsingen
har GK hentet inn Jørgen Christensen som
ny administrerende direktør for GKs
virksomhet i Danmark fra høsten 2017.
Kundene våre ønsker i økende grad tverrfaglige tjenester, og vi har i 2016 jobbet
målrettet med å styrke dette området.
Akkurat som for faglige tjenester, ligger
kimen til suksess for tverrfaglige prosjekter
i de tidlige fasene av prosjektet. Sammen
med salg og styrkede kunderelasjoner vil
tverrfagligheten også i 2017 være et av
fokusområdene.
I tillegg til fornøyde kunder er medarbeiderne våre grunnlaget for å skape gode

resultater i fremtiden. I løpet av 2016 har
vi ønsket mange nye og dyktige medarbeidere velkommen og dermed lagt grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling av
forretningsområdene våre, slik at vi kan
tilby markedet mange gode tjenester
på et høyt faglig nivå utført av dyktige
medarbeidere. Det gleder oss at medarbeiderundersøkelsen fra mars 2017 viser
at medarbeiderne våre blir stadig mer
fornøyd. Vi skal være Danmarks mest
attraktive arbeidsplass og tiltrekke oss
kollegaer som vil litt mer og kan litt mer
enn andre i bransjen.
Samfunnsutviklingen generelt og markedsutviklingen for tekniske installasjoner
spiller på lag med oss, med en forventet
vekst på 4 prosent i 2017, og vi ser frem til
å oppfylle markedets forventninger ved å
tilby de riktige tekniske løsningene.

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef og
fungerende administrerende direktør
i GK Danmark A/S
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Vi gjør ting litt smartere
i GK, noe som er med på
å skape interesse
København sprenger byggerekorder.
Fra Islands Brygge får stadig nye
beboere nye boliger med sentral
plassering og nærhet til vannet.
GKs prosjektleder Brian Andersen
viser frem utsikten fra toppen av
PDE felt A på nye Havnebryggen.

GK Rør i Danmark opplevde i 2016 en positiv utvikling
for avdelingene i København, Århus, Odense og Lolland.

D

et var også året da vi ble i stand til å
ta oss av serviceoppdrag på alle disse
stedene. Med disse områdene dekket,
vil vi styrke posisjonen vår både innen
service, renovering og alt som har med
VVS- og sprinklerfaget å gjøre i nybygg.

I 2016 gjennomførte vi del 3 av GKs
prosjektlederskole, som skal sikre at alle
GKs medarbeidere legger like mye vekt
på kundene våre, slik at vi oppnår et godt
samarbeid med kunden helt fra starten av.

I Danmark er vi selvprosjekterende på alle
sprinkleroppdragene våre. Dette skiller oss
fra andre aktører det er naturlig å sammenligne seg med.

Vi i GK Rør jobber hele tiden med å
komme nærmere kundene våre for å sikre
at vi kan oppfylle deres ønsker og behov.
Derfor inngikk vi i 2016 tette samarbeid
med noen av kundene våre.

Vi etablerer oss gjennom organisk vekst
og har fått mye oppmerksomhet fra
etablerte virksomheter og deres ansatte.
Vi gjør ting litt smartere i GK, noe som er
med på å skape interesse og tiltrekke nye
medarbeidere.

Slike samarbeid gjør at vi får mer ut av
ressursene vi har til rådighet på de enkelte
oppdragene. I disse samarbeidene har
kunden også ofte et ønske om at vi håndterer hele teknikkpakken, som vi inngikk
en del avtaler på i 2016.

