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Vi rustar för en lönsam 
och hållbar tillväxt

FÖRORD AV KOCERNCHEFEN

Under 2021 fortsatte vi att bygga framtidens GK: Vi tog viktiga steg framåt i våra strategiska huvudsatsningar. 
Vi har satt GK tydligt på kartan för en grön omställning av byggsektorn. Vi levererade ett överskott.  
Och våra medarbetare i Norge, Sverige och Danmark har fortsatt hjälpa kunderna på bästa sätt under  
ännu ett coronaår. Jag lyfter på hjälmen för era insatser!

För två år sedan lade vi fram en ny strategi för perioden fram till 
2025. Vi kallar den G-Kraft, och där är det tre områden som är 
centrala: lönsamhet, digitalisering och hållbarhet. Även 2021 har 
vi jobbat på bra på dessa tre områden. 

På den ekonomiska fronten levererade vi ett överskott för 
andra året i rad, efter flera år med negativt resultat. Trots det 
är lönsamheten inte så god som den borde vara i alla delar av 
koncernen, till stor del på grund av omstruktureringskostnader. Vår 
serviceverksamhet är mycket solid och fortsätter sin fina utveckling. 
Vi har också jobbat bra och målinriktat för att stärka lönsamheten 
inom entreprenad. 

Orderstocken har ökat under året. Samtidigt har vi jobbat medvetet 
med riskstyrning av projektportföljen. Vi ska växa, men vi ska 
fortsätta att sätta lönsamhet framför en kraftig tillväxt. 

Digitalisering är ett annat huvudområde. Nyckeln till en smartare 
och mer hållbar drift av byggnader ligger i digitalisering och 
systematisk analys av driftsdata.

Här är satsningen på GK Cloud central och vi har under 2021 stärkt 
vårt partnerskap med Piscada, det företag som vi har utvecklat GK 
Cloud tillsammans med. Tillsammans ska vi också vidareutveckla 
och kommersialisera vår helt unika lösning för behovsstyrt och 
prediktivt underhåll av byggnader från en molnbaserad teknik-
plattform. 

Det tredje huvudområdet är hållbarhet. Här ska vi vara absolut 
ledande i vår bransch. Byggbranschen står för enorma utsläpp 
av växthusgaser och alltför många byggnader är energislukande. 
Samhället och kunderna inser att detta måste förändras och vi 
ska bidra till detta. 

Vi har själva satt upp tydliga och ambitiösa mål: Vi ska ha halverat 
våra egna utsläpp till senast 2030 och halva vår portfölj ska vara 
klimatneutral 2035. 

På kundfronten hände det många spännande saker 2021 som 
illustrerar ovanstående punkter. Jag vill lyfta fram några stora och 
tekniskt avancerade projekt i sjukhussektorn, där det ställs särskilt 

höga krav på bland annat luftkvalitet. Jag måste också nämna det 
rekordstora avtalet gällande fastighetsautomation till det nya 
regeringskvarteret i Oslo.

Regeringskvarteret är en ny byggnad med ypperliga lösningar för 
digital styrning. Men det är minst lika viktigt att energieffektivisera 
det befintliga byggnadsbeståndet. De allra flesta byggnader som vi 
ska använda de närmaste decennierna är redan byggda. 

Vi sätter upp ambitiösa mål för GK och för vårt bidrag till samhället. 
Blir det enkelt att nå dessa mål? Nej. Vet vi hur vi ska lyckas med 
det? Nej. Men så är det ofta med viktiga saker: Det är med hjälp av 
kompetens, kreativitet och kraftansträngningar som vi kan nå målet. 
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För att lyckas med detta måste vi locka till oss och behålla de 
bästa medarbetarna. Vi ska helt enkelt vara den mest attraktiva 
arbetsgivaren för kunniga människor som vill använda sig av hela 
den tekniska verktygslådan, från stora mängder data till skiftnycklar, 
för att göra byggbranschen och samhället mer hållbara. 

Vi jobbar på flera nivåer för att vara en attraktiv arbetsplats. Det 
är uppenbart nödvändigt att erbjuda spännande utvecklings- 
möjligheter, men vi ska inte heller glömma den grundläggande 
arbetsmiljön och vår egen och våra kollegors säkerhet. Här är vi 
kompromisslösa. Antingen jobbar du säkert, eller så jobbar du 
inte alls. 

Vi arbetar också medvetet för en ökad mångfald. Könsbalansen 
är alltför skev i byggbranschen i hela Skandinavien. Därför har vi 
satt upp tydliga mål för att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom 
koncernen. Vi ska vara ett modernt kunskapsföretag som lockar 
till oss de bästa personerna, oavsett kön. 

Under de närmaste åren kommer vi att hantera allt mer avancerade 
projekt för kunder som kräver mätbara resultat. Det är stimule-
rande och bidrar till vår egen kompetensutveckling! Därför ser jag 
fram emot att jobba tillsammans med resten av team GK under 
2022 och framöver!

KIM ROBERT LISØ
KONCERNCHEF

FÖRORD AV KOCERNCHEFEN
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Finansiella nyckeltal
NYCKELTAL OCH RESULTAT

6 051 MNOK (2020) 

RÖRELSEINTÄKTER

2 849 MNOK
2 536 MNOK (2020) 

ORDERSTOCK

46 MNOK
88 MNOK (2020) 

RESULTAT FÖRE SKATT

94 MNOK5 788 MNOK
157 MNOK (2020) 

EBITDA

Norge 3 740 MNOK

RÖRELSEINTÄKTER  
PER LAND

Sverige 1 471 MNOK

Danmark 553 MNOK

Rörverksamhet 1 227 MNOK

RÖRELSEINTÄKTER  
PER TEKNIKOMRÅDE

Elverksamhet 521 MNOK

Fastighetsdrift 11 MNOK

Totalteknisk verksamhet 42 MNOK

Ventilation, kyla och 
byggnadsautomation

3 963 MNOK
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Andra nyckeltal
NYCKELTAL OCH RESULTAT

2 904

7 123 CO₂e

3 010 (2020) 

8 538 CO2e (2020)

ANTAL ANSTÄLLDA

EGNA VÄXTHUSGASUTSLÄPP

98,7 %

11,4 % (2020)

98,7 % (2020)

PERSONALOMSÄTTNING

FÖRNYBAR ENERGI  
FÖR UPPVÄRMNING

10 %

131 kWt/m²

9,9 % (2020)

130 kWt/m² (2020)

ANDEL KVINNOR

ENERGIINTENSITET

8,17

1,23 kg CO₂/TNOK

7,98 (2020) 

1,41 kg CO2/TNOK (2020)

H1-VÄRDE

UTSLÄPPSINTENSITET

14,0 %
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Utvalda höjdpunkter 2021 

Januari AugustiJuniMajMarsFebruari

VIKTIGA HÄNDELSER

GK lanserar en ny grafisk profil. Med 

utgångspunkt från sina tydliga hållbarhets- 

ambitioner har koncernen förnyat sitt 

visuella uttryck. En ny logotyp och om- 

arbetad grafisk profil ska bidra till att 

företaget positionerar sig som en klimat-

förebild och drivande kraft för en grön 

omställning av byggbranschen.

GK får i uppdrag av NCC att utveckla 

ventilationslösningar för Teknostallen  

som ska bli en av Trondheims största 

kontorsbyggnader, certifierad enligt 

BREEAM Excellent. Byggnaden blir också 

den första i Trondheim som certifieras 

som Platinum-klassad enligt hälso- och 

säkerhetsstandarden WELL.

GK etablerar ett centralt kompeten- 

scenter (PMO) för bättre och mer 

enhetliga projektgenomföranden av  

stora, komplexa totaltekniska entre- 

prenader i Norge och Danmark.

GK tecknar avtal med Statsbygg om att 

leverera fastighetsautomation till det 

nya regeringskvarteret i Oslo. Regeringen 

har betonat att det nya regeringskvarteret 

ska utgöras av framtidssäkra miljöbygg-

nader med modern teknik och att de ska  

miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. 

Tvärfacklig kompetens har varit ett viktigt 

kriterium för Statsbygg. Detta är också ett 

av de största kontrakt av denna typ som 

ingåtts i Norge.

GK och koncernchef Kim Robert Lisø 

undertecknar avtal om att bli en del av 

Skift – näringslivets klimatledare. Skift 

är ett klimatinitiativ från norska näringslivet 

som har som mål att driva på för att Norge 

ska nå sina klimatmål senast 2030. 

GK övertar Dantherms danska service- 

verksamhet. Med det strategiska samar-

betsavtalet med Danhterm inleder GK ett 

ambitiöst tillväxtstrategiarbete på den 

danska servicemarknaden. 

GK tecknar ett samarbetsavtal med 

Veidekke om att leverera ventilation och 

fastighetsautomation till en ny byggnad 

vid Nye Førde sjukhus. Kontraktet på 44 

miljoner NOK är det största avtal som GK i 

Sogn og Fjordane någonsin tecknat.

GK i Sverige tecknar ett ramavtal med 

Sundsvalls kommun om ventilations- 

arbeten, för både entreprenad och 

service. I avtalet ingår även uppdrag för 

de kommunala bolagen Sundsvall Energi, 

Mitt Sverige Vatten samt Mitthem.

Av närmare 700 sökande var det sju 

studenter som passerade nålsögat och 

fick sommarjobb på GK. Studenterna 

kom bland annat från NTNU, HVL och 

OsloMet och jobbade inom ventilation, 

inomhusklimat, energi och miljö, automa-

tion samt IT. Flera fick även erbjudande 

om deltidsanställning på GK efter avslutat 

sommarjobb.

GK i Norge ska leverera kompletta 

elektrotekniska installationer till det  

nya Tøyenbadet som ska bli Oslos 

största simanläggning. Anläggningen 

kommer att bestå av en inomhussimhall, 

en utomhusanläggning och en fullvärdig 

multiarena. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 

är byggherre. 
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VIKTIGA HÄNDELSER

Veterinärbyggnaden på Campus Ås öppnas 

officiellt av drottning Sonja den 1 september. 

Veterinärbyggnaden inrymmer Veterinærinstituttets 

nya huvudkontor och NMBU Veterinærhøgskolen 

och är en av Europas mest avancerade byggnader 

för veterinärmedicin, forskning och diagnostik. Facili-

teterna består av åtta sammanlänkade byggnader 

med runt 2 400 rum på 63 000 kvadratmeter. GK har 

levererat rör och ventilation till byggnaden, däribland 

81 kompletta ventilationsaggregat. 

GK undertecknar Skifts näringslivsupprop om 

höjda CO2-avgifter. Uppförandet och inte minst 

driften av byggnader ger ett betydande klimat- 

avtryck. GK menar därför att en höjd CO2-avgift vore 

ett bra och effektivt verktyg som skulle bidra till att 

bra miljöval blir lönsamma. 

De fem danska kommunerna Silkeborg, Herning, 

Ikast/Brande, Fredericia och Svendborg tecknar 

ett 4-årigt serviceavtal med GK i Danmark om drift 

och underhåll av kommunernas ventilationsan-

läggningar, med fokus på energieffektivisering och 

optimal drift.

Klimatbaserade energikrav för byggnader är viktiga för att byggnaders klimatavtryck ska kunna minskas 

och energi frigöras till elektrifieringen av samhället. I samband med att de nya kraven i de byggtekniska 

föreskrifterna TEK 17 är ute på remiss uttalar GK att kraven bör vara striktare, ta mer hänsyn till helheten 

och omfatta fler typer av byggnader. Detta för att byggbranschen ska kunna genomföra en verkligt grön 

omställning. GK driver på för att tekniska installationer ska inkluderas i miniminivån för byggnaders 

energieffektivitet.

GK blir partner i forskningsprojektet Grön VVS som har som mål att halvera CO2-utsläppen från 

VVS-installationer i byggnader. Eftersom kunskaperna om miljöpåverkan från VVS-installationer är begränsad 

efterfrågar byggbranschen kompetens och rutiner för att identifiera och projektera miljövänliga lösningar. 

Den överordnade idén med Grön VVS är att etablera en ny tjänst för projektering och realisering av 

VVS-installationer med lägsta möjliga miljöpåverkan – både bundna och driftrelaterade utsläpp. 

GK rankas som nummer ett i upphandlingen av ramavtal med Oslo universitetssjukhus (OUS) avseende 

fastighetsautomation inom områdena service, renovering och nya projekt. Avtalet omfattar 1 miljon 

kvadratmeter fördelade på Ullevål sjukhus, Rikshospitalet, Specialsjukhuset för epilepsi (SSE), Radium-

hospitalet, Gaustad sjukhus och Aker sjukhus. Avtalet ska täcka OUS behov av utrustning och tjänster 

för automatisering i samband med projekt, drift och underhåll. Det uppskattade värdet på avtalet är 

maximalt 276 miljoner NOK.

GK ingår avtal med Consto om leverans av rör och ventilation till Nytorvet bostadspark i Gjøvik centrum. 

Projektet består av lägenheter (10 000 kvm), affärslokaler (600 kvm) och parkering (5 500 kvm). Kontraktet 

på 32 miljoner NOK omfattar fastighetsautomation, värme, sanitet, sprinkler och luftbehandling.

