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Miljöinvesteringen 
går plus
Torsdagen den 16 juni markerar en vändpunkt för Miljöhuset GK. 
Redan fyra år efter att GK flyttade in är merkostnaderna för de 
energismarta lösningarna i huset inbesparade.

När Miljöhuset GK stod färdigt 
2012 uppgick merkostnaden för 
att uppnå passivhusstandard till 

närmare fyra miljoner kronor, jämfört 
med om man byggt enligt energi-
märkning C.
I dag, fyra år senare, sparar man 
årligen en miljon kronor genom 
minskade energikostnader. Detta är 
pengar som GK kommer att använda 
för forskning och utveckling av nya, 
energieffektiva lösningar för nästa 
generations miljöhus.
– Vi är övertygade om att man måste 
tänka i banor av ekonomisk lönsamhet 
för att åstadkomma miljövinster, säger
GK:s koncernchef Jon Valen-Sendstad.

Miljöhus har traditionellt varit dyra att 
bygga och antalet projekt har därför varit 
relativt begränsad. För att omställningen 
till miljöhus ska kunna ske i stor skala 
måste lönsamhetsaspekten lyftas fram.
Miljöhuset GK är inte bara ett mycket 
ambitiöst miljöprojekt, byggnaden 
är dessutom ett bevis på att teori och 
praktik stämmer överens.
– När vi byggde huset 2012 bestämde 
vi oss för att använda ”hyllvaror”, dvs. 
produkter som är allmänt tillgängliga, 

så att vi kan repetera processen och 
erbjuda våra kunder samma lösningar, 
säger Valen-Sendstad.
Ett exempel på de smarta lösningar 
som i dag ger en genomsnittlig tillförd 
energi på 67 kWh per kvm, är 
uppvärmning via tilluft i stället för 
radiatorer. Behovsstyrd ventilation och 
belysning ser till att energiförbrukningen 
blir så låg som möjligt.
– Många var skeptiska till den här 
lösningen och menade att den skulle 
ge ett dåligt inomhusklimat. Det har vi 
inte bara motbevisat; SINTEF Bygg-
forsk har genom forskningsprojektet 
Forklima lyft fram Miljöhuset som en 
bra referensbyggnad, påpekar 
Valen-Sendstad.
I år har Miljöhuset GK blivit ännu mer 
miljövänligt. 180 solcellspaneler har 
monterats på taket och dessa producerar 
tillsammans 40 000 kWh per år.
– De flesta teknologier vi behöver är 
redan utvecklade, vi måste bara använda 
dem i större skala. Vi är stolta över det 
vi har uppnått med Miljöhuset GK, 
och inte minst över den kompetens 
som huset har frambringat. Det är 
kompetens som vi gärna delar med oss 
av, säger Valen-Sendstad.

Sedan invigningen 2012 har Miljöhuset GK varit en av Norges 
mest energieffektiva kontorsfastigheter. Med solceller på taket blir 
husets miljöprofil ännu tydligare. 
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INLEDNING /
FRÅN KONCERNCHEFEN

INLEDNING /
FRÅN KONCERNCHEFEN

Jon Valen-Sendstad, Koncernchef

M ed en omsättning på 
4.504.401.285 NOK och 
ett resultat före skatt på 

183.105.952 NOK blev 2015 ännu ett 
rekordår för GK.

Orsaken till att GK slår rekord i både 
omsättning och resultat är att den 
långsiktiga plan vi har lagt för våra 
aktiviteter fram till 2022 har följts till 
punkt och pricka. Den beskriver hur 
vår expansion inom teknikområdena 
ventilation, rör, el, byggautomation och 
kyla, genom tydliga marknadsföring-
skoncept riktade mot marknaderna 
för befintliga och nya byggnader, ska 
genomföras geografiskt i städer och 
distrikt runtom i Skandinavien.

Men en strategisk plan genomförs inte 
av sig själv. Att lyckas med strategier 
och planer kräver människor med 
stor kompetens och erfarenhet. Och 
här får vi höga betyg såväl av våra 

medarbetare som av jobbsökande och 
studenter. I vår interna trivselsunder-
sökning 2015 fick vi högst betyg av 
alla företag i samma storlek som gör 
samma typ av undersökning, faktiskt 
det högsta betyget någonsin i detta 
företagssegment. Vi stiger också på 
de publicerade listorna över populära 
arbetsgivare. 