Johnny Andersen, administrerende direktør
i GK Rør Asp
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Samhandling i
digitaliseringens tid
2
016 ble på flere områder et tøffere år
enn 2015. Dette skyldes at GK etter
flere år med sterk vekst og samtidig
etablering av nye tjenesteområder som EPC,
fikk merke noe til de såkalte «vekstsmertene». Det er derfor spesielt hyggelig at veksten for GK fortsatte, og at også 2016 ble
«all time high» i omsetning, og samtidig
tjente gode penger. 2016 er et år vi har tatt
markedsandeler flere steder i landet.
Digitaliseringen nådde for alvor vår
bransje i 2016. Aldri før har flere
konferanser og leserinnlegg dreiet seg
om hvordan tingenes internett skal endre
etablerte arbeidsmønster og bransjer. Vi
synes dette er veldig spennende, og er godt
i gang med å ta i bruk teknologien på nye
områder. Både innen prosjektgjennomføring og service.
Jeg vil spesielt nevne driftssentralen
som er vår siste storsatsning. Her har
vi tatt digitaliseringen over i praksis og
kombinert servicetjenestene våre med
mulighetene som ligger i fjernovervåkning. Vår driftssentral følger med byggets
energibruk og driftstilstander, og sender ut
kvalifisert elektriker, rørlegger eller annet
servicepersonell ved behov. Det jobbes
også forebyggende. Langt på vei tilbyr
vi nå byggeiere en komplett løsning for

vedlikehold og drift av alle typer teknikk i
bygg. Når GK har ansvar for helheten, skal
kunden være sikker på at ingenting faller
mellom stolene, og at bygget fungerer som
det skal og bevarer sin verdi.

Flerfaglig samhandling blir et hovedfokus
for GK i Norge i 2017. Vi tilpasser våre
interne prosesser for å sikre at kunden får
markedets beste tilbud av flerfaglige tjenester – både innen prosjekter og service.
Fremdeles skal vi dyrke fagene individuelt.
Sterke fagmiljøer innen GK Rør, GK Elektro
og GK Inneklima er en forutsetning for
å lykkes, og vil være fundamentet i vår
virksomhet i lang tid. Nøkkelen til gode
flerfaglige leveranser ligger i inngående
kunnskap om kundens behov og god
samhandling mellom sterke fagmiljøer.
Vi vet vi er på rett vei.

BIM (Bygnings-Informasjons-Modellering) viser bygningens utforming og plassering av tekniske installasjoner. Detaljert, grafisk simulering av våre prosjekter gjør det
ikke bare enklere å oppnå feilfri og rasjonell installasjon, men å kunne hente ut omfattende informasjon fra alle relevante områder, også når vi er ute på byggeplass.

Også i 2016 har vi ønsket flere nye
ansatte velkommen i GK. Det er positivt
at vi er en attraktiv arbeidsplass og at vi
kan tilby interessant og meningsfylt arbeid
til over 2150 ansatte over hele landet. Jeg
vil på tampen også nevne etableringen av
fagutdanningen for ventilasjonsteknikk.
Her har GK vært en pådriver. Vi mener det
er på høy tid faget får den oppmerksomhet
og status som det fortjener.

Jan Arild Wathne, administrerende direktør
i GK Norge AS
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En ledende og landsdekkende
rørentreprenør

G

K Rør har igjennom 2016 fortsatt
den positive utvikling og etablert seg
i flere nye geografier. Dette er skjedd
både gjennom oppkjøp og organiske
etableringer.
Selskapet har igjennom 2016 kjøpt
opp selskapene Grenland Rør AS,
Varme&Sanitærservice AS i Moss og
Andersen Rør AS i Alta. Videre har
selskapet etablert seg i Haugesund og
Drammen. Alle disse lokasjoner posisjonerer selskapet i markedsområder med
stort potensiale og vil styrke selskapet i
den videre utviklingen mot å være en ledende og landsdekkende rørentreprenør.
Selskapet er nå lokalisert på i alt 17 steder
i Norge og vil med dette kunne svare opp

våre kunder i de fleste geografier. Sammen
med de øvrige fagene i GK står vi godt
rustet til i å tilby våre kunder energieffektive flerfaglige tekniske leveranser i
begge våre forretningsområder «Nye og
Eksisterende Bygg».
Det har også igjennom året vært en
målrettet satsning på fagområdene
sprinkler og gasstekniske anlegg. Dette for
å svare opp en økende etterspørsel etter
disse anleggstyper og for å svare opp våre
kunders ønske om en kontraktspart. Med
økt aktivitet innen helse og omsorgsbygg
og fokus på sikring av verdier forventer vi
sterk vekst innen disse fagområdene.
Selskapet jobber målbevisst med
optimalisering av byggeprosessene fra

