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Amager Bakke, København. Illustration: Bjarke Ingels Group (BIG)
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De senaste åren har samhället, representerat av myndigheter och näringsliv, kastat sig
på det digitala tåget och ordet digitalisering har använts som både prefix och suffix i
mängder av sammanhang. Inom GK fokuserar vi på att lösa kundernas behov och
överträffa förväntningarna. Därför digitaliserar vi sådant som förbättrar produktiviteten,
samordningen och kundupplevelsen.
(Foto: Harald Sola Berentsen)

D

igitalisering är för många en möjlighet
och för andra en nödvändighet. Man
kan antingen ägna sig åt det för att
utveckla och sälja en digital produkt
eller för att man behöver en effektiv digitalisering och automatisering av sina egna
arbetsuppgifter och processer.
På GK gör vi bådadera, säljer molntjänster
för att styra och övervaka tekniska anläggningar i fastigheter med avseende på drift,
energiförbrukning och förebyggande av fel
och haverier. GK satsar också stort på ett
nytt ERP-system för alla våra verksamheter
och affärsprocesser, och på BIM och andra lösningar för digital samordning och produktion.
Trots den digitaliseringsvåg som drar fram
så glömmer vi aldrig att det är vårt hantverk
och vår kunskap som gör oss ledande. Det
är tack vare våra medarbetares kompetens
vi kan leverera tjänster inom alla teknikområden: ventilation, kylteknik, automation, rör,
elektronik och säkerhet. Vi tar hand om allt
från utveckling och design till produktion och
överlämning av färdigställda anläggningar.
Vår strategi är att vi i de flesta regioner i Skan-

Det satsas till hundra procent på digital grafik i
alla de byggnader och anläggningar som GK är
involverade i.

dinavien ska kunna leverera alla teknikområden under en fastighets hela livstid. Det
lyckas vi med, och vår tillväxt är fortfarande
ett faktum.
Tillväxten, satsningarna och utmanande
projekt har inneburit kostsamma investeringar som lett till lägre lönsamhet. Vi har
förberett oss för att kunna leverera även dessa
utmanande projekt till våra kunder på ett
oklanderligt sätt samt renovera och färdigställa lokalerna på våra nya etableringsorter.
Vi har genomfört viktiga förändringar som
ska göra GK marknadsledande både lokalt
och totalt. Vi ser fram emot 2018 och 2019
och har en god och sund orderbok i alla de tre
länder vi är etablerade i.

Jon Valen-Sendstad, koncernchef
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Renodling och tillväxt

Gunnar Karlsen Sverige AB är involverat i projekteringen av en ny 130 meter hög jättebyggnad i
den tidigare arbetarstadsdelen Gårda i Göteborg.
(Grafik: Reflex arkitekter)

2017 var ett händelserikt år i flera avseenden, ett år av renodling, specialisering och
stark tillväxt. Under året så överfördes all rörverksamhet till GK Rör AB och en divisionalisering av vår byggnadsautomationsverksamhet genomfördes.

D

e trender som förekommer I vår
bransch driver utvecklingen i samhället framåt. Samtliga dessa trender är starka drivkrafter för våra affärer och inom GK har vi ytterligare stärkt
upp inom de tjänster som efterfrågas,
dessa trender är starka drivkrafter för vår
affär. Våra satsningar ligger inom området
där rådgivning och installationskompetens
möts, ett arbete som påbörjades för flera år
sedan men som aldrig tar slut. Samhällets
behov av hållbara lösningar har aldrig varit
större och driver kundernas efterfrågan på
vår samlade kompetens.
Ett nytt GK. 2017 har varit ett spännande
år där vi har gjort en genomlysning av
vår strategi och den potential som finns
i företaget. Vi har haft en fin historisk
utveckling, men givet utvecklingen på
marknaden och de ökade kraven från våra
kunder, var tiden inne för en delvis ny
riktning med specialisering som främsta
drivkraft. Den resa som till stor del ligger framför oss är att öka värdet på våra
tjänster genom att i högre grad erbjuda
projekt, lösningar, koncept och installationer samtidigt som vi vill utveckla vår
serviceaffär. Vi har en unik kompetens
inom teknik, design och digitala lösningar
som kommer till sin fulla rätt när vi kombinerar den i hållbara lösningar riktade
mot bygg- och fastighetssektorn. Genom
denna renodling stärker vi positionen som
ett ingenjörs-, installations- och serviceföretag.
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Ett starkare GK. Vi har en hög förändringstakt och har genomfört en rad initiativ i
linje med den nya strategin för att stärka
vår konkurrenskraft. Vi växer och stärker
vår position i kärnmarknader och vi har
haft en fortsatt hög tillväxttakt. Organisationen har omstrukturerats för att göra oss
ännu mer tydliga, snabbfotade och skapa
förutsättningar för att affärsbeslut tas på
rätt nivå samt att i högre grad skapa tillväxt inom samtliga teknikområden. Våra
affärsområden ska utveckla samordnade
helhetslösningar och koncept som ska vara
säljbara till flera kunder. Det hårda arbetet
har bara börjat och det ställer krav både på
affärsmässighet och kulturen i bolaget. Vi
har satt de nya ramarna, men det handlar
om att våga gå en ny väg och att allt vi
gör genomsyras av våra kärnvärden, vår
VILJA.
Hållbarhet är kärnan. Vår affärsidé
som går ut på att vi ska leverera tekniska
lösningar och tjänster för alla typer av byggnader, under hela deras livslängd ligger
helt I linje med våra kunders krav på hållbara lösningar, vi skapar hållbara teknikoch installationlösningar och etablerar
hållbarhet som kärnan i vårt erbjudande.
Tillsammans på GK har vi nästan 1000
medarbetare som i våra kunduppdrag
bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar också vidare med att skapa
högre mätbarhet i hållbarhetsarbetet vilket
fick till följd att vi reviderade och påbörjade en certifiering av vårt miljöarbete.