På GK behöver vi medarbetare inom 
alla kategorier av projekt- och service-
jobb – från idé och projektutveckling 
till försäljning, projektering, produk-
tion, service och drift. Vi behöver 
med andra de bästa ingenjörerna och 
hantverkarna som går att hitta.

Vi har dessa medarbetare och just därför 
har vi en lönsam tillväxt. Det enda 
smolket i bägaren är att vi har för få 
kvinnor på företaget. Min förhoppning 
är att de kommer att hitta till oss så snart 
vi har lyckats berätta vår historia.

2015, ytterligare ett 
stort steg framåt för GK-koncernen

GK har tilldelats den totaltekniska entreprenaden för LHL:s (Landsforeningen for Hjerte og 
Lungesyke) nya specialistsjukhus vid Gardermoen. (Illustration: Nordic Office of Architecture)
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Vi vill skapa det bästa erbjudandet för 
våra kunder. Det finns mycket kvar att 
göra inom alla delar av fastighetssek-
torn, industrin och i samhället i stort, 
inte minst inom den smarta produk-
tionen där allt är uppkopplat, liksom 
i att styra mot en allt mer effektiv 
energianvändning. Vi, precis som resten 
av vår omvärld, påverkas av digitali-
seringen. Intelligenta lösningar blir allt 
vanligare, i allt från produktion och 
produkter, till byggnader och energi-
system.  En stor del av våra framtida 
utmaningar ligger i att kunna möta våra 
kunder med denna inställning vilket 
inneburit ytterligare satsningar inom 
segmenten befintliga byggnader och 
byggautomation. 

Utsikter för 2016. Vi har haft ett bra år 
2015. Vi har gjort ett antal strategiskt 
betydelsefulla investeringar, stärkt vårt 

varumärke och våra kundrelationer 
och haft förmånen att kunna rekrytera 
de bästa medarbetarna. Vi uppvisar 
också en bra kapitalstruktur och starka 
kassaflöden. 
Vi kommer att fortsätta vårt arbete för 
att hela tiden bli bättre. Vi tror mycket på 
vårt kunderbjudande och att våra 
sammantagna satsningar under 2015
kommer att leda till ökade marknads-
andelar även 2016, vilket i sin tur stärker 
våra positioner ytterligare. Gunnar 
Karlsen är starkare än någonsin och vi 
står väl rustade för framtida tillväxt i en 
marknad som långsiktigt gynnar Gunnar 
Karlsen. 
Jag vill till sist passa på att tacka alla 
våra fantastiska kunder och medar-
betare som alla bidragit till att utveckla 
vårt fina företag och hoppas att vi 
under 2016 kan fortsätta att utmana 
varandra till gemensam framgång.

D et är med stor tillfredsställelse 
som jag även i år kan meddela 
att Gunnar Karlsen Sverige AB 

(GK) har kunnat flytta fram sina 
positioner på marknaden. Årets re-
sultat blev det bästa någonsin. Trots 
att investeringsnivån i energisektorn 
varit låg, mycket som en följd av de 
låga energipriserna, har våra industri-
kunder fortsatt efterfråga våra tjän-
ster för att förbättra arbetsmiljön för 
sina anställda och satsa på energi-
besparingar. Behoven är dessutom 
fortsatt stora och kan förväntas bestå 
även framöver.
Vi har visat att vi står väl rustade att 
kunna erbjuda alla våra kunder 
hållbara lösningar – som innebär 
säker och ren energi, ren luft och 
rent vattensamt energieffektiva 
byggnader.. Att möta dessa trender 
innebär ofta stora investeringar  
som kräver ett långsiktigt per-
spektiv, och just långsiktigheten är 
ett av våra ledord.

Ökat fokus på hållbarhet och effek-
tivitet. Inom Gunnar Karlsen har vi 
en lång och imponerande historia 

av att bidra till ett bättre och mer 
hållbart samhälle. Vi förbättrar 
miljön. Detta gör vi med innova-
tiva lösningar och förtroendefulla 
relationer. Det ställer i sin tur krav 
på att vi har en god förståelse för 
vad som sker i såväl vår som våra 
kunders omvärld. Idag ser vi flera 
stora trender som är styrande för 
våra kunder och därmed också för 
oss. Globaliseringen gör att många 
av våra kunder möter hård konkur-
rens och söker lösningar som kan 
bidra till att öka effektiviteten inom 
produktion och produktutveckling, 
men också till att göra produkter 
och lösningar mer attraktiva ur ett 
hållbarhetsperspektiv. I Gunnar 
Karlsens  projektverksamhet har 
vi bevisat att det inte finns någon 
motsättning mellan hållbarhet och 
lönsam tillväxt.