prosjektutvikling, prosjektering, logistikk
og produksjon samt standardisering
av løsninger og produkter. Kostnadseffektive løsninger med økt kundeverdi
vil være viktige konkuransefortrinn i
dagens og framtidens byggmarked.
For å nå disse målene satser selskapet
tungt på å bygge kompetanse i alle
ledd i selskapet. «Helheten er mer en
summen av alle enkeltelementene»,
med GKs fagbredde kombinert med
selskapets kompetanse og kapasitet
står vi godt rustet til å møte et stabilt
og økende byggmarked innen nye og
eksisterende bygg. Selskapets solide
ordrereserve bekrefter dette.

GK Inneklima skal levere entrepriser for ventilasjon, kjøling, rør og elektro til det nye
Munchmuseet i Bjørvika. (Illustrasjon: Estudio Herreros)

Geir Bjørke, administrerende direktør
i GK Rør AS
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Det er skapt et solid fundament for videre utvikling
av GK Elektro. Dette er vi meget fornøyde med!

2

016 ble et spennende år for GK
Elektro AS. Alle avdelinger og ansatte
ble i dette året implementert i en
felles systemplattform for selskapet. Dette
utfordret oss både driftsmessig og kulturelt.
Det er lagt ned et formidabelt arbeid fra alle
ansatte og dette har skapt en ny felles kultur
som vi ser de ansatte responderer positivt
på. Vi har klart å holde stabilitet i organisasjonen på tross av tid- og ressurskrevende
prosesser. Det har vært noen utfordringer
i et par entrepriseprosjekter og en konkurs
hos en entreprenør som satte press på marginene våre. På tross av dette har vi klart å
opprettholde lønnsomhet, tilfredsstillende
likviditet og en solid egenkapital, og i tillegg
tatt med oss viktig læring og utvikling fra
prosessene.
Parallelt med integrasjon av oppkjøpte/
overtatte selskaper har vi vokst videre organisk med nye medarbeidere, noe som har
styrket de lokale avdelingskontorene.
Vi er nå nesten 450 medarbeidere i GK
Elektro som daglig jobber for å levere gode
løsninger til kunder og til samfunnet.
Markedet svarer opp meget tilfredsstillende. Det ser lyst ut for elektrobransjen i
fremtiden. Store investeringer skal gjøres
både i bygg og anleggssegmentet. Videre
fører «det grønne skiftet» med seg «elek-

trifisering» av ulike næringer, med energiog driftsoptimalisering i eksisterende bygg.
GK Elektro har god respons fra ulike
bransjer der man i økende grad foretrekker samlede og koordinerte totaltekniske
leveranser fra de tekniske fag. Samarbeidet med øvrige GK-fag gir oss raskere
en bredde i markedskontakten enn om
vi hadde operert kun som enkeltfaglig
entreprenør, samtidig som GK-modellen
med fag i egne selskap opprettholder og
dyrker fagstoltheten. GK elektro har lansert
en kampanje «GK Elektro skal levere minst
mulig elektro». Dette har skapt gode debatter, slik vi ønsket. Kampanjen setter søkelys
på at vi skal levere størst mulig verdiskaping
for kundene i nært samarbeid med de beste
leverandørene. Løsningene samhandler
godt med øvrige fag og er optimalisert med
tanke på effektiv drift for eiendomsforvaltere eller effektiv produksjon på byggeplass.
Det betyr at vi må ha «fersk» kompetanse,
de beste løsninger og hele tiden tilstrebe
digitaliserte løsninger og innovasjon. Da vil
vi kunne bli best, målt mot konkurrenter
fra både inn- og utland.
GK Elektro har derfor stort fokus på intern
opplæring innen teknikk og ledelse. Dette
ser vi allerede resultater av da flere av våre