Alexis Låftman Kahlmann (54 år) anställs som 

VD för GK i Sverige och får totalansvar för GK:s 

svenska verksamhet. Låftman Kahlmann kommer 

från tjänsten som interimschef för Strategy & PMO 

på Sodexo Healthcare, Seniors and Education och 

tillträder den 4 januari 2022.

Sturla Magnus (50 år) väljs in som ny ledamot i 

GK-koncernens styrelse. Magnus är koncerndirektör 

på Aker Solutions, med ansvar för nykonstruktion 

inom olje- och gasindustrin globalt, samt för varv 

och anläggning. Han för med sig stor erfarenhet 

och kompetens från projektbaserad verksamhet.

GK i Danmark vinner, i samarbete med Raundahl & 

Moesby A/S, VVS-entreprenaden för uppförandet av 

241 bostäder i projektet “Triumph-staden”. Totalt 

ska 202 småhus och 39 radhus byggas under 2022 

och 2023. Byggnaderna ska guld-certifieras enligt 

det ledande danska certifieringssystemet DGNB.

GK ska leverera luftbehandlingsaggregat till ett 

nytt sjukhus i Drammen. Vårdregionen Helse 

Sør-Øst RHF väljer GK för leverans och installation av 

luftbehandlingsanläggningar i behandlingsbyggnaden, 

servicebyggnaden och en del av den glasbro som 

binder samman byggnaderna. Totalt omfattas ca. 

50 000 m². Avtalet har ett värde på 166 miljoner 

NOK plus optioner.

GK tecknar ett avtal värt 130 miljoner NOK för 

projektering och installation av ventilations- 

anläggning på det nya sjukhuset Nordmøre och 

Romsdal (SNR). GK blir totalentreprenör för projek-

tering och installation av ventilationsanläggningar i 

den somatiska delen av akutsjukhuset på Hjelset. 

Akutsjukhuset inrymmer flera speciallokaler där 

det ställs mycket höga krav på ventilation, däribland 

operationssalar, laboratorier, sjukhusapotek, sputum-

labb, steriliseringscentral, isoleringsrum för luftburna 

smittor och saneringsenhet. 
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Om GK 



 

Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning som bidrar till 
betydande energibesparingar och miljövinster i kombination med optimal 
bekvämlighet för användarna — under alla år som fastigheten används.

Våra lösningar är baserade på ledande teknik, stor produktkunskap och 
flera decenniers erfarenhet. Vår strategi är närhet till kunden. Vi verkar 
lokalt, men har samtidigt fördelen av att ha stor teknisk kompetens och en 
effektiv central stödapparat.

Grundades 1964 Vi arbetar med över 3 000  
projekt per år 

Vi har 2 904 medarbetare på 
94 kontor i Skandinavien

Vi utför över 40 000  
serviceuppdrag per år

En av Skandinaviens ledande 
tekniska entreprenör och 
servicepartner

54

8

32

OM GK

10
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Våra teknikområden 
och tjänster
Som ledande totalteknisk leverantör och servicepartner ser vi till att byggnader 
fungerar optimalt så länge de är i bruk. Vi bidrar till energieffektiva lösningar i 
både nya och befintliga byggnader och jobbar med allt från rådgivning och design 
till installation, drift och service.

Våra tjänster omfattar totalteknisk entreprenad, teknisk drift, service och underhåll 
samt energirådgivning och förvaltning. 

Våra teknikområden

Byggnads-
automation

VentilationKyla och värme El Rör

OM GK
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GK:s historia

1964
GK grundas av  
Kristian Nordberg

1985
GK omsätter  
200 miljoner kronor

2005
GK etableras 
i Danmark

1967
Gunnar Karlsen  
blir delägare

1998
GK etableras 
i Sverige

2012
GK omsätter 
3 miljarder kronor

2020
GK lanserar ny 
koncernstrategi,  
G-Kraft, för perioden 
2020-2025

1981
Familjen Karlsen 
övertar 100 %  
av aktierna

2002
GK omsätter 
1 miljard kronor

2019
GK omsätter 
6,3 miljarder kronor

OM GK
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Vi bygger hållbara 
samhällen för generationer

GK ska vara en 
klimatförebild

Vår bransch står för 40 % av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen och så kan det 
inte förbli. Vi måste börja med oss själva och föregå med gott exempel. Det är ett åtagande 
som får konsekvenser för våra handlingar och de produkter och tjänster vi tillhandahåller. 
Vi ska vara en pådrivare som bygger hållbara samhällen, både stora och små. Vi ska sätta 
miljön framför kortsiktig vinst och gå i bräschen för en hållbar framtid för generationer.

Varför? Eftersom någon måste leda vägen och ta ansvar. Eftersom världen står 
inför enorma klimatutmaningar. Utmaningar som ingen kan lösa ensam, men 
tillsammans kan vi göra mycket. Att vi är en klimatförebild kommer att ge oss 
ett erkännande om vi lyckas utföra åtgärder som ger resultat när det gäller att 
bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer.

MISSION

VISION

Inkluderande
På GK delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter och vi respekterar varandras 
specialkunskaper och verkligheter. Vi anser att mångfald är viktigt för att skapa ett 
bra arbetsklimat. På GK inspireras vi av olikheter och genom öppenhet, respekt och 
samarbete bygger vi upp ett ömsesidigt förtroende. Så skapar vi en hållbar arbetsmiljö 
för generationer.

Nyfikna
Nyfikenhet är grunden till all innovation, och innovationer är nödvändiga för att utveckling 
ska ske. Därför är vi nyfikna på våra egna och andras specialområden och hur vi kan 
samarbeta för att skapa mer effektiva, lönsamma och klimatvänliga lösningar som bidrar 
till ett hållbart samhälle i flera generationer.

Ansvarstagande
Att vara ansvarstagande handlar om vem vi är och vad vi gör. Vi är pålitliga och vi gör 
det vi säger att vi ska göra. Så bygger vi förtroende, vilket är avgörande för att vi 
ska kunna vara ett långsiktigt värdeskapande företag med specialistkunskaper 
som utvecklar hållbara lösningar för generationer.

OM GK

VÅRA VÄRDERIGAR



Sitat mangler

GK Gruppen äger 50 % av  
GK Gruppen Eiendom AS

GK Gruppen AS

Styrelsen

Gunnar Karlsen  
Sverige AB

GK Norge AS  
(GK Inneklima AS fusionerades 

med GK Norge i december 2021)
GK Danmark A/S

GK Elektro AS

GK Rör ABGK Rør AS Vagns VVS A/S

OM GK

Koncernstruktur GK-koncernen

JOHN-ERIK KARLSEN
ÄGARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

– Styrkan med att företaget är ett familjeföretag är 
långsiktighet och förutsägbarhet. Min ambition är att 
GK ska vidareutvecklas inom de olika teknikområdena, 
ligga i framkant i teknikutvecklingen och att detta ska 
ske inom sunda ekonomiska ramar. 

Det är vår uppgift att utveckla GK vidare – och 
leverera det från oss till nästa generation bättre än 
när vi tog över.

14
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Kim R. Lisø
Koncerchef

Kim R. Lisø (f. 1969) har varit koncernchef för 
GK sedan den 1 januari 2019. Lisø har en civil- 
ingenjörsexamen i integrerad fastighetsteknik 
från UiT (civilingenjörsutbildningen i Narvik, 
1997) och en doktorsgrad i byggnads- och 
materialteknik från NTNU i ämnet klimat-
förändringars effekter på bebyggda miljöer 
(2006). Tidigare har han bland annat jobbat 
på Forsvarsbygg, SINTEF, Skanska, COWI och 
GK Inneklima. Han har även varit professor II 
inom klimatanpassning av byggnader vid NTNU 
i Trondheim.

Toril Marie Ås
Koncerndirektör finans och IT (CFO)

Toril Marie Ås (f. 1970) har varit CFO för 
GK-koncernen med helhetsansvar för koncern-
ens ekonomi- och finansstyrning i Skandinavien 
sedan 2020. Ås har en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Bodö och har dessutom en 
Master of Science i Management från London 
Business School. Hon kommer från en tjänst 
som CFO på Navamedic ASA och har också 
varit CFO för Telenors media- och innehålls-
division, samt chef för Telenors affärsområde 
“Corporate Functions and Group Activities”.

Heidrun R. Marstein 
Koncerndirektör HR

Heidrun R. Marstein (f. 1973) har varit HR-chef 
för GK-koncernen med helhetsansvar för 
strategisk HR för GK:s samlade verksamhet 
i Norge, Sverige och Danmark sedan 2021. 
Hon kom till GK från en tjänst som global 
HR-chef för Cermaq Group. Marstein har 
en pol.mag.-examen från NTNU (1999) med 
inriktning på organisationspsykologi och har 
gått utbildningar i förändringsledning på BI 
(2004) och affärsförståelse på Insead (2011). 
Hon har tidigare även bland annat varit HR-chef 
på Solar Group, Schneider Electric Norge och 
Orkla Care.

Guro Steine
Koncerndirektör kommunikation  
och hållbarhet

Guro Steine (f. 1973) började på GK-koncernen 
2020 och har det övergripande ansvaret för 
kommunikation och hållbarhet inom koncernen. 
Steine har en civilekonomexamen från Norges 
Handelshögskola (NHH) och kom till GK från en 
tjänst som marknads- och kommunikationschef 
på KPMG. Hon har tidigare bland annat arbetat 
som kommunikationschef vid Oslobörsen och 
har även jobbat på norska infrastrukturdepar-
tementet och på Sparebankforeningen.

Koncernledningen i GK Gruppen
OM GK

Per 31.12.2021



16

Rune Hardersen
Verkställande direktör  
GK i Norge

Rune Hardersen (f. 1975) började på GK 2020 
som vd för GK:s norska verksamhet. Hardersen 
har en civilingenjörsexamen från NTNU (2001) 
och har även en master i teknikledning från 
samma universitet (2009). Han kom till GK från 
en tjänst som chef för Akers startup-företag 
Nordic MBS och har tidigare bland annat varit 
vd för ÅF Norge och ingått i ÅF-koncernens 
koncernledning.

Alexis Låftman Kahlmann
Verkställande direktör 
GK i Sverige

Alexis Låftman Kahlmann (f. 1967) började på 
GK 2022 som vd för GK:s svenska verksamhet. 
Låftman Kahlmann har lång och bred erfar-
enhet från bland annat chefspositioner på 
Skanska, Coor och Keolis. Han har en civilin-
genjörsexamen och Master of Science i teknisk 
fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH, 
1992) och har även en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan i Stockholm (1994). Låftman 
Kahlmann kommer senast från tjänsten som 
interim VD för Strategy & PMO inom Sodexo 
Healthcare, Seniors and Education.

Jørgen Christensen
Verkställande direktör 
GK i Danmark

Jørgen Christensen (f. 1963) har lett GK:s 
verksamhet i Danmark sedan 2018. Christensen  
har utbildat sig till ELinstallatör vid Maskin-
mesterskolan København och även gått 
utbildningar vid INSEAD, Oxford University och 
IMD. Han kom till GK från en tjänst som chef 
för Large Projects vid Caverion Danmark och 
har tidigare bland annat varit sektionschef vid 
NCC Construction Danmark.

Koncernledningen i GK Gruppen
OM GK

Per 31.12.2021
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GK-koncernens 
styrelse

John-Erik Karlsen 
Styrelseordförande
John-Erik Karlsen (f. 1955) är den största ägaren i GK-koncernen och han har varit 
styrelseordförande sedan 2009. Han har en civilingenjörsexamen från University of 
Colorado Boulder och började på GK som projektledare 1985. Han en haft ett antal ledan-
de positioner inom företaget, bl.a. som avdelningschef, områdesansvarig och ansvarig 
för HMS-arbetet, men från 2020 fokuserar han på sin uppgift som styrelseordförande.

Kaare M. Krane
Vice ordförande

Birte K. W. Sjule 
Styrelseledamot

Kaare M. Krane (f. 1953) har varit styrelseledamot för GK Inneklima/GK Norge/GK Gruppen 
sedan 1997, och vice ordförande sedan 2009. Krane utbildade sig till civilekonom vid 
Handelshögskolan BI. Han har erfarenhet från bank/finans- och fastighetssektorn och 
är vd för IFM Immobilien AG. Han har tidigare haft ett antal ledande positioner på 
fastighetsrelaterade företag, bl.a. T. Klaveness Eiendom, Orkla Finans och Catella, samt 
har bred styrelseerfarenhet, bl.a. som styrelseordförande för Usbl (2015–2019) och IFM 
Immobilen AG (2012–2018) samt som styrelseledamot för Multiconsult (2014–2015) och 
Furuholmen Eiendom (2013–).

Birte Kristine Wulfsberg Sjule (f. 1978) har varit styrelseledamot för GK-koncernen sedan 
2018. Sjule har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och teknikledning från 
NTNU och är vd för Sporveien Trikken AS. Hon har tidigare varit koncernstrategichef 
för Sportveien, konsult på Rokade (nu KPMG) och projektplanerare på Aibel. Sjule sitter 
i flera styrelser i Sportveienkoncernen.