En attraktiv arbetsgivare. Under högkonjunktur är en av utmaningarna att attrahera
och behålla de bästa medarbetarna. Det är
hög konkurrens om talangerna. Vi arbetar
målinriktat för att stärka vårt varumärke,
dels genom samarbeten med spännande
kunder i utmanande uppdrag, dels genom
ett strukturerat arbete med ledarskap- och
medarbetarutveckling. Vi är stolta över
att vi återigen har bland de absolut högsta
värden kring medarbetarnöjdhet.
Marknadsutveckling. Efterfrågan på våra
tjänster har varit god under året med vissa
variationer. Industrikonjunkturen och
byggkonjunkturen är fortsatt stark i Sverige,
vilket syns inte minst i efterfrågan från
byggföretag, fastighetsbolag samt livsmedelsindustrin. Energimarknaden är fortsatt
turbulent och i förändring samtidigt som
omställningen till mer fossilfri energiproduktion skapar en högre efterfrågan inom
vår rådgivningsverksamhet.
Finansiell position och utsikter. En svag
avslutning på året innebar att resultatet
före skatt stannade på 30,7 (37,1) MSEK.
Omsättningen uppgick till 1 260 MSEK
(1 032), en fantastisk tillväxt som skett till
100% organiskt.
Som helhet är vi inte nöja med resultatet
men tillsammans med den nya strategiska
riktningen, den rekordstor orderstocken
och en ökande efterfrågan på GKs tjänster
har vi skapat förutsättningar för fortsatt
lönsam tillväxt under 2018.

Göran Krawe, verkställande direktör
i Gunnar Karlsen Sverige AB
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Erfarenhet och en
stark marknadsposition
GK Rör AB är ett dotterbolag till Gunnar Karlsen
Sverige AB. GK Rör AB har
lång erfarenhet och gediget
kunnande inom VS- och
industriinstallationer samt
heltäckande serviceuppdrag.

I

nformation om verksamheten.
Framgångsfaktorn är vår förmåga att
kombinera lokal närvaro med den
stora koncernens möjligheter och
styrkor. För våra kunder innebär det att
de får tillgång till vår samlade kompetens
oberoende av vilket kontor de kontaktar.
Resultatet är en nära kontakt, en partner
med tyngd och ett långsiktigt tänk vad
gäller både samarbeten och lösningar.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret. Bolaget har per 2017-10-01 förvärvat rörvärksamheten i moderbolaget
GK Sverige AB genom ett internförvärv.
Förvärvet har skett til bokförda värden hos
GK Sverige AB. GK Rör AB finns därmed
representerade även i Skåne och Norrland
och förvärvet er ett led i att samla och
expandera koncernens rörvärksamhet
genom GK Rör AB. De förvärvade verksamheterna har ca 80 anställda och tillför
en väsentlig försäljningsvolym. En ny
etablering i Västerås startades också upp

under tredje kvartalet 2017.
Integrationen av de förvärvade verksamheterna samt uppstart av Västeråsavdelningen har medfört strukturkostnader
av engångskaraktär som belastat 2017 års
resultat.
Framtid. Bolaget GK Rör AB har en stark
marknadsposition och bedömer de framtida expansionsmöjligheterna som goda,
även vid ett något försvagat konjunkturläge.
Det interna arbetet har under året präglats
av utveckling av organisationen, ingration
av de förvärvade verksamheterna samt
utveckling av bolagets IT-system.

Den värdegrund som vi förutsätter att våra
medarbetare tar till sig och implementerar i det
dagliga arbetet handlar om att vara värdeskapande, innovativ, långsiktig, juste och
affärsmässig. (Foto: Magnus Skaara Drabløs)

Conny Dyrenäs, verkställande direktör
i GK Rör AB
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Amager Bakke är Köpenhamns nya landmärke. Anläggningen ska
omvandla avfall till värme som räcker till 160 000 hushåll och el
som räcker till 62 500 bostadshus. Den 85 meter höga byggnaden
blir dessutom Köpenhamns högsta “berg” och taket blir en offentlig
stadspark. Där kommer man att kunna gå, springa och klättra.
Dessutom blir det en åretruntöppen skidbacke. GK Danmark har
alla tekniska installationer: VVS, sprinkler, ventilation, CTS och
övertrycksventilation. (Illustration: bjarke ingels group (big).
Foto Georg Mathisen)

2017 blev ett omvälvande
år för GK Danmark
2017 fick GK Danmark en ny vd. Sedan vissa utmaningar hanterats, bland annat realiseringen av förluster efter mindre lyckade projekt, har vi slagit in på ny kurs med fokus
på att återvinna GKs position på marknaden. Riskhantering och kompetensutveckling av
medarbetarna har haft en framträdande plats på agendan.