ledere nå er utviklet innen egne rekker.
Det gir oss trygghet i at kultur og strategier
følger hverandre «hånd i hånd».
Tilgangen på faglært arbeidskraft i produksjon og ledelse er fortsatt tøff. I tillegg må
det gjøres forbedringer i produksjon i
bransjen, der det fortsatt er mye å gå på
når det gjelder effektivitet og produksjonsvennlige løsninger. Med hjelp av GK-skolen
får vi stadig frem nye talenter som gir oss
stabilitet og verdiskaping. Dette krever
tålmodighet, men dette gir oss også gode
muligheter til ansvarliggjøring av våre ressurser, påvirke kvalitet og utvikle prosesser
for å gjøre de riktige tingene.
GK Elektro er blitt en aktør som kan favne
alle størrelser og kompleksitet i nye byggeprosjekter, det bekrefter vi med installasjonene på LHL sykehuset og det nye
Munchmuseet. Ut over dette trenger vi å
styrke oss i det eksisterende byggmarkedet, der vi nå jobber frem nye konsepter.
Det vil være et kontinuerlig prosjekt for
oss å jobbe tett med de øvrige fagene i
GK og utfordre tradisjonelle elektroleveranser eller de andre tekniske fag, med nye
smarte løsninger.

Even Leira, administrerende direktør
i GK Elektro AS
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MARKED / NORGE
INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER

MARKED / NORGE
GK INNEKLIMA

Vår kompetanse blir avgjørende også
i framtiden. Veksten fortsatte i 2016

G

K Inneklima kan se tilbake på nok
et solid år. Vi har tatt nye markedsandeler innen ventilasjon, byggautomasjon, energi og kulde. Våre kunder
etterspør i stadig større grad bærekraftige
bygg med smarte løsninger, og vi kan
slå fast at GK Inneklima er landets
ledende aktør innen installasjon og
vedlikehold av inneklimaløsninger.
Vi er i dag involvert i de fleste store
prosjektene i Norge. Det nye Munchmuseet, det nye Deichmanske hovedbibliotek, samt den nye flyplassterminalen på Gardermoen, får løsninger levert
av oss.

Den største andelen av vår virksomhet
skjer imidlertid fremdeles utenfor de
store byene. Vi skal fortsatt være ledende lokalt - det er vi svært stolte av.
Vi leverer funksjonelle installasjoner
med høy kvalitet, og med lavest mulig
ressursbruk, klimapåvirkning og driftskostnader - over hele landet.
Vi engasjerer oss sterkt i å videreutvikle fagområdene våre. Det er derfor
gledelig å se at inneklima står høyt på
agendaen også i det offentlige ordskiftet,
og at det prioriteres penger og ressurser fra myndighetene til ny forskning.

Vi bidrar gjennom tett samarbeid med
utdanningsinstitusjoner over hele
landet og merker økt oppmerksomhet
fra studentene. De ønsker jobbe med
inneklima og smarte energiløsninger i
bygg.
Vi skal ytterligere styrke vår konkurransekraft og vekst gjennom effektive
produkter, løsninger og tjenester. Et
sunt og godt inneklima vil alltid være
viktig, og GK Inneklima skal være
landets ledende og mest innovative
fagmiljø for energieffektive inneklimaløsninger.

GK har fått jobben med inneklima og automasjon på Deichmanske bibliotek.
(Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter og Atelier)

Kim Robert Lisø, administrerende direktør i
GK Inneklima AS
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2016 - et krevende år, men mye positivt

I

ngeniørselskapet Theodor Qviller
er en produktleverandør med sterke
agenturer som Samsung air conditioning, Airwell, Sabiana fan coil og
AirSep luftutskiller og vannbehandler.
Etter en sammenhengende vekst siden
2011 har 2016 vært et utfordrende år for
selskapet. En krevende valutasituasjon
og internkonkurranse innen salg av
varmepumper gjorde at omsetningen og
lønnsomhet gikk noe tilbake i 2016.
Privat markedet. På tross av nevnte
utfordringer klarte selskapet en vekst
i antall solgte varmepumper i 2016.
Markedet for luft/luft varmepumper
er i ferd med å ta seg inn igjen etter en
kraftig nedgang de siste årene. Essensielt i arbeidet med å styrke salget av
varmepumper er å bygge opp et solid og
landsdekkende forhandlernett. Mange
forhandlere er kommet til i 2016, men
fremdeles finnes det geografier hvor
selskapet ikke er tilfredsstillende dekket.