Topp fem i Sverige. Årets resultat 
blev företagets bästa någonsin och 
vi har stärkt vår marknadsposition 
ytterligare. De senaste fem åren har 
vi nära på fördubblat vår omsätt-
ning och förbättrat resultatet med 

MARKNAD / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

MARKNAD / 
GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB

Engagerade medarbetare   
nyckeln till vår framgång

Göran Krawe, Verkställande direktör 
i Gunnar Karlsen Sverige AB

På en delvis osäker marknad blev 2015 ett bra år för Gunnar Karlsen 
Sverige AB ur flera perspektiv. Vi har överträffat alla våra tillväxtmål och 
orderingången för helåret översteg en miljard. Lönsamheten ligger i 
toppklass i jämförelse med övriga aktörer på marknaden och vi har 
byggt ut verksamheten för att kunna fortsätta växa med lönsamhet. 

Entreprenaden vid Torsplan är en fortsättning på vårt framgångsrika samarbete med NCC där vi skapar 
framtidens kontor. Projektet som är det första i Sverige som klassats Breeam Outstanding är försett med behovs-

anpassad ventilation och lokalerna kan komma att användas för butiker, undervisning, hotell och konferens. 
Vi har varit med från början och tagit fram den tekniska lösningen.  50 miljoner. Vi tillhör nu de fem 

största bolagen i Sverige inom vårt 
område. Samtliga regioner har ut-
vecklats positivt och ökat omsätt-
ningen under 2015, med en bättre 
eller i stort sett oförändrad rörelse-
marginal. Det goda utfallet är 
uteslutande en följd av organisk 
tillväxt, vilket i sin tur kan tillskrivas 
vår förmåga att styra om resurser och 
anpassa verksamheten till en
föränderlig verklighet.  En del av just 
dessa åtgärder har genererat en del 
strukturella kostnader som alla ska 
ses som investeringar inför den 
konstaterat ökande efterfrågan 
framöver. 
Under året har vi etablerat ett nytt 
affärsområde, GK Rör, med etable-
ringar i Nord och Syd och denna 
satsning blev lönsam redan första 
halvåret. Vi har även etablerat oss 
i Sundsvall, för att täcka upp gapet 
mellan Nord och Öst. 

Engagerade medarbetare – 
nyckeln till vår framgång! Oavsett 
hur duktiga vi är, är vi inget utan våra 
uppdragsgivare. Vi ser därför till att 
alltid ha kundens bästa för ögonen. 
För att våra anställda ska kunna ha 
kundens bästa för ögonen gäller det 
att de trivs. Vår starka tillväxt gör att 
vi kan välkomna allt fler medarbetare 
in i GK-familjen och naturligtvis 
vill vi inte bara kunna rekrytera nya 
medarbetare utan också behålla 
dem. Vi arbetar därför aktivt med 
vår företagskultur som bygger på vår 
värdegrund VILJA. VILJA står för 
Värdeskapande, Innovativ, Långsiktig, 
Juste och Affärsmässig. 
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Tillväxtresan fortsätter

K raftig tillväxt. 2015 var ett år då 
den danska marknaden upplevde 
en svag tillväxt inom tekniska 

installationer. Trots detta blev det ett 
bra år för GK Danmark. Vi upplevde 
en betydande och lönsam tillväxt 
inom både entreprise-segmentet och 
service. Receptet är enkelt. Vi fokuserar 
på att skapa värde för våra kunder 
genom att ha ett nära samarbete med 
dem, och på så sätt hitta fram till de 
bästa lösningarna – både för kunderna 
och för GK Danmark.
Vi ser också en ökande efterfrågan på 
våra koncept – TotalTeknisk Entrepre-
nad (TTE) och TotalTeknisk Service 
(TTS) – som båda fokuserar på att 
skapa värde och förenkla för kunderna. 