F

rån och med nu fokuserar GK
Danmark på framtiden och företagets framtida DNA. Som en del i
arbetet med att etablera stabilitet och
förutsägbarhet i verksamheten har vi lagt
ut kursen vad gäller marknad, segment
och kunder.
GK Danmark ska vara en rådgivande
partner till våra kunder inom byggsektorn.
Vi ska erbjuda kunderna hög kompetens
under fastighetens hela livscykel och en
smidig övergång mellan de olika faserna,
från uppförande och drift till renovering
och ombyggnation.
De tekniska installationerna i fastigheter
blir ständigt mer avancerade och vi har
valt att specialisera oss inom de segment
där vi tack vare vår stora erfarenhet har
varit framgångsrika under många år.
Det betyder samtidigt att vi inte kommer
att åta oss uppdrag inom segment där vi
för närvarande saknar tillräcklig kompetens. Vår uppgift är att ge våra kunder en
optimal service, där både upplevelsen och
uppmätta värden maximeras.
Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder
genom optimering och åtgärder som är
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bra för miljön, med hänsyn till insamlad
information och vår kännedom om kundens
anläggning och behov. Digitalisering och
analyser av big data skapar nya tekniska
möjligheter som ger både ekonomiska och
funktionella fördelar för våra kunder.
Marknaden i Danmark befinner sig i stark
tillväxt och vi upplever att kunderna i
högre grad än tidigare efterfrågar våra
tjänster i ett tidigt skede av projektplaneringen, med särskilt fokus på långsiktiga
optimala lösningar och fastighetens livscykel. Vanligtvis sker mötet med kunden
genom partnersamarbeten, tidiga anbud
eller funktionsbaserade anbud. Detta går
helt i linje med vårt fokus på att erbjuda
specialisttjänster inom utvalda marknadsområden. Vår målsättning är kunna
vägleda kunden under fastighetens alla
faser under en gemensam resa där vi följer
fastigheten genom fasta kontrakt över tid.
Det är genom långsiktiga samarbeten med
kunderna vi skapar värden. Vår serviceoch driftsorganisation övervakar driften av
våra fasta kunders fastigheter. Det är vad
vi brinner för, samtidigt som det ger våra
kunder möjlighet att fokusera på sådant de
själva brinner för.

Jørgen Christensen, verkställande direktör
i GK Danmark AS
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GK Danmark på
en växande marknad

När det gigantiska parkeringsgaraget i det nya
bostadsområdet Ceres Byen i centrala Århus
skulle byggas låg det på entreprenören A.
Enggaard AS bord att se till att de stränga
reglerna för brandskydd av anläggningen
uppfylldes.
Från sprinklercentralen testar vi anläggningen
grundligt varje vecka berättar Morten Birk,
avdelningschef hos GK Rör. (Foto: Harald Sola
Berentsen)

2017 blev ett omställningsår
för GK Danmark, vilket även
resultatet visar.

Å

ret inleddes med en förändring
i bolagsledningen. Lone Møller
avgick som vd och processen
med att rekrytera en ny landschef
inleddes. Som tillförordnad vd tillsattes
norrmannen Gaute Gunnarsen.
Gaute Gunnarsen är en mycket erfaren
ledare som har innehaft flera olika chefsbefattningar, senast hos GK Norge, där
han bland annat har arbetat med större
strategiutvecklingsprojekt. Han har goda
kunskaper om GK och GK:s affärssystem.
Den nya ledningen beslutade att realisera diverse förluster, som bland annat
orsakats av kunder som gått i konkurs,
olönsamma projekt och en svag orderingång. Samtidigt vidtogs åtgärder för
att stabilisera verksamheten och en ny
försäljningsstrategi riktad mot den fortsatt
växande marknaden togs fram.
De affärsmässiga utmaningarna berörde
dock inte affärsområdet service, där GK upplevde en ökande efterfrågan och en önskan
från kunderna om ett närmare samarbete.
Servicemarknaden rör sig i all högre utsträckning från ”akutservice” mot långsiktiga
serviceavtal, vilket även gäller GK Danmark.

Jørgen Christensen, verkställande direktör
i GK Danmark AS
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Den nya strategin: fokus på kunderna,
marknaden och försäljning. I kölvattnet

av den högkonjunktur som råder i
Danmarks större städer: Köpenhamn,
Odense och Århus, har även renoveringsmarknaden växt kraftigt. Med ett starkt
fokus på att expandera service-och renoveringssegmentet har vi goda möjligheter
att öka volymerna på den kraftigt växande
entreprenadmarknaden i Danmark.
Nybyggnationen i Danmark ligger på en
hög nivå och fastighetsutvecklarna har
börjat se sig om efter nya intressanta
segment, såsom kommersiella fastigheter.
GK Danmarks nya försäljningsfokus
bygger på att utnyttja GK:s samlade
kompetens: att bidra med våra produkter
och tjänster under fastighetens hela
livscykel och därigenom öka mervärdet för
kunden, både på kort och lång sikt.
Strategin har redan fått effekt. Utsikterna inför 2018 ser klart bättre ut, med
ett helt nytt kundfokus och stabila
orderböcker. Organisationen är trimmad
och kompetensen inriktad mot den nya
strategin – med andra ord är grunden lagd
för ett framgångsrikt 2018.
• Förberedelser inför vändningen
• Fokus på försäljning och kunder
• Redo att möta marknaden 2018

När stadsdelen Ceres är fullt utbyggd kommer närmare 10 000 människor att bo, studera och arbeta här. (Foto: Harald Sola Berentsen)
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2017 var ett spännande år för GK Norge.
Vi gjorde stora framsteg och expanderade
både geografiskt och teknikmässigt.
Expansionen inom rör och elektro har ökat den tekniska bredden i de flesta större distrikten
i Norge. Samtidigt har vi samlokaliserat många verksamheter i nya tidsenliga och lokaler.
Samarbetet mellan affärsområdena präglas av stor vilja inom hela organisationen. Därför
har vi under perioden även kunna leverera ett stort antal tvärfackliga projekt med ventilation,
byggautomation, rör, sprinkler, elektronik och säkerhet i nyckelfärdiga paket. Vi har på allvar
etablerat oss på marknaden som totalteknisk entreprenör och serviceleverantör.