Samsung er et godt innarbeidet varemerke i Norge, men det er fremdeles
en jobb å gjøre med å kommunisere at
de også leverer varmepumper. Airwells
varmepumpe for privatmarkedet ble
introdusert på tampen av året og får
gode skussmål av forhandlerne som en
solid varmepumpe med god varmeproduksjon.
Proff markedet. Selskapet er godt
etablert som en av markedets ledende
leverandører innen komfortkjøling og
varmepumper. 2016 ble tøffere for kjølemarkedet enn forventet, to kalde somre
på rad får ta noe av skylden for dette.
Det jobbes med å utvikle kompetansen
hos våre kunder og produktspekteret
hos eksisterende leverandører, samt å
finne nye leverandører for å komplementere produktprogrammet.
Befuktning har gjort det bra også i et år
uten store prosjekter. Det har vært en

rekke artikler i fagpressen rundt befuktning og vi merker en økende aksept for
befuktning ute i markedet, også innenfor
komfortkjøling. Vi er stolte over at det
nye Nasjonalmuseet skal utstyres med
Condair-befuktere, leveransen på det vil
komme i 2017 og 2018.
Airsep-systemet vinner flere og flere
kunder, blant annet fikk selskapet en
stor leveranse av flere Airsep-er til
Avinors nye terminal på Flesland i
Bergen. Selskapet startet også i 2016 opp
egne målinger av PH i anlegg utstyrt
med Airsep-systemet. Disse bekrefter
produsentens egne utsagn og gir en
overveldende dokumentasjon av Airsepfunksjon innen utluftning og vannbehandling.
Selskapet. Selskapet er nå godt etablert
i Miljøhuset på Ryen og har fullført
omstilling av nytt ERP-system som nå
fungerer etter intensjonen.

Jens Frydenlund, administrerende direktør
i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS
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KONSERNREGNSKAP / 2016

SELSKAPETS/ STRUKTUR
INNLEDNING
FRA KONSERNSJEFEN

Å

GK Gruppen installerer, drifter og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg.
Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er
delt i forretningsområdene nye bygg og eksisterende bygg med fagene ventilasjon,
byggautomasjon, kulde, rør, elektro og energi.

52

24

kontorer i Norge

8

kontorer i Sverige

kontorer i Danmark

Produksjonsverdi i 2016 fordelt på:
Land

Fag
Danmark

Sverige

Rør
KULDE
byggautomasjon

Norge

Norge
Sverige
Danmark

3.792 mill. NOK
1.064 mill. NOK
398 mill. NOK

Antall medarbeidere pr. JUNI 2017:
Lærliger/hjelpearbeidere 		
278
Serviceteknikere 			735
Montører/rørleggere/elektrikere
740
Prosjektledelse/kundeansvarlige
770
Ledelse/stab 			587
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ELEKTRO
Ventilasjon

Ventilasjon
Byggautomasjon
Kulde
Rør
Elektro
Ledelse/
Lærlinger stab
Montører/rørleggere/
elektrikere