Amund Skarholt 
Styrelseledamot

Sturla Magnus 
Styrelseledamot

Amund Skarholt (f. 1948) har varit styrelseledamot för GK Norge/GK Gruppen sedan 2012. 
Han har tidigare arbetat i 14 år på olika positioner inom IBM-koncernen och har suttit i 
Securitas koncernledning i 12 år. Han har även varit vd för Tomra och Bravida. Skarholt 
är styrelseordförande för Avarn Security (tidigare Nokas) och SOS International och har 
dessutom ett antal andra styrelseuppdrag, bl.a. som styrelseledamot för Sector Alarm.

Sturla Magnus (f. 1971) har varit ledamot i GK-koncernens styrelse sedan 2021. Magnus 
har en civilingenjörsexamen från Norges Miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) 
och är Executive Vice President Topside & Facilities för Aker Solutions ASA. Han har 
tidigare bland annat varit koncerndirektör på Kværner, COO på Skanska och har haft 
flera ledande roller på Aker Solutions. Magnus är styrelseordförande och styrelseledamot 
i flera av Aker Solutions operativa och delägda företag.

Längst bak från vänster:: Amund Skarholt, John-Erik Karlsen, Kaare M. Krane, Sturla Magnus och Birte K. W. Sjule

OM GK

Per 31.12.2020
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Fotnote ok?

Årsberättelse för  
GK Gruppen AS 2021
Verksamhetens art och var den bedrivs
GK är Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och service-
partner. Företaget levererar smarta lösningar inom ventilation, 
kyla och värmepumpar, fastighetsautomation, el och rör. GK:s 
kärnkompetens är tekniska installationer och rådgivning som bidrar 
till betydande energibesparingar och miljövinster i kombination 
med optimal bekvämlighet för användarna – under alla år som 
fastigheten används. 

GK är medlem i FN:s Global Compact och vi är förpliktigade att 
följa FN:s principer om ett ansvarstagande näringsliv i alla led 
av verksamheten, såväl strategiskt och operativt som kulturellt. 
Principerna om ett ansvarstagande näringsliv är införlivade i våra 
styrdokument och vi kartlägger och rapporterar årligen på ett antal 
indikatorer kopplade till miljö, samhällsansvar och verksamhets- 
styrning (ESG) som en del av vår hållbarhetsrapportering. 

Koncernen har 54 kontor i Norge, 32 kontor i Sverige och 8 kontor 
i Danmark. 

Huvudkontoret för GK Gruppen och den norska verksamheten 
finns på Ryen i Oslo. Den svenska verksamheten styrs från Stock-
holm medan det danska huvudkontoret ligger i Odense. 

Nyetableringar och satsningar
GK lanserade 2020 sin nya koncernstrategi för tiden fram till 2025, 
och det är den som styr företagets utveckling. Strategin innebär att 
lönsamhet tydligt prioriteras framför tillväxt. Strategin innehåller 
också tydliga riktlinjer för hur GK ska arbeta för att vara en aktiv 
drivkraft i den gröna omställningen. 

Den innebär även en tydlig satsning på digitalisering, bland 
annat genom en vidareutveckling av GK Cloud, koncernens eget 
molnbaserade styrsystem för byggnader och byggportföljer. Detta 
är en del av GK:s strategiska satsning på morgondagens smarta 
och energieffektiva byggnader. 

Den norska verksamheten omorganiserades 2021 till en tvärfacklig 
organisation med tre divisioner: Entreprenad, Service samt 
Byggteknik och utveckling.  

Organisation
Vid utgången av 2021 hade koncernen 2 904 anställda. 

En tydlig satsning på kompetensutveckling, samarbete och tekniska 
utmaningar lägger grunden till en bra arbetsmiljö på GK – en viktig 
förklaring till att många trivs och stannar kvar. Vi strävar efter att 
ge våra medarbetare en bra yrkesmässig utveckling, exempelvis 
genom vårt interna kompetensprogram GK-Skolan. 

Hälsa, miljö och säkerhet
GK:s HMS-vision är att alla medarbetare, genom professionella 
och ansvarstagande handlingar och beslut, ska bidra till att skador 
och olyckor förhindras. 

Arbetsskador och annan oönskad påverkan på hälsa, miljö och 
material, såväl fysiska som psykosociala faktorer, ska identifieras 
och åtgärdas. GK:s interna HMS-system ska säkerställa att alla 
medarbetare rapporterar in HMS-tillbud så att åtgärder kan vidtas 
och oönskade händelser och sjukfrånvaro undvikas.

GK arbetar mot så låga H- och F-värden1 som möjligt, som minimum 
så nära det normvärde den norska byggbranschens landsförening 
(BNL) anger för branschen för varje enskilt år. 

HMS är som internkontrollområde förankrat i en gemensam 
koncernpolicy som definierar vad GK menar med HMS och vilka 
handlingar vi anser vara viktiga för att säkerställa en bra och trygg 
kultur för alla som jobbar med eller på GK. Nyckeltal för HMS 
rapporteras till koncernledningen och styrelsen varje kvartal. 

I enlighet med gällande lagar och föreskrifter sammanställer GK 
en översikt över den totala sjukfrånvaron bland de anställda. 2021 
var sjukfrånvaron inom koncernen 6,6 procent, jämfört med 6,4 
procent 2020. Sjukfrånvaron har under dessa år präglats av 
covidpandemin. 

GK har metoder och rutiner för att minska sjukfrånvaron och målet 
är att inga arbetsrelaterade skador ska förekomma. 

Under 2021 rapporterades inom koncernen 44 arbetsrelaterade 
skador som resulterade i sjukfrånvaro. Det motsvarar vid årets 
utgång ett H1-värde1 på 8,17. 

GK har företagshälsovård och skyddsombud vid alla kontor och 
uppfyller avtalade och lagstadgade personal- och hälsoföreskrifter 
i Norge, liksom vid dotterbolagen i Sverige och Danmark. 

Styrelsen anser att arbetsmiljön generellt är god, men att det 
finns ett behov av fortsatt fokus på att minska sjukfrånvaro och 
arbetsplatsolyckor. 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Under 2021 rapporterades inom koncernen 44 arbetsrelaterade 
skador som resulterade i sjukfrånvaro. Det motsvarar ett H1-värde1 
på 8,17 vid årets utgång. 

GK har företagshälsovård och skyddsombud vid alla kontor och 
uppfyller avtalade och lagstadgade personal- och hälsoföreskrifter 
i Norge, liksom vid dotterbolagen i Sverige och Danmark.

Företaget genomför regelbundet medarbetarundersökning-
ar där diskriminering och arbetsmiljö är några av ämnena. 
Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg som ger alla 
anställda möjlighet att komma med synpunkter på förhållanden 
på arbetsplatsen och på arbetsmiljön. Den ger också GK:s bolag 
värdefulla kunskaper så att de kan identifiera och vidta förbät-
tringsåtgärder. 

Medarbetarundersökningen visar att vi har en bra arbetsmiljö på 
GK, med en stor andel stolta och mycket engagerade medarbetare. 

Styrelsen anser att arbetsmiljön generellt är god, men att det 
finns ett behov av fortsatt fokus på att minska sjukfrånvaro och 
arbetsplatsolyckor. 

Påverkan på den yttre miljön
GK:s långsiktiga miljömål är att halvera de egna utsläppen till 
senast 2030 och bidra till att halva portföljen med kunduppdrag 
är klimatneutral 2035. De främsta källorna till de egna utsläppen 
är transporter och energiförbrukningen i de byggnader vi själva 
använder. 

GK strävar efter att bedriva all verksamhet på ett miljömässigt 
hållbart sätt samt överträffa, eller som minimum uppfylla, de 
miljö- och lagkrav som myndigheter och uppdragsgivare ställer. Det 
innebär att minska utsläppen till luft, mark och vatten, minimera 
avfallsmängden samt optimera våra tjänster och processer så att 
vi minskar energiförbrukningen och utnyttjar naturresurser så 
effektivt som möjligt. 

GK ska undvika material och metoder som medför en risk för 
miljö och klimat, så länge det finns andra funktionella alternativ 
tillgängliga. 

Därutöver ska GK säkerställa att alla leverantörer och samar-
betspartner kontinuerligt minskar miljöbelastningen från sina 
leveranser och de ska förplikta sig att följa GK:s uppförandekod 
för leverantörer. Deras miljöarbete ska också bedömas, på samma 
sätt som vi ställer krav på områdena kvalitet, hälsa och säkerhet. 

Styrelsens bedömning är att företaget arbetar aktivt med att 
minska sin påverkan på den yttre miljön och årligen rapporterar 
mål, åtgärder och framsteg i arbetet med att minska sin påverkan 
på miljön och klimatet. Detta som en del av årsrapporten. 

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 
Andelen kvinnor inom koncernen var vid årets utgång 10,0 procent. 
Andelen kvinnor på senior- och chefsnivå 1-tjänster (definierat som 
koncernledning, företagsledning och ledningsgrupper) var 12,9 
procent, medan andelen kvinnor på nivå 2 (definierat som övriga 
chefer med personal- eller resultatansvar) var 15,1 procent för hela 
koncernen. Definitionen av nivå 1 och 2 har ändrats sedan 2020. 
Bakgrunden är att vi vill synliggöra andelen kvinnor på ledande 
positioner eftersom det är ett av de viktigaste kriterierna för en 
ökad andel kvinnor. 

Det sker ett löpande arbete för att öka andelen kvinnliga anställda 
och företaget har en uttalad målsättning att öka andelen kvinnor 
på alla nivåer inom koncernen till 20 procent. Kvinnor på ledande 
positioner rekryteras på samma villkor som män, och det arbetas 
aktivt för att uppnå en ökad andel kvinnor på ledande positioner 
och i specialistroller. 

Allt fler kvinnor utbildar sig inom våra specialområden och det 
förväntas därför att förutsättningarna för att rekrytera kvinnor 
till GK kommer att förbättras framöver. 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Företaget håller på att bygga upp en gemensam plattform för att 
locka till sig nya kandidater och behålla talanger, och man arbetar 
nu med att identifiera målgrupper och bemanningshypoteser. 
Sammantaget ska detta skapa förutsättningar för en vidare- 
utveckling av företagets rekryteringsarbete. Detta arbete kommer 
bland annat att resultera i en handlingsplan med konkreta måltal 
för andelen kvinnor på olika positioner. 

Företaget har utformat system för att ge småbarnsföräldrar 
möjlighet att ha flexibla arbetstider samt för att det ska gå att 
kombinera familj och arbete på ett så bra sätt som möjligt för 
både kvinnor och män. 

GK har formella och fasta rutiner för rekrytering och lönesättning, 
vilka syftar till att förhindra diskriminering. I alla länder där GK är 
verksamt ställs det krav på offentliggörande av data kopplade till 
likalöneprincipen. 

Rapportering i enlighet med aktivitets- och redovisningsplikten har 
implementerats för 2021 och rapporteras i ESG-rapporten. Det har 
inte upptäckts några oskäliga löneskillnader i några grupper, utan 
skillnaderna är kopplade till att kvinnor och män har olika roller 
på företaget och att vi har få kvinnliga chefer. 

I GK:s uppförandekod och etiska riktlinjer anges tydligt att GK:s 
mål är att vara en inkluderande och attraktiv arbetsplats med bra 
arbetsförhållanden, en säker arbetsmiljö, mångfald och en balanse-
rad könsfördelning. Alla anställda på GK får utbildning i företagets 
uppförandekod och kursen ingår som en del av introduktions- 
programmet för alla nyanställda på företaget. GK accepterar inte 
några former av trakasserier, diskriminering eller annat uppförande 
som kan uppfattas som hotfullt eller nedvärderande, och företagets 
chefer har ett särskilt ansvar för att främja öppenhet, lojalitet och 
respekt. Diskriminering och trakasserier är också ett av ämnena 
som tas upp i medarbetarundersökningen.

2021 gjordes analyser avseende likalöner, anställningsformer och 
diskriminering och vi har inte identifierat några systematiska 
skevheter. Andelen visstidsanställda utgör 7,9 procent av den 
samlade arbetsstyrkan, varav lärlingar utgör 85 procent. Andelen 
deltidsanställda är 2,4 procent. Den likalöneanalys som genom-
fördes 2021 visar inte på några systematiska skevheter. Vi fortsätter 
att arbeta systematiskt på detta område, och under 2022 kommer 
vi att genomföra intervjuer med kvinnor inom hela företaget för 
att få en tydligare bild av hur de upplever sin vardag på GK. 

Forskning och utveckling
Genom sin koppling till branschorganisationer, forskningsinst- 
itutioner och universitet bidrar GK till finansieringen av profess- 
urer och lärartjänster med inriktning på vår bransch och våra 
specialområden. 

GK deltar löpande i forskningsprojekt med koppling till inomhusk-
limat och energiförbrukning i byggnader. Vi är partner till NTNU/
SINTEF:s forskningscenter för nollutsläppsområden i smarta städer, 
ZEN (som stöds av Norges forskningsråd). 