G

K Inneklima fortsätter att vara
grunden för vår norska verksamhet.
Vi är stolta över att vara marknadsledande på segmentet ventilation
och byggautomation, samtidigt som kyla
är på stark frammarsch. Behovet av smarta
och energieffektiva lösningar driver på utvecklingen inom ventilation. GK utvecklar
koncernen i takt med samhället och vinner
marknadsandelar med egenutvecklade
effektiva systemlösningar. Kyla drivs på av
marknaden för logistik och produktion av
livsmedel samt energicentraler för företag
och företagsområden – och ofta används
då miljövänliga kylmedier som CO2 och
ammoniak.
Nytt för i år är det nya dotterbolaget GK
Sikkerhet AS. Vi har kontrakterat ombud
och personal från säkerhetsbranschens
översta skikt och vi är redan igång med att
leverera avancerade säkerhets- och inpasseringskontrollsystem.
2017 var även året då GK började drifta
fastigheter och utföra service på ett
smartare sätt än vi någonsin gjort. Vi
kopplar alla tekniska komponenten till
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nätet och skapar sakernas internet (IoT).
Vår lösning är molnbaserad och har fått
namnet GK Cloud. Dit flyttar vi de stora
komplexa SD-anläggningarna så att de
finns tillgängliga när och var kunderna vill
komma åt dem och på den skärm de själva
föredrar i ett enkelt gränssnitt. Tekniken
minskar fastighetsägarnas driftskostnader
kraftigt, antingen genom att de själva kan
ta kontroll eller genom att låta byggnaden
fjärrstyras av GK:s driftscentral. Snart har
vi 100 kunder i den nya lösningen och
GK sitter därför på unika mängder data
om drift och utnyttjande av fastigheter.
De kunskaper dessa data ger oss och våra
kunder har potential att förändra hela
branschen.
Låt mig avslutningsvis medge att trots allt
det bra och spännande som hände 2017
var det även ett utmanande år. Vissa projekt
har gått med förlust och vi har gjort stora
investeringar i expansion, kompetensutveckling och produkt- och tjänsteutveckling. Vårt driftsresultat kunde ha varit
starkare, men 2018 ser mycket bättre ut.
Vi kommer inom kort att vara tillbaka på
normala och därmed goda resultat.

GK ansvarar för alla tekniska installationer i
det nya Munchmuseet. Samarbetet mellan
affärsområdena präglas av stor vilja inom hela
organisationen. Därför har vi under perioden även
kunna leverera ett stort antal tvärfackliga projekt
med ventilation, byggautomation, rör, sprinkler,
elektronik och säkerhet i nyckelfärdiga paket.

Jon Valen-Sendstad, konsernsjef
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En framtidssäker leverantör
och samarbetspartner
GK Elektro har etablerat sig som en viktig aktör på den norska elinstallationsmarknaden
och har över 500 anställda. 2017 förstärkte vi vår leveranskapacitet i Mjøs-området
genom förvärvet av El-installasjon Lillehammer AS (numera GK Elektro Lillehammer
AS), och i Oslo, där Avendia Elektro AS idag är en del av GK Elektro.

E

fter en period av snabb tillväxt efter
starten för drygt fyra år sedan blev
2017 ett krävande år för GK Elektro. Vi
levererar alltid våra uppdrag med en hög
standard och kvalitet, men hade svårt att uppnå
lönsamhet i vissa delar av verksamheten.
För att säkra lönsamheten framöver
kommer vi att fokusera på att konsolidera
verksamheten. Detta kommer att vara
särskilt viktigt inom affärsområdet nya
byggnader. Vi kommer även fortsättningsvis
att vidareutveckla och öka våra anställdas
kompetens, både på teknikområdet och
inom projektledning, kontraktsuppföljning
och planering. Vi kommer att lägga särskild
vikt vid god planering och riskhantering

i projekten för att försäkra oss om bästa
möjliga genomförande och lönsamhet. Det
är även viktigt att vår säljprocess fungerar bra
och stabilt så att vi kan säkra orderingången
inom alla verksamhetsområden.
GK Elektros primära verksamhet är att
utföra elinstallationer i nya och befintliga
byggnader, men vi har även kompetens
på andra spännande områden som t.ex.
den maritima sektorn och infrastruktur.
Den kompetensen vill vi bygga vidare på.
Vi ser också att det finns en stor efterfrågan på totaltekniska leveranser, och GK
Elektro kan i samarbete med GKs övriga
teknikföretag erbjuda smarta och energieffektiva tvärfackliga lösningar.

Vi på GK Elektro vill även förstärka vårt
erbjudande inom befintliga byggnader och
bistå kunderna under byggnadernas hela
livscykel. GK Elektro kommer även här att
samarbeta med kunderna för att finna de
bästa lösningarna för optimering av driften
och energianvändningen. Vi arbetar med
att ta fram långsiktiga ram- och serviceavtal
med kunder i syfte att säkerställa en optimal
och säker drift av installerade anläggningar.
GK Elektro är en framtidssäker leverantör
och samarbetspartner som erbjuder utmärkta och energieffektiva lösningar. Genom
att konsolidera verksamheten och därefter
vidareutveckla den arbetar vi målinriktat för
att bli Norges ledande el-entreprenör.

Till det nya Munchmuseet levererar GK Elektro
tekniska lösningar i nära samarbete med GK:s
övriga affärsområden.

Liv Andersen, verkställande direktör
i GK Elektro AS
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MARKNAD / NORGE
GK RØR

Stark organisk tillväxt under 2017
GK Rör har lagt ännu ett år med stark tillväxt bakom sig, både vad gäller omsättning och
antal anställda. Året dessförinnan stod uppköp och nyetableringar för en stor del av tillväxten, men under 2017 har tillväxten i våra geografiska områden varit organisk. Antalet
anställda året ökade från 559 till 626.