Ny organisation med fokus på 
försäljning och teknik.  Efter de sena-
ste årens tillväxt har det uppstått ett 
behov av nytänkande i organisationen. 
Därför etablerade vi vid årsskiftet en 
ny organisation bestående av försälj-
nings- och teknikansvariga för våra 
kärnområden. Syftet är att sätta ännu 
mer fokus på att skapa värden för våra 
kunder och öka kompetensutvecklingen 
i organisationen.
Vi hälsar hela tiden nya och kompe-
tenta medarbetare välkomna i 
GK-familjen. Tillsammans med våra 

erfarna medarbetare ger detta en bra 
mix av nytänkande och erfarenhet 
som kommer både våra kunder och 
oss själva till godo. För att bygga en 
bra grund för företagets utveckling 
har vi fortsatt arbetet med att utveckla 
digitala verktyg, affärskoncept och en 
gemensam plattform.

Värdeskapande med kunden i 
centrum. Jag tror att utvecklingen 
kommer att fortsätta i samma rikt-
ning under 2016. Tendenserna på 
marknaden är att den svaga tillväxten 
inom tekniska installationer fortsätter 
men att det finns ett stort intresse för 
energieffektiva byggnader. 
Vi kommer att arbeta för att få till 
stånd ännu närmare samarbeten med 
våra kunder och samarbetspartner, så 
att vi tillsammans kan hitta de bästa 
lösningarna för deras fastigheter – 
både under bygg- och driftsfasen.  
GK:s ambition är att vara din råd-
givande partner för en bättre miljö.

Nöjda kunder är grunden för vår 
fortsatta tillväxt. Jag vill därför rikta ett 
tack till samtliga kunder för det förtro-
ende ni visade oss under 2015. Vi kom-
mer att arbeta ambitiöst och intensivt 
för att skapa ännu fler smarta lösningar 
tillsammans med er under 2016.

Lone Møller Sørensen, Verkställande direktör 
i GK Danmark AS

MARKNAD / 
GK DANMARK AS

MARKNAD / 
GK DANMARK AS

GK Danmark visade en solid tillväxt 2015 och rustade samtidigt 
organisationen inför den fortsatta tillväxtresan. 

All automation som GK Danmark installerar i 
kontorsfastigheten Green Tech House måste hålla 

högsta kvalitet. Här ska forskarna nämligen 
studera olika driftsscenarier.
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MARKNAD /
GK NORGE AS  

MARKNAD /
GK NORGE AS  

2015 blev ännu ett bra år för GK 
Norge AS. Vi nådde resultatmålet. 
Ännu en gång genererade samtliga 

av våra regioner positiva siffror. Detta 
är bara möjligt om det finns ett bra 
samarbete mellan bra kunder och bra 
medarbetare. Stort tack till alla lojala 
och nya kunder och inte minst till våra 
medarbetare som gör detta möjligt. 

2015 var ett år då förutsättningarna 
på marknaden varierade något i olika 
delar av landet. Utsikterna för 2016 är 
också något osäkra. Vi är därför mycket 
glada över att vi går in i 2016 med 
en rejäl orderreserv. Detta är särskilt 
viktigt när framtidsprognoserna är så 
här osäkra. Följderna av det kraftiga 
prisfallet på olja har skapat en osäkerhet 
som nu även nått byggbranschen – i 
synnerhet på Vestlandet.
Vi ska även fortsättningsvis vara en 
ledande aktör inom tekniska instal-
lationer och tjänster – i både nya och 
befintliga byggnader.  
Vid årsskiftet bytte GK Norge AS 
namn till GK Inneklima AS. Syftet med 
detta är att tydliggöra vilken bransch 
vi tillhör och vilka tjänster vi levererar 
i första hand. I GK Inneklima ingår 
teknikområdena Ventilation, Fastighets-

automation och Kyla. Tillsammans 
med våra systerbolag GK Rör AS och 
GK Elektro AS samt lokala partners 
erbjuder vi entreprenader som omfattar 
samtliga teknikområden.
I GK Inneklima AS ska vi att fortsätta 
att utvecklas och bli ännu starkare inom 
samtliga av våra tre teknikområden 
– tillsammans och var för sig. Vår verk-
samhet ska bygga på vår värdegrund, 
SVILL. Skicklighet – Värdeskapande – 
Innovation – Långsiktighet – Laganda.

Under 2015 hade vi återigen glädjen 
att önska många nya och kompetenta 
medarbetare välkomna i ”GK-familjen”. 
De tillför mängder av ny och ”färsk” 
kompetens och framåtanda.  Tillsam-
mans med våra övriga erfarna medar-
betare bildar de ett slagkraftigt team.
Nöjda kunder är och förblir grunden 
för vår existens. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla våra kunder för det förtro-
ende de gav oss 2015. Vi har en uttalad 
målsättning – att ytterligare förbättra 
samarbetet med våra kunder, både 
under 2016 och kommande år. Våra 
system utvecklas och våra medar-
betare kommer att bli ännu bättre på 
att få till stånd värdefulla samarbeten 
mellan oss och våra kunder. 