Årsredovisning
Koncernen hade 2021 rörelseintäkter på NOK 5 788 miljoner, 
jämfört med NOK 6 051 miljoner 2020. Förändringen är relaterad 
till lägre aktivitet inom entreprenadprojekt och nya byggnader. 
EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) blev NOK 93,5 miljoner, 
jämfört med NOK 157,2 miljoner 2020. Rörelseresultatet blev NOK 
45,0 miljoner, mot NOK 88,7 miljoner 2020. Resultatet före skatt 
blev NOK 46,0 miljoner, jämfört med NOK 88,3 miljoner 2020. 

Resultatförändringen är huvudsakligen relaterad till engångs- 
kostnader i samband med det norska företagets omorganisering 
till ett divisionsbaserat företag, en omstrukturering av GK i Sverige 
samt återställande av data efter en cyberattack. Det underliggande 
rörelseresultatet är stabilt i relation till i fjol. 

Nettokassaflödet från operationella aktiviteter blev NOK -8,9 
miljoner, jämfört med 183,7 miljoner 2020. Nettokassaflödet från 
investeringsaktiviteter utgjorde NOK -101,7 miljoner, jämfört med 
NOK 34,6 år 2020. Finansieringsaktiviteterna gav ett nettokassa-
flöde på NOK -21,1 miljoner, jämfört med NOK 31,2 miljoner 2020. 
Orsaken till det förändrade kassaflödet är bland annat att det 2021 
utbetalats kostnadsposter som uppkom och kostnadsfördes 2020, 
att det gjorts investeringar i molnlösningar och affärssystem, samt 
att utdelningar betalats ut och skulder återbetalats. 

Koncernens likviditet är tillfredsställande och var vid årets utgång 
NOK 220 miljoner, jämfört med NOK 351 miljoner den 31/12 2020. 
GK Gruppen AS har ett avtal med sin bankförbindelse om en 
gemensam cash-pool. Koncernens totalbalans per den 31/12 2021 
var NOK 1 883 miljoner, mot NOK 1 953 miljoner ett år tidigare. 
Egenkapitalet uppgick till NOK 361 miljoner, en ökning från NOK 349 
miljoner. Andelen eget kapital ökade därigenom från 17,9 procent 
till 19,2 procent.  

Eget kapital för moderbolaget utgjorde den 31/12 2021 NOK 484 
miljoner, mot NOK 446 miljoner per den 31/12 2020. 

Det har inte inträffat några väsentliga förändringar efter balans-
dagen som har någon betydelse för värderingen av årsbokslutet. 

Framtida utveckling
Orderingången var 2021 totalt sett god och koncernens orderstock 
var vid utgången av året NOK 2 849 miljoner, vilket är 12,3 procent 
mer än vid utgången av 2020. Marknadsutsikterna är positiva och 
stabila på alla våra marknader. 

Osäkerheten kopplad till marknadsmässiga och ekonomiska 
följdverkningar av covid-19 har gradvis avtagit, men i början av 2022 
har Rysslands invasion av Ukraina skapat ny osäkerhet. Det är ännu 
för tidigt att säga hur detta kommer att påverka verksamheten. 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Finansiell risk
Koncernledningen arbetar löpande med att hantera den finansiella 
risken genom att aktivt följa upp de olika affärsområdena och 
relaterade risker.

Valutarisk 
Företaget är i viss mån exponerat för valutakursförändringar. 
Detta gäller i synnerhet svenska och danska kronor, eftersom en 
del av de intäkter som kommer från dotterbolagen i Danmark 
och Sverige är i utländsk valuta. Investeringar i dessa dotterbolag 
görs också i landets valuta. Projektinköp och projektfakturering 
görs i de flesta fall i den lokala valutan, vilket gör att det inte sker 
någon större exponering för valutarisker. För enstaka inköp och 
kontrakt används annan valuta, bland annat euro. Hur sådana inköp 
ska säkras bedöms från fall till fall. En eventuell ränterisk bedöms 
som liten.

Kreditrisk
Risken för att affärspartner inte skulle ha ekonomisk förmåga att 
uppfylla sina förpliktelser bedöms som måttlig. Fordringar har 
historiskt sett orsakat få förluster och det finns bra rutiner för 
kreditvärdering. Omsättningen är fördelad på ett stort antal kunder 
och enskilda projekt. Samtidigt finns det vissa projekt som har 

stora tillgodohavanden, vilka har att göra med att projekten inte 
har avslutats och att det finns omtvistade aspekter i avtalen.

Likviditetsrisk
Företaget bedömer likviditeten som tillfredsställande och det har 
inte beslutats om några åtgärder som förändrar likviditetsrisken. 
Förfallotiderna för kundfordringar behålls eller förkortas för vissa 
tjänstesegment. Koncernen har per den 31/12 2021 en outnyttjad 
kreditreserv på NOK 227 miljoner. 

Bolagsstyrning
GK är ett ansvarstagande företag som tar både kunder, anställda 
och samhället på allvar och vi väljer därför att utöva vår verksam-
hetsstyrning i enlighet med norska och internationella principer 
för god ägarstyrning och företagsledning. 

Vi har samlat relevanta styrdokument och rapporter under en 
separat sektion på vår webbplats. 

Styrelsen är ansvarig för företagets verksamhet och den ska 
utgöras av tre till fem personer. Koncernstyrelsen har utformat 
instruktioner för sitt arbete och för den dagliga ledningen av GK 
(instruktioner för koncernchef). Det har tecknats en ansvars-

försäkring för styrelseledamöter och koncernchefen. Försäkringen 
gäller i hela världen med undantag för USA och Kanada.

Fortsatt verksamhet
Koncernens verksamhet var lönsam 2021 trots betydande kostnad-
er kopplade till omställning i Sverige och omorganisation i Norge. 
Produktionsreserven är tillfredsställande totalt sett för koncernen. 
Egenkapitalet och likviditeten är tillräckliga. 

Även fortsättningsvis kommer lönsamhetsförbättrande åtgärder 
att prioriteras, och den nya koncernstrategin innebär att lönsamhet 
ska prioriteras framför tillväxt. 

Grunden till den fortsatta driften av GK Gruppen AS är fastställd 
och årsredovisningen är presenterad enligt dessa förutsättningar. 

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årsresultatet disponeras på följande sätt: 

Avsatt för utdelningar:   NOK 0 miljoner
Avsatt till egenkapital:   NOK 48,0 miljoner
Disponibelt belopp:    NOK 48,0 miljoner

Den 26 april 2022
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen 
Styrelseordförande

Sturla Magnus
Styrelseledamot

Amund Skarholt 
Styrelseledamot

Kim R. Lisø 
Koncernchef

Kaare M. Krane 
Vice ordförande

Birte K. W. Sjule 
Styrelseledamot
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Strategi 2020-2025: G-Kraft
GK har utformat en ny strategi för koncernens verksamhet i Norge, Sverige och Danmark för perioden 2020–
2025. Koncernstrategin ger en gemensam och tydlig inriktning för hela koncernen och ska bidra till ökad 
effektivitet, motivation och samordning internt, samt ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Strategin har fått det 
interna namnet “G-Kraft” och den handlar om den kraft vi kan få ut av att vara ett GK.

  

I strategin har vi formulerat fyra 
överordnade strategiska vägval:

 ɠ Vi ska vara ett GK
 ɠ Vi ska prioritera lönsamhet före tillväxt
 ɠ Vi ska ha ett tydligt fokus på klimatet 

och framtiden 
 ɠ Vi ska vara en ledande totalteknisk 

entreprenör och servicepartner

 ɠ Vi lockar till oss, utvecklar och behåller de mest kompetenta och engagerade medarbetarna och 
cheferna i vår bransch

 ɠ Vi har en kundorienterad prestationskultur som drivs av våra värderingar
 ɠ Vi har Skandinaviens starkaste varumärke i vår bransch
 ɠ Vi har branschens nöjdaste kunder
 ɠ Vi är förstahandsvalet för kunder som värdesätter innovativa och hållbara lösningar
 ɠ Vi anses vara en förebild och en drivkraft för en mer hållbar byggbransch
 ɠ Vi ska ha halverat våra egna CO2-utsläpp senast 2030
 ɠ Halva vår portfölj ska vara klimatneutral år 2035

2030
Halverade egna 
växthusgasutsläpp

2025
Andelen kvinnor 
på GK är 20 % 

2035
Hälften av byggnaderna och 
projekten i kundportföljen 
är klimatneutrala

G-Kraft definerar en tydlig målbild för var vi ska vara i 2025: 

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET
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På grund av klimatutmaningarna måste samhället drastiskt ställa om i en mer hållbar riktning – baserad 
på ny teknik och förnybar energi. Globalt står bygg- och anläggningsbranschen för 40 procent av 
klimatutsläppen, material- och energiförbrukningen. Det är därför nödvändigt att minska klimatbel-
astningen från bebyggda miljöer. 

Vår vision är att vara en klimatförebild som står för hållbarhet med ett tydligt klimat- och framtidsfokus 
som central strategi. Hållbarhetsmålen är integrerade i vår dagliga verksamhet och i vår verksamhets-
styrning. 

GK ska gå i täten och ta vår del av ansvaret för den gröna omställningen, samt för att utveckla hållbara 
lösningar för generationer. Som Skandinaviens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner 
har vi det som krävs för att vara en drivande kraft för en mer hållbar byggbransch – tillsammans med 
våra kunder och leverantörer. 

Långsiktighet och miljö har varit en del av GK:s DNA ända sedan företaget grundades 1964, men nu 
gör vi väldigt medvetna och strategiska val för att säkerställa att företaget bidrar till det omfattande 
arbete som krävs för att Parisavtalet och FN:s 17 hållbarhetsmål ska uppfyllas. 

GK gör kartläggningar och rapporterar årligen utifrån en rad indikatorer kopplade till miljö, samhälls- 
ansvar och verksamhetsstyrning (ESG). Dessa indikatorer är även KPI:er för vår generella strategi- och 
verksamhetsuppföljning och våra mätningar inom GK. 

För oss finns det en tydlig koppling mellan hållbarhetsarbete och långsiktig lönsamhet. Hållbarhets- 
arbetet stärker vår riskhantering, minskar kostnaderna och ökar medarbetarnöjdheten. 

Denna hållbarhetsrapport innehåller en beskrivning av vårt hållbarhetsarbete, våra mål och KPI:er, 
samt en bedömning av våra framsteg under det gångna året. Som ramverk för rapporteringen har 
GK använt Nasdaqs ESG-guide. Ramverket innehåller totalt 30 indikatorer och för rapporteringen 
krävs en omfattande datainsamling och beräkning av effekter. Många delar av GK:s organisation har 
deltagit i arbetet med att kartlägga och inhämta nödvändiga data och information i samband med 
rapporteringsarbetet. 

Om du har några frågor om hållbarhetsrapporten och dess innehåll är du välkommen att kontakta 
Guro Steine, kommunikations- och hållbarhetschef. E-post: guro.steine@gk.no.

GK:s hållbarhetsarbete
STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET
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GK:s arbete med hållbarhetsmålen 

GK:s mission är att bygga hållbara samhällen för generationer och som företag vet vi att vi har en viktig 
roll i samhället när det gäller att skapa en hållbar framtid. För oss handlar hållbarhet om att vara en 
del av lösningen och hitta gröna affärsmöjligheter som gör att vi skiljer ut oss från konkurrenterna 
och som bidrar till en lönsam och hållbar tillväxt. 

FN:s globala mål för hållbar utveckling är världens gemensamma handlingsplan för att utrota fattigdom, 
bekämpa ojämlikheter och stoppa klimatförändringarna. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose 
behoven hos de människor som lever i dag, utan att förstöra framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. De 17 hållbarhetsmålen med 169 tillhörande delmål handlar om hållbar utveckling 
inom tre områden: klimat och miljö, ekonomi och sociala förhållanden. 

Dessa hållbarhetsmål är en integrerad del av GK:s verksamhet. Hållbarhetsmålen 5 Jämställdhet, 7 
Hållbar energi för alla och 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är mest relevanta för 
GK:s verksamhet, dels för att vi har goda möjligheter att bidra till förverkligandet av dessa mål och 
delmål, men även för att vår verksamhet kan ha en negativ inverkan på möjligheten att uppnå målen 
och att vi därför måste vara medvetna om hur den negativa effekten kan minskas. Hållbarhetsmål 17, 
Genomförande och globalt partnerskap, är också avgörande. För att lyckas med hållbarhetsmålen behövs 
nya och starka partnerskap och att GK samarbetar med kunder, leverantörer och andra partner kring 
de små och stora lösningar som krävs för att skapa hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen. 

GK är även medlem av UN Global Compact – FN:s globala nätverk för ett hållbart näringsliv. Det 
innebär att GK åtar sig att implementera FN:s principer om ett ansvarstagande näringsliv i alla delar 
av verksamheten – strategiskt, operativt och kulturellt. 

Som ett resultat av den ökade satsningen på hållbarhet har företaget vidtagit flera åtgärder för 
uppföljning av EU:s skärpta normer och för att förbättra det egna arbetet kring mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Detta är i sig ett viktigt bidrag till de globala målen för hållbar 
utveckling. 