V

i är stolta över att vi lyckats locka
till oss duktiga medarbetare på en
arbetsmarknad där konkurrensen
om kvalificerad arbetskraft är
stark. Vi är övertygade om att vi kommer
att kunna attrahera rätt kompetens även
framöver och på så sätt stärka våra lokala
marknadspositioner ytterligare.
Tillväxten har kostat, men grunden för
lönsamhet är lagd. Företaget har under
flera år i rad haft en mycket stark volymtillväxt. Att växa är krävande och företaget
har inte lyckats behålla en tillfredsställande
lönsamhet under 2017. Vi fokuserar på att
förbättra förutsättningarna för en god lön-

samhet framöver och utsikterna inför 2018
ser lovande ut, och ännu bättre inför 2019.
Vi är starka – ensamma och tillsammans.
Våra leveranser är fackmannamässigt utförda
och håller en hög teknisk kvalitet. Genom ett
starkt fokus på specialisering under 2017 har
vi ökat vår kompetens på en rad områden på
rörsidan, bland annat sprinkler och gas. Det
innebär att vi kan erbjuda såväl befintliga som
nya kunder ännu fler värdeökande tjänster.
Vår kompetens uppskattas och vi upplever att
kunderna i allt större utsträckning konsulterar
oss i tekniskt komplicerade frågor. Under
2017 genomförde GK Rör i samarbete med
GKs övriga teknikföretag ett antal koor-

dinerade tvärfackliga entreprenader. Att
koordinera olika tekniska leveranser i ett och
samma projekt innebär många nya utmaningar, men ger mervärden för kunden och gör
oss starkare. Vi tror starkt på konceptet med
totalentreprenader, både inom nya byggnader
och befintliga byggnader.
Vägen framåt. GK Rör har på bara sex år
etablerat sig som en av landets ledande rörentreprenörer och bedriver i dag verksamhet i
stora delar av Norge. Vi ska öka vår geografiska
närvaro och samtidigt stärka vår tekniska
bredd. Vi ska fortsätta attrahera duktiga medarbetare och stärka vår kompetens i alla led.
Ledningen hos GK Rör ser ljust på framtiden.

Sprinkler är ett av flera specialområden där GK
Rör under 2017 vidareutvecklat sin kompetens.

Gaute Gundersen, verkställande direktör
i GK Rør AS
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MARKNAD / NORGE
GK INNEKLIMA

Ökad satsning på kompetens
och teknikutveckling
2017 blev ännu ett stabilt år
för GK Inneklima. Bruttoomsättningen uppgick till
2,96 miljarder NOK och
rörelseresultatet till 72,5
MNOK (3 %). Framförallt
skapar vi goda resultat
inom affärsområdet befintliga byggnader och vi
fortsätter att vara en attraktiv
och mycket kompetent
driftspartner. Med undantag
av några krävande projekt
var resultatet utmärkt även
inom affärsområdet nya
byggnader.

Kim Robert Lisø, verkställande direktör
i GK Inneklima AS
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V

i har stärkt vår marknadsposition
inom ventilation, energi, kyla och
fastighetsautomation i samtliga
geografiska områden och vi är
involverade i de flesta större byggprojekt
som genomförs i Norge. Den tekniska
utvecklingen vi ser inom användningen av
digitala lösningar i branschen kommer att
öka efterfrågan på vår kompetens och våra
tjänster. Våra kunder efterfrågar lösningar
för förebyggande underhåll – det är bätttre
att förebygga än att bota – och med hjälp
av sensorer och dataanalyser förutser vi
servicebehov och haveririsker. Utvecklingen
pågår för fullt och vi är snabba med att
använda den nya tekniken. Detta innebär
att det är viktigt att vi klarar av att se både
utmaningar och möjligheter i kölvattnet av
en planerad och kontrollerad omläggning
av våra tjänster. Vi ska göra samma jobb,
men smartare, och vi ska använda tekniken
till att utnyttja tiden bättre. Tack vare
molntjänster och digitalisering kommer vi
att kunna leverera bättre och mer riktade
tjänster till våra kunder.
Dagens stränga energikrav för byggnader
bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och är därmed ett viktigt bidrag i
kampen mot klimatförändringarna. GK
arbetar med hållbara lösningar i alla led
och som ledande teknisk totalentreprenör
har vi naturligtvis extra fokus på allt som
rör energianvändning och inomhusklimat.
Därför är det också glädjande att intresset
för vårt företag ökar bland studenter. De
vill jobba med hållbarhetsfrågor, inomhusklimat och smarta energilösningar.
Det ger hopp inför framtiden och ger
bra förutsättningar för att vi ska kunna
öka vår konkurrenskraft ytterligare. GK
Inneklima kan på affärsmässiga villkor
utveckla tekniska lösningar med mycket

hög verkningsgrad som ger en bra inomhusmiljö och låg miljöpåverkan. Nyckeln
till framgång är att öka kompetensen hos
våra närmare 1 200 medarbetare, utveckla
tekniska helhetslösningar och arbeta för
ett kreativt samarbete med våra kunder
och partners i hela värdekedjan.
Vi lever i en mycket spännande tid, i ett
samhälle i förändring. Vi ska utveckla och
förädla den kompetens som är nödvändig
för att vi ska kunna vara en ledande och
innovativ leverantör av energieffektiva inneklimatlösningar – en teknisk entreprenör
med stabil leveranskapacitet och god
riskhantering. Dessutom ska vi se till att
den positiva utvecklingen av vår serviceverksamhet fortsätter, i riktning mot mer
digitaliserade och specialiserade tjänster.
Teknisk kompetens är en nyckelfaktor för
rådgivares, projektutvecklares och entreprenörers förmåga att skapa framtidssäkra
och miljömässigt hållbara byggnader. Vi
är en stolt partner till NTNU/SINTEFs
forskningscenter för nollutssläppsområden
i smarta städer, ZEN. Varför? För att vi vill
bidra till nollutsläppssamhället. Och för
att vi vill stärka företagets kompetens inför
framtiden. Vi ska fortsätta att leverera och
driva stabila, energieffektiva och innovativa inneklimatlösningar, för våra kunders
bästa och för ett hållbart samhälle.

GK använder nu BIM 3D-grafik i all projektering av
tekniska installationer.
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FAG & KOMPETANSE / NORGE
GK KULDE

En naturlig utveckling
Under 2017 upplevde GK
Kulde en markant ökad efterfrågan på naturliga köldmedier. Samtidigt levererade vi
flera avancerade lösningar
för datorhallar. I nära samarbete med GK Elektro och
GK Rör har vi upparbetat en
marknadsledande kompetens
inom komplexa system med
låg energiförbrukning och
hög säkerhet.