2015 – ytterligare ett
bra år för GK Norge AS  
2016 bytte vi namn till GK Inneklima AS

På GK profilerar vi oss mot studenter med relevant 
ämnesinriktning och deras examensarbeten bidrar till att 

goda idéer och spännande projekt föds. 
Nora Devik Lian, Ingrid Lie och Lise Marie Stokke 

har skrivit en uppsats om solfångare 
och värmepumpar.  

Jan Arild Wathne, Verkställande direktör 
i GK Norge AS
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MARKNAD / INGENIØRFIRMAET 
THEODOR QVILLER AS

MARKNAD / INGENIØRFIRMAET 
THEODOR QVILLER AS

Vi växer, igen

Jens Frydenlund, Verkställande direktör 
i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS

De stora förändringarna på valutamarknaden under 2015 innebar 
en utmaning för Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS. Trots detta 
lyckades företaget uppnå en rekordhög omsättning på 62,4 miljoner 
NOK, vilket motsvarar en ökning på mer än 10 miljoner jämfört med 
2014. Under året bytte företaget ERP-system och flyttade in i nya 
lokaler i Miljöhuset GK.

P rivatmarknaden. Försäljningen 
av Samsung värmepumpar ökade 
betydligt under 2015. Ökningen 

är avsevärt större än marknadsgenom-
snittet, som nu är på väg uppåt efter 
flera år med sjunkande siffror. Antalet 
återförsäljare som säljer företagets 
värmepumpar ökar stadigt och arbetet 
med att knyta till sig fler återförsäljare 
fortsätter med hög intensitet. Det finns 
dock fortfarande områden i Norge där 
företaget önskar en starkare distribution. 

2015 tecknade företaget ett avtal med 
den tyska värmepumptillverkaren 
Waterkotte. I och med detta har 
produktportföljen utökats med en 
rad högkvalitativa vätska/vatten och 
luft/vatten värmepumpar.  Med nya 
produkter från Samsung och Airwell  
har den del av produktsortimentet som 
är riktat mot återförsäljare stärkts ytter-
ligare. Detta är viktigt för företagets 
positionering inför utfasningen av olje-
pannor. Från och med 2020 kommer det 
att inte längre vara tillåtet att använda 
fossila bränslen för uppvärmning.

Proffsmarknaden. Företaget har stärkt 
sin position på proffsmarknaden och 
lyckats med att profilera Samsung air 
conditioning på marknaden som en 
innovativ tillverkare av kvalitets-
produkter. Antalet återkommande 
kunder ökar och omsättningen per 
kund ökar. Samtidigt jobbar företaget 
med att öka kundernas kunskaper om 
produkttyper och funktioner genom 
kurser och utbildning samt genom 
marknadsföringsaktiviteter och expo-
nering i fackpressen.

Under 2015 genomfördes ett stort 
projekt inom adiabatisk kylning som 
har bidragit till att sprida kunskap 
om denna mycket energieffektiva 
kylningsmetod.

Företaget. I november flyttade 
företaget in i nya, moderna lokaler i 
Miljöhuset GK på Ryen i Oslo, vilket 
har inneburit ett lyft för organisa-
tionen. Som en följd av tillväxten 
söker företaget nya medarbetare.
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2016 fyller GK Rör AS fem år. Det 
har varit en mycket spännande 
och lärorik resa, där vi genom 

värdefulla bidrag från absolut hela 
organisationen har utvecklats till en 
slagkraftig organisation med stark 
kompetens och smittande entusiasm.

Med över 450 anställda är vi idag en 
framgångsrik aktör med en stadigt 
ökande geografisk täckning i Norge. 
2015 utökade vi vår närvaro med 
Haugesund, Bodö, Tromsö och 
Hammerfest. 2016 har vi utökat 
verksamheten till Drammen och 
Grenland och därmed finns vi på 

plats i samtliga landsdelar i Norge. 
Samtidigt rekryterade vi några av de 
duktigaste personerna i branschen, 
både ute på fältet och i ledningen.