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET
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Figur 1: Process för en SDG-analys, såsom beskrivs i Business Reporting on the SDGs – Integrating the SDGs 
into Corporate Reporting: A Practical Guide.
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Uppföljning och rapportering
Under 2020 har en intern process ledd av externa konsulter genomförts för att identifiera och prioritera 
vilka hållbarhetsmål GK bör och kan bidra till. I analysarbetet har metoder från GRI och UNGC använts: 
Business Reporting on the SDGs – Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide.

Ett flertal interna intressenter har varit involverade i detta arbete. Workshops har genomförts där 
medarbetare har fått lära sig om hållbarhetsmålen och vad de står för. Dessutom gjordes en inledande 
analys för att fastställa inom vilka områden GK kan bidra mest och effektivast och vilka konkreta 
hållbarhetsmål som är mest relevanta för företaget. 

Utvärderingen visade att hållbarhetsmålen 5 Jämställdhet, 7 Hållbar energi för alla och 8 Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt är mest relevanta för GK.

Under 2021 har vi genomgått fas 2 av FN:s metod för integration och rapportering om målen för hållbar 
utveckling, se figur 1. Syftet med denna fas har varit att sätta upp mål för, samt samla in och analysera 
data om, företagets bidrag till de aktuella målen. Detta gjordes i separata workshoppar där delmålen 
för vart och ett av de relevanta hållbarhetsmålen analyserades med företagets befintliga metoder 
för insamling och rapportering av uppgifter. Arbetet har lett till goda diskussioner och resulterat i 
konkretisering av utmaningar och möjligheter kopplade till att nå delmålen.

GK har sedan 2020 använt det digitala verktyget SDG Action Manager för att bedöma vilka av hållbar-
hetsmålen som är centrala för företaget och för att mäta de framsteg vi gör i arbetet med att uppnå 
målen. Resultaten levereras och kommuniceras årligen via verktyget till FN:s Global Compact. Genom 
denna öppna och transparenta mätning och redovisning kan intressenter följa GK:s hållbarhetsarbete.

Att mäta och redovisa arbetet med de globala målen är viktigt ur strategisk synpunkt och bidrar till 
ökad innovation, en miljövänligare utveckling av vår verksamhet och bättre beslut. Vi arbetar målinriktat 
med att skapa engagemang och sprida kunskap om målen bland våra anställda och använder målen 
aktivt i vår strategi- och verksamhetsutveckling.

I det ESG-ramverk vi använder för vår hållbarhetsrapportering finns en rad indikatorer som stödjer 
de olika hållbarhetsmålen.
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FN:s hållbarhetsmål 5 (SDG 5)
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål 5.5 
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla 
beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Så arbetar GK med hållbarhetsmål 5
GK verkar i en bransch med en låg andel kvinnliga anställda och detta reflekteras dessvärre också i 
företagets könsbalans. En låg andel kvinnor ökar sannolikheten för en diskriminerande språkjargong 
och mansdominerad kultur, vilket i sin tur ökar risken för att kvinnor diskrimineras.

GK har satt upp konkreta mål för både ökad mångfald och bättre könsbalans inom företaget och 
problemställningen har lyfts upp till strategisk koncernnivå. Vi arbetar aktivt med att öka medvetenheten 
om dessa frågor i alla processer och delar av verksamheten som berör medarbetarna, t.ex. vad gäller 
styrdokument, ledarskap, rekrytering, kompetensutveckling och arbetet med företagskulturen.

Vi mäter, analyserar och rapporterar regelbundet för att upptäcka skillnader, hitta orsaker till dessa 
samt identifiera åtgärder. Indikatorer som könsbalans bland anställda och i styrelsen och ledningen, 
könsindelad lönestatistik samt attityder, regler och rutiner kopplade till trakasserier och diskriminering 
följs upp löpande.

Följande ESG-indikatorer understödjer GK:s arbete med hållbarhetsmål 5 
(kopplat till relevanta indikatorer i andra internationella ramverk): 

 ɠ S2 Likalön (GRI: 405-2, UNGC: Princip 6)
 ɠ S4 Könsbalans (GRI: 102-8, 405-1, UNGC: Princip 6)
 ɠ S6 Diskriminering och trakasserier (GRI: 103-2, 406, UNGC: Princip 6)
 ɠ G1 Mångfald i styrelsen (GRI: 405-1, SDG 10)
 ɠ G2 Styrelsens oberoende (GRI: 102-22, 102-23)
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FN:s hållbarhetsmål 7 (SDG 7)
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Delmål 7.3 
Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Så arbetar GK med hållbarhetsmål 7
Till målet att ge världen hållbart producerad energi och en ökad 
energieffektivitet hör delmål gällande tillgång till energi, förnybara 
energislag, energieffektivisering, infrastruktur och forskning. För GK 
är detta mål nära kopplat till våra tjänster och till hur vi använder 
vårt inflytande och vår förmåga att påverka.

GK äger inte processen eller ambitionen rörande energieffektiv-
isering och energiproduktion, men vi kan bidra till målet genom 
att öka kunskaperna om lösningar och livscykelanalyser, utforma 
attraktiva erbjudanden och tjänster samt genom att samarbeta 
kring och lobba för energifrågor.

Moderna energitjänster utgörs av attraktiva helhetslösningar med 
lågt energiavtryck. Genom kreativa samarbeten mellan byggherrar 
och underleverantörer/leverantörer kan vi ta helhetsgrepp och 
uppnå energieffektiva resultat. Vi utvecklar ny teknik som bidrar till 
energieffektivare byggnader, såsom molnbaserad driftövervakning. 

GK bidrar aktivt till en ökad kunskap om energi i byggnader, om 
alternativ och en mer energieffektiv förbrukning. Det är en utman-
ing att ta fram ett bra dataunderlag för tekniska installationers 
klimatavtryck – installationer som ingår som en del i en byggnads 
avtryck under hela livscykeln.

GK främjar tekniska innovationer och ställer krav på utsläppsminsk-
ningar i värdekedjan, bland annat genom att aktivt driva på för att 
utveckla miljödeklarationer (EDP:er) för tekniska installationer så 
att klimatavtrycket kan dokumenteras i ett livscykelperspektiv.

GK mäter hur stor del av de egna kontoren och tjänsterna som kan 
klassificeras som moderna, dvs. som är förnybara, energieffektiva 
och miljömärkta, samt vad vi levererar via energieffektiviseringspro-
jekt. Därutöver mäter vi hur mycket resurser som kan avsättas för 
FoU och påverkansarbete för att underlätta ett livscykelperspektiv 
på de material och produkter som ingår i GK:s leveranser.

Följande ESG-indikatorer understödjer GK:s 
arbete med hållbarhetsmål 7 (kopplat till 
relevanta indikatorer i andra internationella 
ramverk): 

 ɠ E1 Växthusgasutsläpp (GRI: 305-1, 305-2, 
305-3, UNGC: Princip 7)

 ɠ E2 Utsläppsintensitet/specifika utsläpp 
(GRI:305-4, SDG 13, UNGP: Princip 7 och 8)

 ɠ E3 Energiförbrukning (GRI: 302-1, 302-2, 
SDG 12, UNGC: Princip 7 och 8)

 ɠ E4 Energiintensitet (GRI: 302-3, SDG 12, 
UNGC: Princip 7 och 8)

 ɠ E5 Energimix (GRI: 302-1)
 ɠ E10 Begränsning av klimatrisk (UNGC: 

Princip 9)
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Så arbetar GK med hållbarhetsmål 8
Bygg och anläggning är en högriskbransch när det gäller säkerhetsöverträdelser och arbetsplatsskador. 
Inom branschen råder också en hög risk för oanständiga arbetsförhållanden bland inhyrda resurser 
och underleverantörer. För tekniska komponenter är värdekedjorna ofta komplexa och det finns risk 
för brott mot mänskliga rättigheter och skadlig miljöpåverkan under råvaruutvinning och -förädling. 
Det finns även risk för tvångs- och barnarbete i vår värdekedja.

GK vill bidra aktivt till ett ansvarstagande näringsliv och ställer krav på att våra leverantörer undertecknar 
en uppförandekod. Riskbedömningar och uppföljningar av leverantörsledet är viktiga för att säkerställa 
att mänskliga rättigheter tillvaratas i hela värdekedjan.

Som stor arbetsgivare med verksamhet på 100 platser i Skandinavien kan vi ge unga människor en 
chans att komma in på arbetsmarknaden, säkerställa fasta och trygga jobb, skapa förutsättningar för 
fler kvinnliga medarbetare samt minska förekomsten av informellt och svart arbete. GK har också att 
starkt fokus på HMS för att säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för alla våra anställda.

Vi mäter våra bidrag till hållbarhetsmål 8 genom att aktivt följa upp leverantörskedjan, ställa tydliga 
krav och ha förväntningar på både vår egen verksamhet och de som är en del av vår värdekedja, samt 
kontinuerligt mäta, rapportera och följa upp faktorer som påverkar hälsa, miljö och säkerhet.

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

FN:s hållbarhetsmål 8 (SDG 8)
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla.

Delmål 8.2 
Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diver-
sifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland 
annat genom att fokusera på sektorer med högt 
förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

Delmål 8.5 
Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklus-
ive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, 
samt lika lön för likvärdigt arbete.

Delmål 8.6 
Till 2020 väsentligt minska andelen ungdomar som 
varken arbetar eller studerar. 

Delmål 8.7 
Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa 
tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och 
säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive 
rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och 
upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

Delmål 8.8 
Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg 
och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive 
arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, 
och människor i otrygga anställningar. 

Följande ESG-indikatorer understödjer GK:s arbete med hållbarhetsmål 8 
(kopplat till relevanta indikatorer i andra internationella ramverk): 

 ɠ S6 Diskriminering och trakasserier (GRI: 103-2, 406, UNGC: Princip 6)
 ɠ S8 Hälsa och säkerhet (GRI:103-2, 403, SDG 3)
 ɠ S9 Barn- och tvångsarbete (GRI: 103-2, 408, 409, 414, UNGC: Princip 4 och 5)
 ɠ S10  Mänskliga rättigheter (GRI: 103-2, 412, 414, SDG 4, 10 och 16, UNGC: 

Princip 1 och 2)
 ɠ G4 Kollektiva förhandlingar (GRI: 102-41, UNGC: Princip 3)
 ɠ G5 Uppförandekod för leverantörer (supplier code of conduct) (GRI: 102-16, 

103-2, 308, 414. SDG 12, UNGC: Princip 2, 3, 4 och 8)
 ɠ G6 Etik och antikorruption (GRI: 102-16, 103-2, 205, SDG 16,  

UNGC: Princip 10)



32

Intressentdialog på GK

Som en del av arbetet med vår hållbarhetsrapportering har vi 
under 2020 genomfört en systematisk intressentdialog internt. 
Ingen systematisk extern intressentdialog, i enlighet med GRI eller 
andra ramverk, har genomförts under 2021. 

På GK lyssnar vi på våra intressenter och för en aktiv dialog med 
det samhälle där vi verkar. Vi är i daglig kontakt med våra viktigaste 
intressentgrupper, det vill säga våra ägare, anställda, kunder och 
leverantörer. Under 2021 har GK haft särskilt fokus på två viktiga 
områden, för att främja företagets och branschens arbete med 
hållbarhet: att vara en drivande kraft och bidra till innovation. 

En drivande kraft för ett hållbart byggande
Vi informerar våra intressenter om vårt hållbarhetsarbete och 
vårt samhällsansvar med hjälp av styrdokument som beskriver de 
principer som ligger till grund för hur verksamheten ska bedrivas. 
Dessa gäller för alla enheter inom GK-koncernen och är godkända 
av styrelsen. 

Alla som arbetar för GK ska följa vår uppförandekod, våra etiska 
riktlinjer och vår värdegrund. Leverantörer och underentreprenörer 
ska dessutom följa vår uppförandekod för leverantörer/Supplier 
Code of Conduct. 

Innovation och nya affärsmodeller för hållbara 
byggnader
Utöver att föra en aktiv dialog med våra primära intressentgrupper 
är det viktigt för oss att vara lyhörda och följa utvecklingen i det 
samhälle där vi verkar. Vi är aktivt engagerade i branschsamverkan 
och nätverk för att främja hållbar utveckling, och i forskningssamar-
beten som kan bidra till nya, innovativa och hållbara tekniklösningar 
för byggbranschen. 

GK är medlem i det norska näringslivets klimatinitiativ Skift och FN:s 
Global Compact. Som en ledande aktör inom våra specialområden 
har GK som ambition att aktivt delta i samhällsdebatten och 
policyskapandet och på så sätt bidra till den gröna omställningen 
och en konkurrenskraftig, säker och attraktiv bransch. GK:s medar-
betare är engagerade i olika arbetsgrupper, forskningsprojekt och 
organisationer. 

Vi är bland annat partner i NTNU/SINTEF:s forskningscenter för 
nollutsläppsområden i smarta städer, FME ZEN, och har ett bra 
samarbete med skolor, universitet och högskolor. Vi håller även 
kurser på yrkesskolor i alla våra teknikämnen.