GK har levererat elektronik, ventilation och
byggautomation till Digiplex datacenter på
Fetsund. Där används adiabatisk kylning.

T

rots att allt fler syntetiska köldmedier
fasas ut är många byggherrar och
konsulter fortfarande tveksamma
till att välja naturliga köldmedier.
De kostar lite mer, men vi är övertygade
om att det på sikt kommer att löna sig att
använda dem, särskilt med tanke på att
priserna för syntetiska köldmedier kommer att gå upp och beläggas med allt högre
avgifter.
2017 levererade vi vår första kylanläggning
med propan som köldmedium och vi är
övertygade om att fler köldmedier tillkommer under de närmaste åren. 2018 kommer vi att leverera en energicentral som
använder koldioxid som köldmedium.
För att förstärka kompetensen i organisa-

tionen slår vi under 2018 ihop avdelningarna i region Syd och Öst till en gemensam
”kylregion” som kommer att ledas från
Oslo. På så sätt kommer vi att vara bättre
rustade inför de utmaningar och komplexa
leveranser vi har framför oss.
Komplexa lösningar ställer även högre
krav på dem som ska sköta driften. Med
andra ord behöver kunderna kvalificerad
personal för att uppnå de förväntade
upptiderna och energibesparingarna. Med
GK:s tekniska bredd och specialistkompetens inom tekniska installationer kan vi
genom fjärrövervakning bistå våra kunder
med proaktiv och preventiv service så att
de slipper dyrbara driftstopp i kyl- och
fryslager.

GK Sikkerhet säkrar intäkterna
GK har levererat säkerhetslösningar under många år i sina projekt, huvudsakligen via underleverantörer i samband med el-entreprenader. 2017 hamnade affärsområdet säkerhet
äntligen i fokus och GK Sikkerhet AS etablerades som ett eget företag inom GK-koncernen.

G

på plats. Inledningsvis är inriktningen
att erbjuda marknadsledande lösningar
inom integrerad passerkontroll, larm och
kameraövervakning. Kontrakt har tecknats
för flera projekt som nu är igång.

Uppbyggnaden av företaget pågår för
fullt och vi har fått duktiga medarbetare

Vi befinner oss som nämnts i en etableringsfas med Oslo-området som bas, där vi siktar
på en omsättning på ca 30 MNOK under
det första verksamhetsåret. Detta inkluderar
förvärvet av ett mindre säkerhetsföretag som

K Sikkerhet har stora ambitioner
om att bli en ledande leverantör
av säkerhetslösningar i Norge
och efterhand även i Sverige och
Danmark. Vi ska göra vårt bästa för att
ytterligare stärka GK-koncernens position
som marknadens ledande totaltekniska
entreprenör och servicepartner.

heter Jotel AS. Affären genomfördes i slutet
av 2017 och företaget kommer att införlivas
med GK Sikkeret efter införandet av ett nytt
ERP-system den 1 januari 2019.
Planen är att vi ska fortsätta att växa i vårt
långsträckta land, både organiskt och via
uppköp, parallellt med att vi introducerar
nya innovativa, standardiserade produkter
och lösningar.
En av GKs och GK Sikkerhets styrkor är
korsförsäljningen och samarbetet mellan
våra teknikområden i samband med totaltekniska leveranser. Flera sådana projekt
är redan i hamn, många är på gång och
vi har bara börjat. Det här kommer att bli
bra. Och framförallt roligt.

GK Säkerhet levererar innovativa och framtidsinriktade lösningar som ökar säkerheten för
människor och fastigheter i alla branscher i
hela landet. (Illustration: Heidi Øvergaard)

Ole Jørgen Veiby, verkställande direktör
i GK Kulde
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Svein H. Dahle, verkställande direktör
i GK Sikkerhet
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FAG & KOMPETANSE / NORGE
GK BYGGAUTOMASJON

Med huvudet bland
molnen
2017 blev ett spännande år
för GK Byggautomasjon,
ett år då viktiga åtgärder
genomfördes och innovativa lösningar togs i bruk.
Särskilt stolta är vi över
lanseringen av GK Cloud
– GK:s molnlösning för
styrning och övervakning
av tekniska installationer
i fastigheter. Med den tillhörande appen, som både
vi själva och kunden använder, har man full översikt över all data i ett intuitivt gränssnitt.

V

i har även genomfört vissa ändringar
i organisationen för att stärka
företagets strategi och operativa
kapacitet. Genom att tillsätta distriktchefer för byggautomation i samtliga
av GK Inneklimas geografiska områden
har vi kunnat renodla vårt produktutbud
och kan nu erbjuda våra kunder
kvalitetssäkrade lösningar och support
från en organisation med spetskompetens.
2017 hade GK Byggautomasjon en stabil
tillväxt inom service- och renoveringssegmentet. Vi deltog bland annat i renoveringen av Bodø rådhus och tecknade ramavtal
med flera viktiga kunder. Vårt fokus på
gröna och hållbara hus fortsätter att öka
och vi hjälper allt fler kunder att använda
sina befintliga tekniska installationer på ett
smartare och mer energieffektivt sätt.
Under de närmaste åren satsar vi på att hitta
ännu fler dolda skatter i kundernas data.
Genom att vidareuteckla GK Cloud och våra
övriga system ska vi hjälpa kunderna att nå
sina mål, men för att klara det måste vi bli
ännu bättre på att kommunicera vilken service
som behöver utföras på deras anläggningar.
Därför ska vi utveckla de algoritmer som
våra kunder efterfrågar. Målet är att göra
det så enkelt som möjligt för fastighetsägare att skaffa sig en översikt över sina
tekniska installationer och huruvida de
fungerar optimalt. Tillgången till korrekt
information kommer att undanröja alla
osäkerheter kring detta.