Om GK Rör ska lyckas nå de mål vi 
har satt upp och fortsätta resan mot 
att bli Norges ledande rörentreprenör, 
måste vi fortsätta jakten på de smarta 
lösningar som kommer både våra 
kunder, miljön och GK Rör tillgodo. 
Samtidigt ska vi jobba ännu närmare 
GK:s övriga tekniska avdelningar och 
leverera större tvärfackliga entrepre-
nader och serviceavtal.

MARKNAD /
GK RÖR AS

MARKNAD /
GK RÖR AS

Geir Bjørke, Verkställande direktör 
i GK Rör AS

GK Rör har levererat värme, kyla, sprinklers samt 
vatten och avlopp till The Well, ett 10 500 kvm stort 

spa- och hälsocenter utanför Oslo. 

Fem mycket goda år
Den positiva utveckling vi upplevde på GK Rör 2014 har förstärkts 
ytterligare under 2015. GK Rör levererar mycket goda resultat över 
hela linjen och vi tar ständigt nya marknadsandelar.
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Bra processer
ger bra resultat

M en resultaten har inte kommit 
automatiskt. 2015 fusion-
erades Ing. Hans Pedersen, 

Trondheim Elektro och Ökern 
Elektriske med GK Elektro AS. I 
tillägg anställdes en stor del av 
personalen från Totaltek när företaget 
gick i konkurs. Våra medarbetare har 
haft en fantastisk arbetsmoral och ett 
engagemang som lett oss framåt och 
från årsskiftet är alla samlade i ett 
gemensamt GK Elektro AS.

Detta i kombination med vissa 
administrativa åtgärder har lett till att 
vi i dag är en slagkraftig organisation. 
En stor anledning till våra framgångar 

är att vi använder GK:s koncept och 
verktyg. 

Även 2016 ser ut att bli ett bra år 
för GK Elektro AS. Vi har etablerat 
nya avdelningar i Hamar och Asker, 
och Installatören AS i Tromsö som 
förvärvades 2015 ska fusioneras med 
GK Elektro.

Vi har ett nära samarbete med GK:s 
övriga tekniska avdelningar och det 
kommer vi att fortsätta med, samtidigt 
som vi utmanar de traditionella 
elinstallatörerna genom att erbjuda 
smarta lösningar. 

GK Elektro AS har på mycket kort blivit en eftertraktad aktör i 
branschen. Från starten i mitten av 2014 till idag har vi utvecklats 
till en framgångsrik el-installatör med närmare 350 anställda och 
ett positivt ekonomiskt resultat.

MARKNAD /
GK ELEKTRO AS

MARKNAD /
GK ELEKTRO AS

Datacentret Digiplex i Fetsund är ett av GK:s största projekt någonsin. GK är totalteknisk entreprenör 
vid datacentret och alla tekniska avdelningar har varit involverade i leveransen som tilldelades priset 
“Most innovative energy solution award” under årets Datacloud Europe-konferens.

Even Leira, Verkställande direktör 
i Elektro AS
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KONCERNREDOVISNING / 2015BOLAGETS STRUKTUR

GK-koncernen levererar utrustning och tjänster för 
tekniska installationer till företagsägda och offentliga 
fastigheter. Koncernen är ledande i Skandinavien med 

50 kontor i Norge, 22 i Sverige och 8 i Danmark.
Koncernen och den norska verksamheten har sina huvud-
kontor i en egen byggnad, Miljöhuset GK på Ryen i Oslo. 
Den svenska verksamheten styrs från Stockholm medan det 
danska huvudkontoret ligger i Odense.
Koncernens verksamhet är organiserad landsvis med geo-
grafiska regioner, som i sin tur är indelade i affärsområdena 
nybyggnationer och befintliga byggnader med specialom-
rådena ventilation, byggautomation, kyla, rör och elektronik.