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET



33

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

33

Av tabellen framgår vilka områden GK:s viktigaste intressenter tycker är viktigast och hur vi för en dialog med intressenterna om dessa frågor.

Intressenter Områden som intressenterna tycker är viktigast i sin dialog med GK Arena för dialog Löpande Årligen Vid behov

Ägare
 ɠ Ägarstyrning och företagsledning
 ɠ Verksamhets- och strategiuppföljning
 ɠ Renommé och marknadsposition

 ɠ Riskhantering
 ɠ Ekonomiska resultat 

Koncernstyrelsemöten x

Kvartalsrapporter x

Medarbetare

 ɠ Marknadsposition
 ɠ Arbetsmiljö och kultur
 ɠ HMS
 ɠ Konkurrenskraftiga villkor
 ɠ Kompetens- och karriärutveckling 
 ɠ Samhällsansvar och hållbarhet
 ɠ Förändringar som påverkar arbetsförhållandena

Avdelningsmöten x

Professionella nätverk x

Medarbetarsamtal x

Kvartalsrapporter x

Intranät/Yammer x x

Medarbetarundersökningar x

Chefsmöten x
Arbetsmiljöteam, förtroendevalda och 
skyddsombud x x

Kunder

 ɠ Kostnader, kvalitet och bra service
 ɠ Seriositet
 ɠ HMS och arbetsmiljö
 ɠ Regelefterlevnad

 ɠ Innovation och digitala lösningar
 ɠ Standarder och märkning
 ɠ GK:s arbete med samhällsansvar och hållbarhet
 ɠ Renommé

Offerter och anbudsprocesser x x

Dialog med kundansvarig x

Avtals- och samarbetsmöten x

Dialog med projektledare x

Rapporter och presentationer x x

Branschforum x

Webbsidor, sociala medier x x

Leverantörer
 ɠ Förutsägbarhet, tydliga förväntningar och krav
 ɠ Seriositet
 ɠ Samarbete

Offerter och anbudsprocesser x x

Dialog med inköpsavdelningen x x

Dialog med projektledare x x

Leverantörsrevisioner x x

Avtals- och samarbetsmöten x

Branschforum x

Branschen

 ɠ Lagkrav och standarder
 ɠ Samarbete för att förbättra säkerheten, seriositeten 

och miljön
 ɠ Avtals- och samarbetsmodeller
 ɠ Innovation

 ɠ Nya affärsmodeller
 ɠ Professionell utveckling
 ɠ Regelefterlevnad och etiskt uppförande 

Branschforum och -nätverk x

Möten x x

Branschmedia x x

Medlemsorganisationer x x

Remisser x

Fackföreningar

 ɠ Arbetsmiljö
 ɠ HMS
 ɠ Konkurrenskraftiga villkor
 ɠ Karriärutveckling

Styrelsemöten x

Möten x

Kvartalsrapporter x x

Webbsidor, sociala medier x x

Media x x

Branschforum x x
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GK – en pådrivare för 
en grön omställning

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

GK deltar aktivt i samhällsdebatten och policyskapandet för att på så 
sätt bidra till den gröna omställningen och en konkurrenskraftig, säker 
och attraktiv byggbransch. GK:s medarbetare är engagerade i olika 
arbetsgrupper, forskningsprojekt och organisationer och vi bidrar med 
både kompetens och ekonomiska resurser till forskning och utveckling. 

GK ska stödja kunskaps- och produktutveckling som syftar till att värna 
om miljön genom att aktivt delta i FoU- och innovationsprojekt, något 
som även kan ge vår kärnverksamhet konkurrensfördelar och bidra till att 
minska våra kunders klimatavtryck. 

Här presenterar vi några av de projekt vi är involverade i.
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FME ZEN
Forskningscentret för nollutsläppsområden i smarta städer (FME 
ZEN) ska utveckla lösningar för framtidens byggnader och tätorter 
som bidrar till att realisera nollutsläppssamhället. Detta är FME 
ZEN:s bidrag till ett koldioxidsnålt samhälle. 

Tillsammans med offentliga och industriella partners från hela 
värdekedjan genomförs nio pilotprojekt runtom i Norge. 

GK deltar aktivt i arbetsgrupperna WP 3 och WP 4. I WP 3 bidrar vi 
bland annat till att kartlägga växthusgasutsläpp från tekniska instal-
lationer. I WP 4 bidrar vi till smart energihantering av byggnader. 

Värd för projektet är NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga 
universitet) som leder centret tillsammans med SINTEF Community 
och SINTEF Energi. 

Mer information: FEM ZEN, SINTEF 

BRAVENT
Varje år inträffar över 180 brandtillbud på norska skolor. Även 
om de flesta av dessa bränder är små, kan de leda till kraftig 
rökbildning. Här spelar ventilationssystemet en avgörande roll. 
Dessvärre är de nuvarande riktlinjerna för brandventilation oklara. 
Detta gäller särskilt “utsugningssystem” vars funktion påverkas av 
VAV-spjäll i kanalnätet utan att dessa har funktionstestats under 
ett brandförlopp. Dessutom finns oklarheter rörande behovet av 
brandisolering, förbikoppling och brandfläkt. Detta FoU-projekt 
ska undersöka om behovsstyrda ventilationssystem kan fungera 
som säker brandventilation med ett minimum av extra åtgärder. 
En viktig fråga är huruvida VAV-spjäll kan tilldelas en funktion 
under ett brandförlopp även om detta inte är ett certifierat 
användningsområde för dessa. 

BRAVENT är ett innovationsprojekt finansierat av Norges forsk-
ningsråd som genomförs under perioden 2021–2024. Projektägare 
är Undervisningsbygg Oslo KF och projektledare är RISE Fire 
Research. Övriga partner i projektet är SINTEF Community, 
Trondheim Eiendom, Bergen Kommune, GK Norge och TROX 
Auranor Norge. 

Mer information: SINTEF

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

Case: Hur rustar man byggnader för en 
mer flexibel elanvändning? 

Norska byggnader har inte tillräcklig instrumentering 
och det saknas övergripande styrning, vilket gör det 
svårt att bidra till en mer flexibel elanvändning – detta 
visar resultaten från forskningsprojektet som GK har 
deltagit i genom vårt partnerskap i FME ZEN. Projektet 
undersökte hur utvalda kommersiella byggnader kan 
bidra till att minska belastningen på elnätet genom att 
fördela elförbrukningen över dygnet. 

Resultat från projektet visar att potentialen är stor och 
att vi vinner mest på att minska användningen av el 
för uppvärmning, ventilation och elbilsladdning, men 
att detta kräver anpassning för en flexibel styrning av 
byggnader. 

– Det är väldigt lätt att åstadkomma en flexibel styrning 
om varje enskild byggnad utrustas på ett sätt som gör 
att den blir styrbar. Men forskarnas slutsatser bekräftar 
bara det vi vet sedan tidigare, säger Knut Arne Finsmyr, 
affärsutvecklare av digitala tjänster inom GK. 

Finsmyr berättar vidare att dagens byggnader inte har 
tillräcklig instrumentering. Byggnaderna har ofta bara 
en enda metod i styrsystemet för att uppnå ett bra 
inomhusklimat och det saknas övergripande styrning 
som gör det möjligt att styra dem via externa signaler, 
utifrån det syfte man vill uppnå. Det räcker alltså inte 
att bara koppla byggnaden till ett automationssystem. 

– Man måste också se till att byggnaden kan styras 
flexibelt. Det gäller att fokusera på vad man vill styra 
och vilka strategier som krävs, understryker Finsmyr.

https://fmezen.no/om-oss/?lang=no
https://www.sintef.no/prosjekter/2017/zen/
https://www.sintef.no/prosjekter/2021/bravent/


Byggfloken 2.0 – cirkulära affärsmodeller i stöpsleven 
– Vi måste hitta nya affärsmodeller för att förändra bygg- och fastighetsbranschen, säger Per Arve 
Ekle, divisionsdirektör för byggteknik och utveckling, om varför GK valt att delta i Byggfloken 2.0. 

Byggfloken 2.0 är en tvärvetenskaplig projektgrupp för utveckling av nya affärs- och samverkansmodeller, 
i syfte att öka hållbarheten inom branschen och skapa ett mer hållbart samhälle. Byggfloken initierades 
av Statsbygg och ÆRA och har använt kreativ workshopsmetodik med kundperspektivet i fokus för 
att komma fram till möjliga lösningar som kan främja hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen. 

– Stora delar av utmaningen inom byggbranschen ligger i den silomentalitet som finns i värdekedjan. 
GK och andra leverantörer är ofta konkurrensutsatta och man tenderar att endast välja de lösningar 
som är billigast att köpa in. Då är det sällan den mest hållbara lösningen som väljs, säger Per Arve Ekle. 

Måste det vara så? Den frågan ställde sig deltagarna i projektgruppen. Svaren de kom fram till blev 
till 12 olika begrepp, med cirkularitet och digitalisering som viktiga nyckelord. Koncepten testas och 
utvärderas nu av utvalda kunder och partners. Genom vår medverkan har GK fått nya perspektiv på 
den egna branschen och affärsmodellen. 

– Vi är villiga att ta en ökad risk och mer ansvar för att främja hållbarhet och långsiktiga val. Om man 
vänder på affärsmodellen och övergår från ren försäljning till en tjänstebaserad modell blir man mer 
proaktiv och kan ta ökat ansvar. Där har kundperspektivet i Byggfloken 2.0 bidragit med nya perspektiv, 
för om kundens upplevda värde av tjänsten inte är högre än vad den kostar så säger kunden bara upp 
avtalet. Det tvingar fram ett livscykelperspektiv för leveranserna, säger Per Arve Ekle. 

Byggfloken 2.0 presenterade resultaten från projektet i mars 2022 och GK kommer att fortsätta testa 
de nya koncepten i samarbete med aktörer från gruppen, bland annat Statsbygg, Signify och Selvaag.

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

 
– Byggfloken 2.0 har givit oss viktiga perspektiv 
att arbeta vidare med. Metodiken har givit 
oss en mycket bra utgångspunkt för att hitta 
nya lösningar, och dessutom nätverk och nya 
insikter. Nu kommer vi att kunna få till några bra 
pilotprojekt som visar vad vi kan åstadkomma i 
praktiken. 

PER ARVE EKLE  
DIVISIONSDIREKTÖR FÖR BYGGTEKNIK OCH UTVECKLING

Om Byggfloken 2.0
Byggfloken 2.0 bygger vidare på de nätverk, insikter 
och lösningar som skapades i Byggfloken 1.0 från 
2018. Den gången handlade det om att introducera 
cirkulär ekonomi i den norska bygg- och anläggn-
ingsbranschen, med bättre beställningar, byggnader 
som designas för återanvändning och en mer hållbar 
drift av byggnader. Läs mer på www.reformater.no.
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http://www.reformater.no
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Ramverk för miljöanpassad förvaltning av 
byggnader 
I ett unikt projekt vid Lunds universitet utanför Malmö tar forskare 
fram ett användarvänligt ramverk för planering av åtgärder som 
kan minska byggnaders miljö- och klimatpåverkan. Målet är att 
göra det lättare för byggherrar att göra sina byggnader mer 
hållbara. Byggbranschen står för cirka 35 procent av Sveriges 
totala energiförbrukning och det finns stora möjligheter att öka 
energieffektiviteten. 

Projektet är en del av E2B2, Sveriges största forskningsprogram 
inom energieffektivisering av byggnader och bostäder. Programmet 
drivs av Energimyndigheten. 

Med hjälp av ett poängsystem kan man genom ramverket se hur en 
byggnad placerar sig utifrån ett hälso-, klimat- och miljöperspektiv. 
Utifrån svaren får man förslag på vilka åtgärder som är värda att 
satsa på. 

Catarina Warfvinge, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola 
och senior rådgivare på GK, är en av forskarna i projektet som 
har en budget på 4 miljoner SEK och avslutas i december 2022. 

Mer information: Ramverk för miljöanpassad förvaltning av 
byggnader

Grön VVS
VVS-installationer står för en betydande del av växthusgasutsläppen 
från byggnader. Hittills har det inte funnits tillräckliga kunskaper 
om hur man kan minska dessa utsläpp. Forskningsprojektet Grön 
VVS ska bidra till att halvera CO2-utsläppen från VVS-anläggningar, 
och GK ska bidra till ökad kunskap om miljöpåverkan från tekniska 
installationer i byggnader. 

För att minska utsläppen ska projektet undersöka både vilka 
material som ingår i anläggningarna och om det finns andra 
systemlösningar som kan ge mindre klimatpåverkan i installationer 
och under drift. 

Grön VVS initierades av Erichsen & Horgen och stöds av Norges 
forskningsråd. Projektet pågår till 2025. Förutom GK är även KLP 
Eiendom, Höeg Eiendom, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson och 
OsloMet partner i projektet Grønn VVS. 