Roar Johannesen, verkställande direktör
i GK Byggautomasjon
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GK har sedan hösten 2017 levererat cirka 100
GK Cloud-anläggningar. Kommentarerna har
hittills varit mycket positiva från både kunderna
och GK:s egna anställda som använder plattformen i sitt dagliga arbete. Nu rullas GK Cloud ut
brett till alla kunder.
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GK BYGGAUTOMATION

Grunden läggs för
expansion
GK Byggnadsautomation Sverige hade ett synnerligen
jobbigt 2017. Det ekonomiska resultatet blev långt ifrån
önskvärt och det finns många anledningar till detta.

A

utomation är en väsentlig komponent i framtidens digitaliserade
byggnader där allt fler funktioner
kopplas samman för att styra miljö
och energi på ett optimalt sätt. I förlängningen talar vi om smarta hus och samhällen där byggnadsautomation går från en
nödvändig lokal installation till att bli hjärnan som styr ett helt fastighetsbestånd på
ett centralt och kostnadseffektivt sätt. För
GK Sverige som företag är det vitalt att vi
kan leverera den totallösning av produkter
och tjänster som kunderna kommer att
efterfråga i framtiden.

Fastighetsautomation är ett teknikområde som
växer snabbt. Mer automatik ökar möjligheterna
att samla in och utnyttja driftsdata från
fastigheter.

Vi har ambitionen att växa GK Byggnadsautomation i Sverige, främst för att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande
för hela företagets portfölj. Och för att
expandera på ett bra och kontrollerat sätt
krävs en bra grund att stå på. Under 2017,
och även 2018, är fokus att skapa denna
grund. Vi jobbar med att sätta en strategi
och skapa den organisation som kan ta oss
dit vi vill, en investering som kostar men
som också är nödvändig att ta.
Viktigt framöver blir att marknadsföra
vår kompetens och vårt erbjudande
externt såväl som internt, förbättra
leveranskvaliteten och klättra i värdekedjan. Marknaden är god och det finnas
alla möjligheter att lyckas, speciellt
med de nya molnbaserade tjänster som
utvecklas i nära samarbete med moderbolagen i Norge.

24
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Jonas Almér, verkställande direktör
i GK Byggautomation i Gunnar Karlsen Sverige AB
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BOLAGETS STRUKTUR
INNLEDNING
/
FRA KONSERNSJEFEN

Å

GK-koncernen levererar och svarar för drift och underhåll av tekniska installationer
inom ventilation, fastighetsautomation, kyla, rör och el för alla typer av fastigheter.
Koncernens verksamhet är organiserad landsvis med geografiska regioner, som i sin
tur är indelade i affärsområdena nybyggnation och befintliga byggnader.

52

24

kontor i Norge

8

kontor i Sverige

kontor i Danmark

PRODUKTIONSVÄRDE 2017 FÖRDELNING PER:
Land

affärsområde
Danmark

Sverige

Rör/
Kyla
VVS
FASTIGH.AUTOM.

Norge

Norge
Sverige
Danmark

4.081 MNOK
1.373 MNOK
381 MNOK

Fördelning, antal anställda PER 31/12 2017:
Lärlingar/assistenter 		
335
Servicetekniker 			819
Montörer/rörläggare/elektriker
759
Projektledare 			795
Ledning/stab 			635

EL
Ventilation

Ventilasjon
Byggautomasjon
Kulde
Rør
Elektro
Ledning/
Lärlingar stab

3.176 MNOK
322 MNOK
353 MNOK
1.239 MNOK
746 MNOK

Projektledare

Montörer/rörläggare/
elektriker
Servicetekniker

KONCERNREDOVISNING / 2017

G

K-koncernen levererar utrustning och tjänster för tekniska
installationer till privata, företagsägda och offentliga
fastigheter. Koncernen är ledande i Skandinavien med
52 kontor i Norge, 24 i Sverige och 8 i Danmark.
Koncernen och den norska verksamheten har sina huvudkontor i
Miljöhuset på Ryen i Oslo.
Den svenska verksamheten styrs från Stockholm, medan det
danska huvudkontoret ligger i Odense.
Koncernens verksamhet är organiserad landsvis med geografiska
regioner, som i sin tur är indelade i affärsområdena nybyggnationer och befintliga byggnader med specialområdena ventilation,
fastighetsautomation, kyla, rör, el, säkerhet och energi.
Satsningsområden. Ventilation, fastighetsautomation och kyla
har varit koncernens kärnverksamhet. De senaste åren har vi
byggt upp verksamhet på teknikområdena Rör och Elektro.
Denna satsning har varit lyckad med tanke på volymen. Under de
senaste sex åren har rörverksamheten vuxit från 50 miljoner till
1,2 miljarder i omsättning.
Den sista tunga komponenten i koncernens långsiktiga strategi
för att utvecklas till en komplett teknisk entreprenör är el. I Norge
etablerades GK Elektro AS 2014. Den verksamheten har vuxit från
30 miljoner i omsättning 2014 till 750 miljoner 2017.
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.
På alla marknader satsar GK på nya energieffektiva anläggningar
samt modernisering av befintliga anläggningar. Koncernen är
ledande på utveckling och införande av lösningar som minskar
byggnaders energiförbrukning. Under 2017 har koncernen även
vunnit flera stora kommunala energibesparingsprojekt. Vår breda
kompetens ger oss ett stort försprång när det gäller den här typen
av projekt.