2.974 mill. NOK
349 mill. NOK
335 mill. NOK
1.058 mill. NOK
538 mill. NOK

Prosjektledere/
kundeansvarlige

KONSERNREGNSKAP / 2016

G

K Gruppen leverer og vedlikeholder alt av teknikk i alle
typer bygg. Konsernet er en ledende skandinavisk virksomhet med 52 kontorer i Norge, 24 kontorer i Sverige og
8 kontorer i Danmark.
Gruppen og den norske virksomheten har hovedkontor i eget
bygg, Miljøhuset på Ryen i Oslo. Den svenske virksomheten
ledes fra Stockholm mens hovedkontoret i Danmark er lokalisert
i Odense.
Gruppens virksomhet er organisert i land med geografiske
regioner som igjen er delt i forretningsområdene ‘nybygg’ og
‘eksisterende bygg’ med fagene ventilasjon, byggautomasjon,
kuldeteknikk, rør, elektro og energi i bygg- og siden 2017 også
sikkerhet.
Satsningsområder. Ventilasjon, byggautomasjon og kjøling har
vært basisen for virksomheten i selskapet. I de senere årene har vi
bygd opp virksomhet i fagene rør og elektro. I løpet av de fem siste
årene har rørvirksomheten vokst fra 50 mill. til 1 mrd., og med
god lønnsomhet. Siste tilskudd til rørvirksomheten er oppkjøpet i
mai 2016 av JF Jansons Rör AB i Uppsala som vil danne basis for
satsingen på rørfaget i Sverige. Dette innebærer at GK-gruppens
rørvirksomhet vil få en omsetning på mer enn 1,2 mrd. i 2017.
Det siste tunge elementet i gruppens langsiktige strategi om å
utvikle seg til en komplett teknisk entreprenør, er elektro. I Norge
ble GK Elektro AS opprettet i 2014. Denne virksomheten har
vokst fra 30 mill. i 2014 til over 500 mill. i 2016. Denne etableringen har også vært lønnsom fra første driftsår.

GK Gruppen har en samlet produksjonsreserve som skaper
trygghet for resultatet i inneværende år, og resultatet etter
1. kvartal er så langt tilfredsstillende.
Likviditet. Likviditeten i GK Gruppen er tilfredsstillende med et
bankinnskudd pr. 31.12.2016 på 244 mill. kr.
Avtalen med Danske Bank om en felles Cash-Pool for selskapet
fungerer godt. Løsningen muliggjør at GK Gruppens likviditet
utnyttes bedre mellom selskapene og har redusert kostnadene til
ekstern finansiering betydelig. GK Gruppen har ingen rentebærende gjeld av betydning.
Organisasjon. Sterk omsetningsvekst i 2016 innebar også en sterk
vekst i antall medarbeidere. Gjennom 2016 økte antall medarbeidere
med 537 til 2 987. Antall ansatte i Sverige har økt til 661 medarbeidere, mens det i Danmark økte med 178 medarbeidere. I Norge
har GK vokst til 2 148 medarbeidere som følge av en sterk organisk
vekst, spesielt i rør og elektro.
Vi er svært tilfredse med å i hovedsak tiltrekke medarbeidere
gjennom organisk vekst og vår medarbeiderundersøkelse fra mars
2017 viser at GK er en bedrift våre ansatte trives i. GK tar mål av
seg om å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver.
Alle tall er i mill. NOK og fjorårstall er i parentes.

Ordreinngang og produksjon. GK Gruppen hadde en ordreinngang i 2016 på 5.504 mill. (5.211) og produksjonsverdien ble
på 5.254 mill. (4.504). Produksjonsreserven ved årsskiftet var på
3.073 mill. (2.979)
Resultatet. Resultatet på 90 mill. før skatt var tilfredsstillende, og
alle land og virksomhetsområder leverte positive resultater.
Den svenske virksomheten fortsetter å levere meget gode resultater og de tiltak som har vært iverksatt i Danmark har medført at
den samlede virksomheten i Danmark leverer positive resultater.

Jo Sverre Aasheim, konserndirektør finans

Serviceteknikere
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RESULTATREGNSKAP / 2016

ORGANISASJON
GK Gruppen er heleid av familien Karlsen. Organisasjonskartet inneholder ikke selskaper på nivå 5.