Mer information: GK, ERICHSEN-HORGEN

Smart Building Hub
Projektet Smart Building Hub ska bidra till att koppla ihop forsk-
ning om energieffektiva och flexibla byggnader med forskning 
om smarta energisystem. För att uppnå detta måste detaljerade 
mätningar med hög tidsupplösning av elförbrukning, värmeför-
brukning, lokal energiproduktion, parametrar för inomhusklimat 
och andra byggnadsdata organiseras och kopplas samman. 

SINTEF har tillsammans med 16 partners tilldelats medel från 
Norges forskningsråd. Forskningsrådets mål är att projekten 
ska skapa en infrastruktur som kan användas av forsknings- och 
innovationsmiljöer över hela landet. 

SINTEF Community leder projektet tillsammans med följande 
partner: Undervisningsbygg Oslo KF, SINTEF Energi, NTNU, Höegh 
Eiendom AS, Enova SF, GK Inneklima AS, OBOS BBL, Boligbygg 
Oslo KF, Statsbygg, Akershus Energi Varme AS, Smart Innovation 
Norway AS, Drammen Eiendom KF, IFE, SOLENERGI Fusen AS 
och Entro AS. 

Mer information: VVS AKTUELT, ENTRO

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

https://e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/forvaltning/ramverk-for-miljoanpassad-forvaltning-av-byggnader/
https://e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/forvaltning/ramverk-for-miljoanpassad-forvaltning-av-byggnader/
https://www.gk.no/siste-nytt/2021/gk-partner-i-fou-prosjekt-som-skal-halvere-utslipp-fra-vvs
https://www.erichsen-horgen.no/artikler/aktuelt/eh-faar-4-2-mill-til-forskning-paa-groenn-vvs/
https://www.vvsaktuelt.no/en-lagseier-med-mange-viktige-aktorer-232884/nyhet.html
https://www.entro.no/aktueltsaker/entro-blir-partner-i-fremtidsrettet-forskningsprosjekt
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DIGG-MIN-SKOLE
Ett bra inomhusklimat i skolan är viktigt för elevers och personals 
hälsa och välbefinnande, och har en betydande inverkan på elever-
nas inlärning. Bra underhåll av byggnaden och en välfungerande 
drift av de tekniska anläggningarna är viktigt för ett bra inomhus- 
klimat, men det är också av avgörande betydelse att anställda och 
elever använder skolbyggnaderna rätt och är delaktiga i praktiskt 
arbete för att förbättra inomhusklimatet på skolnivå. 

GK ska bland annat utveckla och testa ett användarvänligt  
förvaltningssystem. 

Projektet DIGG-MIN-SKOLE ska kombinera data från sensorer 
som är en integrerad del av skolans tekniska anläggningar och/eller 
fristående inomhusklimatsensor för att utveckla en maskininlärn-
ingsmodell som kan uppskatta sannolikheten för att användarna 
kommer att uppleva ohälsa/minskat välbefinnande. Dessutom 
kommer modellen att uppskatta vilka faktorer i inomhusklimatet 
som med största sannolikhet är orsaken till hälsoproblemen 
(temperatur, ljusförhållanden, buller, CO2 m.m.) och identifiera 
riktade åtgärder på skol-/klassrumsnivå som kan åtgärda dessa. 

Projektet har fått medel från ICTPLUSS-ICT och digital innovation. 

Mer information: FORSKININGSRÅDET

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/en/project/FORISS/331830?Kilde=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=score&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=0&Fag.2=Informasjons-+og+kommunikasjonsvitenskap&Fritekst=Transformerende+samspill+mellom+digitale+teknologier+og+mennesker+for+b%C3%A6rekraftig+inneklima+i+skoler
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Case: GK sätter takten för hållbarhet i den danska byggbranschen 
För att påskynda omställningen inom byggbranschen har GK i Danmark lanserat en “Sustainability Sprint”, där hela värdekedjan 
i branschen tillsammans diskuterar och utvecklar nya idéer för gröna åtgärder. 

Den danska verksamheten är en pionjär inom GK med sina “sprinter” som 2021 genomfördes i form av fem heldagsseminarier 
för den danska ledningsgruppen, där ledande aktörer och branschexperter presenterade olika hållbarhetsteman. 

Enligt Jørgen L. Christensen, verkställande direktör på GK i Danmark, handlar det om att prioritera att lägga tid och kraft på 
utforskning och utveckling av innovativa idéer, som kan stärka arbetet med hållbarhet genom hela värdekedjan och i utveck-
lingsfasen i samband med nybyggnation. 

– Den gröna omställningen kommer inte av sig själv. Det kräver ansträngning och fokus för att utvecklas och tänka i nya banor. 
Därför ser vi det som vår roll att vi hela tiden utmanar både oss själva och branschen som helhet, så att vi jobbar ännu smartare 
med att utveckla gröna lösningar. Vår “Sustainability Sprint” har givit oss en gedigen insikt och inspiration att skapa nya, gröna 
initiativ och lösningar. Nu gäller det att bearbeta och reflektera över den nya insikten vi har fått, och se till att den skapar värde 
för företaget, kunderna och samhället, säger Jørgen L. Christensen. 

Mer information: https://www.dagensbyggeri.dk/artikel/118072-baeredygtighedssprint-skal-bringe-gk-danmark-helt-frem-i-den-
gronne-bus 

Vägledning för effektiva hållbarhetsplaner för 
byggnader 
GK Danmark hjälper till att definiera morgondagens lösningar 
för hållbara byggnader genom deltagande i projektet Værdibyg 
(Värdeskapande byggprocess), ett unikt utvecklingsprogram 
inom byggsektorn som utvecklar byggprocessen och utmanar 
branschen med nya idéer. Værdibyg är ett initiativ i regi av BAT 
Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske ARK, Foreningen 
af Rådgivende Ingeniører och TEKNIQ Arbejdsgiverne. Med denna 
satsning tar ledande branschorganisationer itu med problem och 
utmaningar inom byggbranschen. 

Værdibyg identifierar och utvecklar en ny gemensam praxis för 
byggprocessen för alla aktörer i branschen. Genom workshops 
med deltagare från byggföretag som bidrar med praktisk expertis 
inhämtas kunskap för utveckling av en gemensam bästa praxis som 
tar hänsyn till alla parters behov. 

GK Danmark är involverat i utformningen av en vägledning för 
effektiva hållbarhetsplaner för byggnader. Den ska öka bygg- 
herrarnas fokus på hållbarhet i byggprojekten, göra mål och 
visioner tydligare för alla inblandade och synliggöra deras roller i 
projektet. Denna vägledning kommer att publiceras under 2022. 

Mer information: https://vaerdibyg.dk/om-vaerdibyg-2/ 

STRATEGI, VERKSAMHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHET

https://www.dagensbyggeri.dk/artikel/118072-baeredygtighedssprint-skal-bringe-gk-danmark-helt-frem-i-den-gronne-bus 
https://www.dagensbyggeri.dk/artikel/118072-baeredygtighedssprint-skal-bringe-gk-danmark-helt-frem-i-den-gronne-bus 
https://vaerdibyg.dk/om-vaerdibyg-2/ 
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Miljö- och 
klimatarbete

Att minska utsläppen av växthusgaser är en av de viktigaste åtgärderna för 
att bromsa den globala uppvärmningen och bidra till att målen i Parisavtalet 
uppnås. Vår vision om att GK ska vara en klimatförebild innebär att vi måste 
vara medvetna om hur vi själva och våra kunder påverkar miljön. GK har 
stora möjligheter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp med hjälp av 
dagens och framtidens leveranser och tjänster relaterade till inomhusklimat 
och energieffektivisering. Dessutom vill och kan GK vidta åtgärder för att 
minska våra egna utsläpp.
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Våra långsiktiga 
klimat- och miljömål:

Våra viktigaste åtgärder kopplade till miljö 
och klimat fram till 2025 är: 

GK ska ha halverat sina egna  
utsläpp senast till 2030

Hälften av vår kundportfölj  
ska vara klimatneutral 2035

Minska de egna växthusgasutsläppen genom en 
offensiv utfasning av fossildrivna fordon. 

Certifiera hela verksamheten enligt ISO 14001-standarden, 
som är ett internationellt erkänt miljöstyrningssystem.

Införa en gemensam miljöpolicy och gemensamma rutiner samt handlingsplaner 
för de olika avdelningarna för att säkerställa att miljöhänsyn alltid tas. 

Arbeta för att erbjuda och leverera tekniska installationer  
med tillhörande klimatredovisning. 

Vara en drivande kraft för att utveckla och använda produkter med 
miljödeklaration för att synliggöra de tekniska installationernas klimatavtryck. 

Vara ledande på naturliga kylmedier och förespråka och motivera 
kunderna att använda naturliga kylmedier där det är lämpligt. 

Bidra till och underlätta för en cirkulär ekonomi med ökad återvinning.

Att samla in data och följa upp nyckelindikatorer är våra viktigaste verktyg 
när vi ska bedöma hur väl vi uppfyller våra mål på miljö- och klimatområdet.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE



42

Miljöledning  
och -styrning
GK:s arbete med miljöledning och -styrning är en integrerad 
del av vårt kvalitetssystem i alla tre länderna. Vi ska nå våra 
miljömål genom att följa kvalitetssystemets tydligt definierade 
ansvarsområden, instruktioner och rutiner. 

Genom att utforma miljökrav för vår egen verksamhet, identifiera 
miljöpåverkan från aktiviteter, produkter och tjänster, samt identi-
fiera miljöåtgärder på områdena energi, transport, avfall och inköp 
visar vi att GK tar miljöledning och -styrning på allvar. Vi arbetar 
även med att införliva krav på miljöhänsyn i våra rutiner för hur 
uppdrag ska genomföras för att kunna ge goda råd och uppfylla 
våra kunders krav och förväntningar. 

Miljöarbetet styrs av GK:s koncernpolicy för yttre miljö och justeras 
och förbättras löpande. Vi utvärderar regelbundet vårt miljöled-
ningssystem och våra miljömål genom att identifiera avvikelser, 
komma med förbättringsförslag, ställa nya krav på kunder samt 
efterfölja lagkrav, med målet att förbättra både systemet och 
miljöinsatserna. 

GK har satt som mål att alla delar av verksamheten ska vara ISO 
14001-certifierade senast 2025. 

GK Norge är ett Miljøfyrtårn-certifierat företag enligt Miljøfyrtårns 
“huvudkontorsmodell”, och 29 av våra 54 kontor, inklusive huvud-
kontoret i Ryen och alla de största kontoren, är certifierade. De 29 
kontor som är Miljøfyrtårn-certifierade utgör 85 procent av GK:s 
totala areal för kontorslokaler i Norge. Alla certifierade kontor har 
en lokal miljöansvarig och via Miljøfyrtårn får vi konkreta verktyg 
så att vi kan jobba målinriktat med våra miljöinsatser på områdena 
arbetsmiljö, avfallshantering, energiförbrukning, inköp och trans-
porter. Miljøfyrtårn-certifieringen och övriga kvalitetsrutiner täcker 
tillsammans huvudkraven enligt ISO-14001:2015.

Arbetet med att förbereda en ISO 14001-certifiering av GK:s norska 
verksamhet påbörjades 2021 och certifieringen förväntas ske mot 
slutet av 2022 eller början av 2023. 

GK:s svenska ventilationsverksamhet har varit ISO 14001-certifierad 
sedan 2017 och 2020 blev rörverksamheten i Sverige (dotterbolaget 
GK Rör) en integrerad del av det svenska miljöledningssystemet. I 
Sverige har det också utnämnts åtta hållbarhetsambassadörer för 
att förbättra internkommunikationen och ansvarsfördelningen av 
miljöarbetet mellan huvudkontoret och regionerna. 

GK:s danska verksamhet blev ISO 14001-certifierad 2021 och 
miljöhänsyn är en integrerad del av det danska ledningssystemet. 

Det återstår fortfarande att göra GK:s miljöpolicy, samt arbetet 
med miljöledning- och styrning, mer känd i organisationen. Målet 
att utarbeta en intern kurs i miljöledning 2021 nåddes inte, men 
arbetet kommer att fortsätta under 2022. 

Rapportering av allvarliga miljöhändelser 
Alla miljöhändelser rapporteras i vårt system för HMS-avvikelser 
och kommuniceras internt samt i allvarligare fall även till lokala 
myndigheter i enlighet med gällande lagkrav. Alla allvarliga 
miljöhändelser ska granskas enligt GK:s egen granskningsrutin, 
som avgör vilken granskningsmetod som ska användas om det 
inträffar allvarliga händelser inom organisationen. 

Under 2021 rapporterades inga allvarliga miljöhändelser inom GK:s 
verksamheter i Norge, Sverige och Danmark.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE
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Avfallshantering och 
källsortering
Det finns potential för bättre avfalls- och återvinningsrutiner i 
alla delar av företaget, men arbetet med att ta fram nationella 
ramavtal som ska ge bättre möjligheter till hantering, sortering 
och rapportering pågår i alla länder. 

GK har som mål att minst 60 procent av avfallet från våra kontor 
ska källsorteras i slutet av 2022 och minst 80 procent under 2025. 