GK GRUPPEN 2017-2018

Resultatet. Resultatet för 2017 var inte tillfredsställande. Resultatet före skatt var 12 miljoner, vilket är en markant nedgång från
2016 (94 miljoner).
Nedgången beror huvudsakligen på utmaningar med tillväxten
för GK Rör och GK Elektro, där nedskrivningar av projektresultat
har lett till negativa årsresultat för de två verksamheterna. GK
Inneklima och GK Sverige fortsätter att leverera goda resultat, och
de åtgärder som vidtagits i Danmark har lett till att verksamheten
levererar positiva resultat 2018.
Koncernen har en samlad produktionsreserv som skapar trygghet
för resultatet för innevarande år och resultatet efter det första
kvartalet 2018 är så här långt tillfredsställande.
Likviditet. Koncernens likviditet är tillfredsställande med banktillgodohavanden på 110 miljoner per den 31/12 2017.
Avtalet med Danske Bank gällande en koncerngemensam cashpool fungerar väl. Koncernens likviditet utnyttjas bättre mellan
bolagen och kostnaderna för extern finansiering har minskat
betydligt. Koncernen har ingen räntebärande skuld av betydelse.
Organisation. Under 2017 ökade antalet medarbetare med 356
personer till 3 343. Sverige har haft en mycket stark tillväxt och
har nu 783 medarbetare. I Danmark har vi 185 medarbetare och i
Norge 2 375 medarbetare.
Alla siffror är uttryckta i miljoner NOK och fjolårets siffror står
inom parentes.

Genom att vi etablerat en driftscentral i Miljöhuset kan GK erbjuda
sina kunder en komplett lösning för teknisk service och driftsuppföljning. Det innebär inte bara att vi övervakar fastigheten på
distans och skickar ut kvalificerad personal vid behov, utan att vi
även optimerar energiförbrukningen via EOS och energistyrning,
ger råd om åtgärder som kan utveckla kundens fastighet, anlitar
service på angränsande områden som hiss, vakt, glasservice,
AV-utrustning och annat som kunderna vanligtvis anser vara
tekniska tjänster de har behov av.
Orderingång och produktion. Koncernen hade 2017 en extern
orderingång på 6 266 miljoner (5 504) och det externa produk-
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tionsvärdet var 5 836 miljoner (5 257). Vid årsskiftet var produktionsreserven 4 152 miljoner (3 073).

Jo Sverre Aasheim, konserndirektör finans
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ORGANISATION
GK-koncernen ägs i sin helhet av familjen Karlsen. Organisationsplanen innehåller inte bolag på nivå 5.

GK / RESULTATRÄKNING
2017-12-31

2016-12-31

5 835 818 930

5 256 795 131

60 393 022

6 644 955

Summa rörelseintäkter

5 896 211 952

5 263 440 086

Varukostnader

3 165 591 961

2 825 669 512

Lönekostnader

2 157 410 094

1 883 254 319

77 535 850

63 080 445

RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER
Försäljningsintäkter
Övriga rörelseintäkter

Avskrivning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

477 236 002		

392 354 170

5 877 773 907

5 164 358 446

18 438 045

99 081 640

Intäkter från övriga placeringar		

28 332

Rörelseresultat

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			

Övriga finansiella intäkter

2 390 336

5 031 543

-22 613

-351

8 567 154

10 281 574

Finansnetto

-6 199 431

-5 222 050

Resultat före skatt

12 238 614

93 859 590

Skatt på resultat

13 489 271

20 914 282

Resultat

-1 250 657

72 945 308

3 611 672

2 700 360

Värdeförändringar avseende finansiella tillgångar
Resultat från intressebolag

Varav minoritetens andel
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GK / BALANSE

GK / BALANSRÄKNING

GK / BALANSRÄKNING
2017-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Aktiekapital

68 272 000		

68 272 000

24 904 306		

10 200

2016-12-31

TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Anläggningstillgångar			

Eget kapital			

Immateriella tillgångar			

Bundet eget kapital			
4 634 631		

3 873 098

Goodwill

34 062 978		

27 572 108

Annan bundet eget kapital

Summa immateriella tillgångar

38 697 609		

31 445 206

Överkursfond

150 617 280		

156 841 320

Summa bundet eget kapital

243 793 586		

225 123 520

Balanserade vinstmedel eget kapital

219 201 284

270 793 699

Summa eget kapital

462 994 870		

495 917 219

Uppskjutna skattefordringar

Materiella tillgångar			
Byggnader, mark och annan fast egendom

1 239 489		

274 436 786

104 158 203		

85 727 218

Förbättringsutgifter på annans fastighet

24 897 001		

22 990 637

Minoritetsinteresser

Inventarier, verktyg och installationer

81 068 637		

54 432 900

Skulder			

		

437 587 541

Maskiner och transportmedel

Summa materiella tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar			

Pensionsförpliktelser

18 509 775		

19 560 908

Uppskjutna skatteskulder

109 596 538		

109 573 109

Summa avsättningar för förpliktelser

128 106 313		

129 134 017

1 087 995		

1 424 909

401 274

Investeringar i dotterbolag
Lån till koncernföretag			

281 903

0

Aktier och andelar

		

873 993

Skulder till kreditinstitut

Obligationer och andra värdepapper

		

457 741

Övriga långfristiga skulder			

		

1 733 008

		

470 765 755

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

20 145 522

Övriga långfristiga skulder			
263 655 280
1 087 995		

265 080 189

1 541 028		

252 000

524 601 599		

463 419 024

1 438 171		

7 109 657

Övriga skatter och avgifter

195 279 779		

186 087 981

Övriga kortfristiga skulder

820 278 984		

585 057 577

Summa kortfristiga skulder

1 543 139 561

1 241 926 239

Summa skulder och eget kapital

2 135 328 739

2 152 203 186

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut

Omsättningstillgångar			
Varulager
Kundfordringar
Övriga fordringar

60 347 804		

60 847 812

1 445 151 183

1 251 316 431

266 628 156		

98 252 833

Placeringar			
Andelar i börsnoterade bolag
Kassa och bank

38 246		

80 469

		

270 939 886

Summa omsättningstillgångar

1 882 794 087

1 681 437 431

Summa tillgångar

2 135 328 739

2 152 203 186
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Leverantörsskulder
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GK GRUPPEN 2017-2018

31

Produktion: Reaction Reklamebyrå AS. Trykk: Paperwork

gk.se gk.dk gk.no