GK / RESULTATREGNSKAP
31.12.2016

31.12.2015

5 252 223 569

4 502 777 612

1 915 820

1 623 673

Sum driftsinntekter

5 254 139 389

4 504 401 285

Varekostnad

2 821 025 534

2 413 968 314

Lønnskostnad

1 883 254 319

1 513 115 543

56 152 898

41 725 533

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter

GK Gruppen

100 %

Annen driftsinntekt

100 %

100 %

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

GK Norge

Gunnar Karlsen Sverige

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

409 033 043		

347 225 546

5 169 465 794

4 316 034 936

84 673 595

188 366 349

28 332

105 173

4 580 979

6 118 950

-351

15 149

Resultatandel tilknyttet selskap

3 693 050

-5 440 968

Annen finanskostnad

3 291 632

6 058 701

Netto finansposter

5 010 378

-5 260 397

Ordinært resultat før skattekostnad

89 683 973

183 105 952

Skattekostnad på ordinært resultat

18 825 467

43 043 562

Årsresultat

70 858 506

140 062 390

Driftsresultat

100 %

100 %

100 %

GK Danmark

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
GK Inneklima

GK Rör

GK Rør
Inntekt på andre investeringer
Annen finansinntekt

Theodor Qviller
1)

GK Rør

GK Elektro

Vagns VVS Comfort

Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler

GK Sikkerhet
2)

Herav minoritetens andel		

1) Flyttet til GK Inneklima i 2017
2) Etablert 2017
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GK / BALANSE

GK / BALANSE

GK / BALANSE
31.12.2016

31.12.2016

31.12.2015

Eiendeler

Gjeld og egenkapital	

Anleggsmidler			

Egenkapital			

Immaterielle eiendeler			

Innskutt egenkapital			

3 873 098		

4 094 710

Selskapskapital

Goodwill

27 572 108		

4 795 591

Annen innskutt egenkapital

Sum immaterielle eiendeler

31 445 206		

8 890 301

Overkursfond

156 841 320		

32 453 998

Sum innskutt egenkapital

225 123 520		

100 453 998

Opptjent egenkapital

276 686 187

372 177 414

Sum egenkapital

501 809 707		

472 631 412

Utsatt skattefordel

68 272 000		

31.12.2015

68 000 000

10 200

Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

3 362 228		

3 588 616

Maskiner og transportmidler

85 657 901		

75 013 807

Påkostning leide lokaler

22 990 637		

20 058 862

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

54 432 900		

21 581 275

166 443 666		

120 242 560

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap

18 483 784

Lån til tilknyttet selskap			

Gjeld			
Pensjonsforpliktelser

19 560 908		

16 378 841

Utsatt skatt

106 297 537		

95 043 229

Sum avsetning for forpliktelser

125 858 445		

111 422 070

15 202 447
1 703 092

Annen langsiktig gjeld			

Investeringer i aksjer og andeler

873 993		

799 152

Gjeld til kredittinstitusjoner

1 424 909		

133 753

Obligasjoner og andre fordringer

457 741		

271 667

Sum langsiktig gjeld

1 424 909		

133 753

Sum finansielle anleggsmidler

19 815 518		

17 976 358

217 704 390		

147 109 219

Sum anleggsmidler

Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld

Omløpsmidler			
Varer

60 847 812		

57 803 234

Kundefordringer

1 249 973 401		

983 974 571

Andre fordringer

96 983 688		

84 891 120

Investeringer			
Markedsbaserte aksjer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

80 469		

48 020

244 381 988		

303 648 926

Sum omløpsmidler

1 652 267 358

1 430 365 871

Sum eiendeler

1 869 971 748

1 577 475 090
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252 000		
463 169 214		

346 395 730

7 109 657		

329 846

Skyldige offentlige avgifter

186 087 981		

154 027 207

Annen kortsiktig gjeld

584 259 835		

492 535 072

Sum kortsiktig gjeld

1 240 878 687		

993 287 855

Sum gjeld og egenkapital

1 869 971 748

Betalbar skatt

1 577 475 090
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Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Trykk: Paperwork

gk.se gk.dk gk.no