Satsningsområden. Ventilation, byggautomation och kyla 
har varit koncernens kärnverksamhet. På senare år har vi 
utökat verksamheten på rör- och elsidan.
Den satsningen har varit framgångsrik, både vad gäller 
ordervolym och resultat. Under de fyra senaste åren har 
rörverksamheten i koncernen växt från 50 till 700 miljoner, 
med god lönsamhet. Det senaste tillskottet till rörverksam-
heten är förvärvet av JF Jansons Rör AB i Uppsala som 
genomfördes i maj 2016 och som kommer att utgöra 
grunden för koncernens satsning på rörområdet i Sverige. 
Detta innebär att koncernens rörverksamhet kommer att 
omsätta mer än 1 miljard 2016.
Den sista tunga komponenten i koncernens långsiktiga 
strategi att utvecklas till en komplett teknisk entreprenör är 
att bredda verksamheten när det gäller el. GK Elektro AS 
bildades i Norge 2014. Det här affärsområdet har växt från 
30 miljoner 2014 till 400 miljoner 2015. En stor del av till-
växten kan tillskrivas uppköp av flera mindre företag som 
under hösten 2015 blev en del av GK Elektro AS. 
Vårt breda utbud av teknisk kompetens gör att vi kan erbjuda 
entreprenader inom ett, flera eller samtliga teknikområden. 
Detta har fått ett bra mottagande på marknaden och vi har 
vunnit en rad större entreprenader under året. Den största 
entreprenaden är sjukhuset LHL vid Gardermoen med ett 
samlat kontraktsvärde för GK på mer än 250 miljoner kronor.
På alla marknader satsar GK på nya energieffektiva anläg-
gningar samt modernisering av befintliga anläggningar. 
Koncernen är ledande när det gäller att utveckla och 
genomföra åtgärder som minskar byggnaders energi-
förbrukning. 

Orderingång och produktion. Koncernen hade 2015 en 
extern orderingång på 5 211 miljoner (4 200) och det 

externa produktionsvärdet var 4 504 miljoner (3 646). Vid 
årsskiftet var produktionsreserven 2 976 miljoner (2 550).

Resultatet. Resultatet för 2015 var mycket tillfredsställande 
då samtliga länder och verksamhetsområden levererade 
positiva resultat. Resultatet före skatt blev 183,1 miljoner, 
en markant förbättring jämfört med 2014 (168,7 miljoner).
GK Inneklima, GK Rör, Gunnar Karlsen Sverige AB och 
GK Danmark fortsätter leverera goda resultat.
Koncernen har en samlad produktionsreserv som skapar en 
trygghet för innevarande år, och resultatet efter det första 
kvartalet är så här långt mycket tillfredsställande.

Likviditet. Koncernens likviditet är tillfredsställande med 
banktillgodohavanden på 304 miljoner per den 31/12 2015.
Avtalet med Danske Bank gällande en koncerngemensam 
cash-pool på 80 miljoner fungerar väl. Koncernens likviditet 
utnyttjas bättre mellan bolagen och kostnaderna för extern 
finansiering har minskat betydligt. Koncernen har ingen 
räntebärande skuld av betydelse. 

Organisation. Den starka tillväxten 2015 har lett till att även 
antalet medarbetare ökat. Under 2015 ökade antalet med-
arbetare med 450 personer till 2 450 genom uppköp och 
organisk tillväxt. Efter några års nedgång växer även GK 
Danmark där antalet kontor utökats och medarbetarna nu 
är 176 till antalet. Sverige har haft en stark organisk tillväxt 
och har nu närmare 500-600 medarbetare. I Norge finns nu 
1 940 medarbetare tack vare en stark tillväxt under 2015. 

Alla siffror är i miljoner NOK och fjolårets siffror står inom 
parentes.

GK KONCERN AS levererar utrustning och tjänster för 
tekniska installationer till företagsägda och offentliga fastigheter. 

Koncernens verksamhet är organiserad landsvis med geografiska regioner, som i 
sin tur är indelade i affärsområdena nybyggnationer och befintliga byggnader med 

specialområdena ventilation, byggautomation, kyla, rör och elektronik.

Å
50

kontor i Norge
25

kontor i Sverige
8

kontor i Danmark

KONCERNREDOVISNING / 2015

Jo Sverre Aasheim, Koncerndirektör Finans
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PRODUKTIONSVäRDET I 2015 FÖRDELNING PER:

Norge              3.350 MNOK
Sverige   760 MNOK
Danmark     394 MNOK

DANMARK
SVERIGE

NORGE

LAND

Ventilation              2.957 MNOK
Byggautomation 280 MNOK
Kyla 282 MNOK
Rör/VVS 587 MNOK
Elektro 398 MNOK

ByGG.AUTOM.
KyLA

RÖR/
VVS

VENTILATION

AFFäRSOMRÅDE

FÖRDELNING, ANTAL ANSTäLLDA PER AUGUSTI 2016:

Lärlingar/assistenter  226
Servicetekniker   862
Montörer/rörläggare/elektriker 402
Projektledare   761
Ledning/stab   487

Projektledare

Servicetekniker

Montörer/rörläggare/
elektriker

Lärlingar
Ledning/
stab

ELEKTRO
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KONCERNREDOVISNING / 2015ORGANISATION

GK / RESULTATRäKNING
 31.12.2015  31.12.2014

RÖRELSEINTäKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER  

Försäljningsintäkter 4 502 777 612 3 644 306 404

Övriga rörelseintäkter 1 623 673 2 096 756

Summa rörelseintäkter 4 504 401 285 3 646 403 160

Varukostnader 2 413 968 314 1 998 904 414

Lönekostnader    1 513 115 543 1 173 639 070

Avskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 41 725 533 31 895 092 

Övriga rörelsekostnader 347 225 546  275 680 410

Summa rörelsekostnader 4 316 034 936 3 480 118 986

Rörelseresultat 188 366 349 166 284 174

FINANSIELLA INTäKTER OCH KOSTNADER   

Intäkter från övriga placeringar 105 173 867 480

Övriga finansiella intäkter 6 118 950 3 764 206

Värdeförändringar avseende finansiella tillgångar 15 149 3 029

Resultat från intressebolag -5 440 968 859 228

Övriga finansiella kostnader 6 058 701 3 094 491

Finansnetto - 5 260 397 2 399 452

Resultat före skatt 183 105 952 168 683 626

Skatt på resultat 43 043 562 45 419 247

Resultat 140 062 390 123 264 379

Varav minoritetens andel  

                                        

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

GK Konsern AS

Familjen Karlsen

Theodor Qviller AS

100 %

GK Inneklima AS

GK Elektro AS

100 %

GK Norge AS

GK Rør ApS

Vagns VVS Comfort AS

GK Danmark AS

GK Rør AS

100 %

JF Jansson Rör AB

Gunnar Karlsen Sverige AB
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GK / BALANSRÄKNINGGK / BALANSRÄKNING

GK / BALANSRäKNING
 31.12.2015  31.12.2014

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar   

Immateriella tillgångar   

Uppskjutna skattefordringar 4 094 710  4 368 082

Goodwill 4 795 591  10 877 166

Summa immateriella tillgångar 8 890 301  15 245 248

Materiella tillgångar   

Byggnader, mark och annan fast egendom 3 588 616  3 815 005

Maskiner och transportmedel 75 013 807  49 001 743

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 058 862  18 224 526

Inventarier, verktyg och installationer 21 581 275  10 532 380

Summa materiella tillgångar 120 242 560  81 573 654

Finansiella anläggningstillgångar   

Investeringar i dotterbolag 15 202 447 21 716 696

Lån till koncernföretag 1 703 092  14 988 289

Aktier och andelar 799 152  487 995

Obligationer och andra värdepapper 271 667  380 347

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 976 358  37 573 327

Summa anläggningstillgångar 147 109 219  134 392 229

Omsättningstillgångar   

Varulager 57 803 234  47 224 995

Kundfordringar 983 974 571  880 734 655

Övriga fordringar 84 891 120  125 664 904

Placeringar   

Andelar i börsnoterade bolag 48 020  32 871

Kassa och bank 303 648 926  214 211 604

Summa omsättningstillgångar 1 430 365 871 1 267 869 029

Summa tillgångar 1 577 475 090 1 402 261 258

 31.12.2015  31.12.2014

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 68 000 000  68 000 000

Överkursfond 32 453 998  32 453 998

Summa bundet eget kapital 100 453 998  100 453 998

Balanserade vinstmedel eget kapital  372 177 414          250 809 324

Summa eget kapital 472 631 412  351 263 322

 

Skulder   

Pensionsförpliktelser 16 378 841  16 178 081

Uppskjutna skatteskulder 95 043 229  75 015 440

Summa avsättningar för förpliktelser 111 422 070  91 193 521

Övriga långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 133 753  2 035 685

Summa långfristiga skulder 133 753  2 035 685

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut   755 459

Leverantörsskulder 346 395 730  305 547 812

Bolagsskatt 329 846  9 170 358

Övriga skatter och avgifter 154 027 207  118 564 217

Övriga kortfristiga skulder 492 535 072  523 730 884

Summa kortfristiga skulder 993 287 855  957 768 730

Summa skulder och eget kapital 1 577 475 090 1 402 261 258
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