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En av Skandinavias ledende 
tekniske entreprenører 
og servicepartnere

34

58
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GK Gruppen ble etablert i 1964

Vi er 3 010 medarbeidere på 101 kontorer i Skandinavia

Vi har over 40 000 serviceoppdrag per år 

Vi har over 3 000 prosjekter per år 
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Våre fag og tjenester bidrar 
til energieffektive løsninger

Ventilasjon 

Byggautomasjon 

Kule og 

varmepumpe

Elektro

Rør
Som ledende totalteknisk 

leverandør og servicepartner 

sørger vi for at bygg fungerer 

optimalt gjennom hele livsløpet. 

Vi bidrar til energieffektive 

løsninger i nye, så vel som 

eksisterende bygninger og jobber 

med alt fra rådgivning og design 

til installasjon, drift og service. 

Våre tjenester inkluderer 

totalteknisk entreprise, teknisk 

drift, service og vedlikehold og 

energirådgivning og -ledelse. 
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MISJON

Vi bygger bærekraftige 

samfunn for generasjoner
Hvorfor? Fordi noen må gå foran og ta ansvar. Fordi verden står ovenfor enorme 

klimautfordringer. Utfordringer ingen kan løse alene, men sammen kan vi gjøre mye. Å 

være et klimaforbilde er en annerkjennelse andre vil gi oss om vi lykkes med 

handlinger som teller for å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner. 

VISJON 

GK skal være 

et klimaforbilde
Vår næring står for 40 % av energibruken og 

klimagassutslippene, og det kan vi ikke fortsette med. 

Vi må begynne med oss selv ved å gå foran som et 

godt eksempel. Det er en forpliktelse som har 

konsekvenser for våre handlinger og produktene og 

tjenestene vi leverer. 
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Konsernstruktur

GK Elektro AS

GK Inneklima AS

Konsernstyret

GK Rör ABGK Rør AS Vagns VVS A/S

Gunnar Karlsen Sverige ABGK Norge AS GK Danmark A/S

GK Gruppen AS
GK Gruppen Eiendom AS 

(50 %)



3 902 
4 491 4 661 4 891 

4 448 4 153 

777 

1 120 
1 197 

1 587 
1 798 

1 680 388 

408 
373 

444 558 
599 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Norge Sverige Danmark

8

Driftsinntekter 2015-2020

Driftsinntekter MNOK 



Høydepunkter 
1. kvartal 2021
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GK Gruppen | 1. kvartal 2021
Stødig kvartal, i avventende marked

DRIFTSINNTEKTER

1 422 MNOK
1 648  MNOK (Q1 2019)

EBITDA

20 MNOK
47 MNOK (Q1 2020)

RESULTAT FØR SKATT

6 MNOK
28 MNOK (Q1 2020)

ORDRERESERVE

2 955 MNOK
2 875  MNOK (Q1 2020)

KOMMENTARER

▪ Norge leverer et godt første kvartal. Spesielt 

rørvirksomheten leverer solide tall.

▪ Danmark leverer i tråd med forventningene, og har 

fått en god start på året.

▪ Reduserte driftsinntekter i Sverige bl. a. som følge 

av et koronapåvirket marked i medførte negativt 

resultat første kvartal.
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▪ GK skal levere byggautomasjon til det nye regjeringskvartalet i Oslo. Regjeringen har lagt vekt på at 
det nye regjeringskvartalet skal bestå av fremtidsrettede miljøbygg med bruk av moderne teknologi og 
byggene skal miljøsertifiseres på nivå BREEAM Excellent. Tverrfaglig kompetanse har vært et viktig 
tildelingskriterium for Statsbygg, og dette er en av de største kontraktene av denne typen som er inngått i 
Norge.

▪ GK overtar Dantherms danske servicevirksomhet. Den strategiske samarbeidsavtalen med Dantherm
innleder vår vekststrategi i det danske servicemarkedet. 

▪ GK utvikler ventilasjonsløsningene til Teknostallen i Trondheim, etter oppdrag fra NCC. Bygget blir et 
av Trondheims største kontorbygg, og skal tilfredsstille bærekraftsmål innen BREEAM Excellent. Bygget 
blir også det første bygget i Trondheim som sertifiseres med Platinum-karakter i helse- og 
sikkerhetsstandarden WELL.

▪ GK har etablert sentralt kompetansesenter (PMO) for bedre og mer helhetlig prosjektgjennomføring 
av store totaltekniske entrepriser i både Norge og Danmark. 

▪ Heidrun R. Marstein har tiltrådt som konserndirektør HR i GK Gruppen.

▪ Med tydelige bærekraftsambisjoner har konsernet fornyet sitt visuelle uttrykk. Ny logo og full overhaling 
av grafisk profil skal bidra til å posisjonere selskapet som et klimaforbilde og en pådriver for at 
byggenæringen skal ta sin del av ansvaret for det grønne skiftet.

▪ GK har signert avtale om å bli en del av Skift – et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som har som mål å 
være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

Utvalgte høydepunkter fra 1. kvartal



Resultat
1. kvartal 2021 



GK Gruppen | Resultatregnskap 
Per Q1 2021

MNOK Q1 2021 Q1 2020 2020

Driftsinntekter 1 422 1 648 6 051

Varekost 644 804 2 771

Brutto fortjenester 778 844 3 280

Personalkostnader 602 619 2 352

Andre driftskostnader 156 178 771

EBITDA 20 47 157

Av- og nedskrivning 14 20 69

EBIT 6 27 89

Finansposter 0 1 0

Resultat før skatt (EBT) 6 28 88

KOMMENTARER

▪ Reduserte driftsinntekter i første kvartal 2021 

sammenlignet med første kvartal 2020 innen 

både service og entreprise virksomheten.

▪ Avventende marked i noen geografiske områder i 

tillegg til at har GK gjort en sterkere 

prioritering av oppdrag i perioden.

▪ Bruttofortjeneste i prosent forbedret ift. Q1 2020

▪ Reduksjon av driftskostnader kompenserer delvis 

for endingen i driftsinntekter.

▪ Konsernresultatet totalt i første kvartal 2021 er 

iht. budsjett som bl.a. hensyntar et 

koronapåvirket marked.

* Tallene er ikke revidert



Helse, miljø og sikkerhet
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▪ Totalt 15 arbeidsulykker – resulterer i totalt 195 
fraværsdager i kvartalet.

▪ Markant økning i antallet ulykker med fravær i GK Rør 
Norge og GK Danmark som står for 12 av de totalt 15 
ulykkene. 

▪ Nedgang i antall ansatte, men antallet ulykker holder seg 
relativt stabilt. 

▪ H1-verdien øker i Q1 og for rullerende siste 12 måneder. 

▪ H1 = 9,23 (BNLs normtall: 5,41)

▪ F= 122,0 (BNLs normtall: 111,22)

▪ Stort fokus på ulykkesforebyggende adferd og læring fra 
hendelser. Nytt elæringskurs om HMS for alle ansatte.

HMS | 
Oppsummering Q1



Det er handlinger som teller