På våra Miljøfyrtårn-certifierade kontor i Norge källsorterades 58 
procent av avfallet under 2021, vilket är samma nivå som 2020. De 
Miljøfyrtårn-certifierade kontoren utgör 85 procent av GK:s totala 
areal för kontorslokaler i Norge. 

GK i Sverige tecknade 2020 ett nationellt ramavtal med en kvali-
ficerad avfallsleverantör avseende källsortering för alla kontor i 
Sverige. Det är dock få kontor som utnyttjat ramavtalet och det är 
bara två av kontoren i Sverige som har möjlighet att tillhandahålla 
den rapportering som krävs. Anledningen till att så få kontor 
rapporterar siffror för källsortering kan vara ökade kostnader 
kopplade till den nya leverantören, bindande avtal med tidigare 
leverantörer, bristande ansvar på avdelningsnivå och liknande. 
Detta utgör en risk för att målet att 80 procent av avfallet ska 
källsorteras 2025 i Sverige inte uppnås, men det kommer att vidtas 
åtgärder för att fler ska använda sig av ramavtalet. 

Danmark har under 2021 infört avfallshantering via en gemensam 
avfallsleverantör. Den nya leverantören kommer att ställa upp 
containrar vid alla kontor i Danmark för på förhand definierade 
avfallstyper, även på de platser där kommunen ännu inte har antagit 
planer för sortering av avfall från näringsverksamhet.

Utplacering av containrar har skett gradvis under 2021 och två 
mindre kontor återstår för 2022. Detta, i kombination med imple-
menteringen av en ny rutin för källsortering och avfallshantering, 
har gjort att GK:s danska verksamhet fått en god överblick över 
hur avfallet från affärskontoren sorteras och återvinns och källsor-
teringsgraden beräknas ligga på över 60 procent. Med systemet 
på plats kommer dataunderlaget för avfallshantering i vår danska 
verksamhet att förbättras ytterligare under 2022. 

För alla tre länderna är uppgifterna om avfall och graden av källsor-
tering fortsatt ofullständiga och arbetet med datainhämtning och 
kvalitetssäkring av dataunderlaget fortsätter under 2022. Avfall 
ingår ändå i beräkningen av egna utsläpp i GK:s klimatredovisning 
(scope 3). I Norge rapporteras avfallsmängderna i olika kategorier 
enligt Miljøfyrtårns praxis och detta ligger till grund för beräkningen 
av utsläpp i GK:s klimatredovisning. För Danmark har faktiska data 
redovisats, och en extrapolering har gjorts för de kontor där data 
saknas. I Sverige finns det i dagsläget inte tillräckligt bra underlag 
för inrapportering till klimatredovisningen. Mängden avfall och 
kategorier uppskattas därför utifrån siffrorna i Norge och Danmark.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE
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Energiförbrukning, 
energiintensitet och energimix
Energi är centralt för alla GK:s teknikområden och vi har lång 
erfarenhet av energi och energieffektivisering. Även om vi hyr 
alla våra lokaler jobbar vi löpande med energiförbrukning och 
energieffektivisering av den egna verksamheten genom dialog 
med hyresvärdar och energileverantörer. 

Vårt mål är att det ska göras energi- och driftsuppföljningar 
av alla GK:s lokaler, företrädesvis via styrplattformen GK 
Cloud. När hyresavtal ska förnyas ska GK ställa krav rörande 
energiförbrukning, inomhusklimat och hållbarhet så att våra 
lokaler återspeglar våra värderingar och hållbarhetsambitioner. 

Datakvaliteten för energiförbrukningsdata för uppvärmda ytor har 
förbättrats de senaste åren, men det finns fortfarande potential 
för en förbättrad datakvalitet och mer enhetlig rapportering.

Total redovisad energiförbrukning för GK:s norska verksamhet 
inkluderar en extrapolering baserad på genomsnittlig energiför-
brukning per m2 för kontorsbyggnader i Norge. Redovisad 
energiförbrukning för GK:s danska verksamhet omfattar 95 procent 
av arealen, medan man i Sverige även har gjort extrapoleringar 
utifrån faktiska inrapporterade data. Energimixen anger vilka 
energikällor som används för de uppvärmda lokaler som GK:s 
verksamhet är inhyst i. 

Redovisad energiförbrukning under 2021 uppgick till 8,45 miljoner 
kWh. Mer än 95 procent av energiförbrukningen kommer från 
el eller fjärrvärme. Ökningen av energiförbrukningen i GK:s 
kontorslokaler 2021 kan delvis tillskrivas bättre datakvalitet kopplad 
till uppvärmd areal, samt att övergången till eldrivna servicebilar 
har lett till en ökad elanvändning vid några av kontoren i Norge2.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE

Energiförbrukning 2021 2020 2019
och energimix (kWh) Totalt Norge Sverige Danmark Totalt Totalt
Elektricitet 5 967 593 70,6 % 4 875 754 950 052 141 786 5 603 915 72,4 % 3 876 270 65,4 % 

Fjärrvärme 2 167 226 25,6 % 976 184 838 661 352 380 1 513 265 19,5 % 1 257 168 21,2 % 

Biogas 63 208 0,7 % 63 208

Pellets 150 000 1,8 % 150 000 366 831 4,7 % 733 860 12,4 % 

Spannmål 0 0,0 % 160 000 2,1 % 0 0 % 

Naturgas 55 000 0,7 % 55 000 59 355 0,8 % 26 448 0,4 % 

Fossil olja 51 000 0,6 % 51 000 41 070 0,5 % 32 460 0,5 % 

Totalt 8 454 027 100,0 % 5 851 938 1 851 922 750 166 7 744 437 100 % 5 926 206 100 %

Tabell 1: Energiförbrukning och energimix för GK:s lokaler (kWh)

2 Se hållbarhetsnot 3.
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2021 2020 2019
Totalt Norge Sverige Danmark Totalt Totalt

Total energiförbrukning, elektricitet och värme (kWh) 8 454 026 5 851 938 1 851 922 750 166 7 744 436 6 350 896 

Totalareal (m2) 64 375 42 733 15 842 5 800 59 455 50 759 

kWh/m2 131 137 117 129 130 125 

Tabell 2: Energiintensitet (kWh/m2)

Norsk el är i praktiken 98 procent förnybar och fjärrvärmen i Norge 
betraktas som i genomsnitt 95 procent förnybar. 

I Sverige och Danmark finns också mycket förnybar energi 
tillgänglig och i Sverige finns ett brett utbud av miljömärkta elavtal. 
Fjärrvärme kan generellt betraktas som förnybar, men det går 
potentiellt att minska utsläppen från elproduktionen genom att 
teckna miljömärkta elavtal.

Energiintensitet omfattar den specifika energiförbrukningen för 
all uppvärmd areal som inhyser GK:s verksamhet, och visar hur 
energieffektiva fastigheterna är, oavsett storlek. Den genomsnittliga 
energiintensiteten för 2021 är 131 kWh/m2, ungefär på samma nivå 
som 2020. Förbättrad översikt och datakvalitet för de lokaler där 
GK har verksamhet, samt för energiförbrukning, bidrar till att siffran 
för 2021 inte är direkt jämförbar med tidigare år.
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Klimatredovisning

GK:s långsiktiga miljömål är att halvera de egna utsläppen till senast  
2030 samt att halva vår kundportfölj ska vara klimatneutral 2035. 

GK:s klimatredovisning utgår från standarden “Greenhouse Gas 
Protocol” (GHG-protokollet) där utsläppen delas in i tre områden 
(scopes). 

På grund av de fortsatta utmaningarna med att få fram bra 
data rapporterade GK under 2019 och 2020 samlade siffror för 
direkta och indirekta utsläpp, d.v.s. siffrorna delades inte in i de 
tre typerna. I Norge rapporterar GK växthusgasutsläpp i enlighet 
med Miljøfyrtårns praxis, och då inkluderas utsläpp från GK:s 
bilar, flygresor, lokaler där GK har verksamhet samt restavfall. För 
GK:s bilar har siffrorna justerats för inköpta drivmedel från våra 
drivmedelsleverantörer. I Sverige och Danmark har vi manuellt 
inhämtat data kopplade till utsläpp från GK:s bilar, utsläpp från 

privata bilar som används i GK:s verksamhet, taxiresor, flygresor 
och lokaler där GK har verksamhet. I GK Sverige har statistiken 
hämtats från leverantörerna. 

Under 2021 genomfördes ett arbete med väsentlighetsanalyser av 
utsläppskällor och -kategorier samt etablering av ett systemstöd för 
inhämtning och beräkning av växthusgasutsläpp. Detta har medfört 
att vi nu kan leverera en standardiserad klimatredovisning i linje 
med GHG-protokollet. Dataunderlaget, särskilt kopplat till direkta 
utsläpp i scope 1 och 2, har förbättrats och med systemstöd blir 
beräkningarna mer detaljerade. 

För att rapporteringen för 2021 ska vara jämförbar med tidigare 
år, läggs de data som låg till grund för vår rapportering 2019 och 
2020 in i samma lösning3.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE

Figur 2: GK:s egna utsläpp under 2021, indelade i scopes enligt GHG-protokollet (ton CO₂e)
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Tabell 3: GK:s totala utsläpp av växthusgaser 2020 och 2021 (ton CO₂e)
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Tabell 4: Utsläppskällor 2020 och 2021 (ton CO₂e)
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3 Se hållbarhetsnot 2.
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GK:s totala utsläpp under 2021 låg på 7 123 ton CO2e. Det är en 
minskning från 2020 som framför allt beror på lägre utsläpp från 
transporter, då GK kommit igång ordentligt med övergången till 
utsläppsfria bilar, framför allt i Norge. Delar av minskningen kan 
också tillskrivas bättre dataunderlag, samt ändrade utsläppsfaktorer. 
Covid-19-pandemin tros ha haft en effekt på utsläppen av växthus-
gaser från flyg och affärsresor med bil under 2020 och 202144.

Åtgärder för att minska växthusgasutsläppen 
från GK:s egen verksamhet 
Utsläppen från GK:s bilar utgör en betydande del av våra egna 
utsläpp. Att utsläppen från GK:s fordon minskar genom att vi 
övergår till elbilar och lågutsläppsbilar är den viktigaste åtgärden 
för att vi ska nå vårt huvudmål att halvera växthusgasutsläppen 
till senast 2030.

Eftersom det finns olika incitament i de olika länderna har vi satt 
följande mål per land för 2025: 

ɠ För Norge är målet att växthusgasutsläppen från fordon 
ska minska med 75 procent. Målet är att över 80 procent av 
personbilarna och över 70 procent av varu-/servicebilarna 
ska vara eldrivna. 

ɠ I Sverige är målet att över 50 procent av personbilarna ska 
vara lågutsläppsbilar med utsläpp lägre än 70 gram CO2 /km, 
och att över 70 procent av de lätta lastbilarna ska ha utsläpp 
som är lägre än 140 gram CO2 /km. 

ɠ För Danmark är målet att mer än 50 procent av bilarna ska 
vara elbilar. 

Det krävs kraftfullare insatser och mer resurser för att minska 
utsläppen från GK:s bilar i Sverige och Danmark. De nationella 
målen för Sverige och Danmark återspeglar dessa skillnader.

Utsläppsintensitet/  
specifika växthusgasutsläpp 
GK har satt upp målet att halvera sina egna utsläpp per omsatt 
krona till 2030 jämfört med 2019, med ett delmål att minska 
specifika utsläpp med 25 procent senast 2025. 

Målet innebär att GK ska minska sina specifika utsläpp till mindre 
än 1,35 kg CO2 /1000 NOK till 2025 och till mindre än 0,90 kg CO2 
/1000 NOK till 2030. 

Under 2021 minskade de egna utsläppen per omsatt krona med 
nästan 15 procent jämfört med 2020, och vi har därmed redan 
lägre utsläppsintensitet än vad som var målet för 2025.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE

2021 2020 2019
Totalt Norge Sverige Danmark Totalt Totalt

Totalt utsläpp (ton CO2e) 7 123 3 411 2 543 1 170 8 538 9 107

Netto produktionsvolym (MNOK) 5 788 3 740 1 471 553 6 051 6 304

Utsläppsintensitet (kg CO2e/1000 NOK) 1,23 0,91 1,73 2,12 1,41 1,44

Tabell 5: Specifika växthusgasutsläpp (kg CO₂e/NOK 1000)5

4 Se hållbarhetsnot 2. 
5 Se hållbarhetsnot 2.
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Utsläpp i GK:s leverantörskedja (Scope 3) 
Den väsentlighetsanalys av utsläppskällor som genomförts visade att dataunderlaget är 
bristfälligt, särskilt inom kategorierna i scope 3, och det är därför inte möjligt för GK att lämna 
in en fullständig klimatredovisning för scope 3 för 2021. Baserat på analysen av utsläppens 
omfattning och möjligheten att inhämta data valdes kategori 1 “Köpta produkter och tjänster” 
som första steg. Målet för 2021 var att starta arbetet med att identifiera var i GK:s värdekedja 
vi har störst klimatpåverkan, samt att fastställa vilka av GK:s leverantörer vi ska prioritera när 
det gäller att få fram faktiska data kopplade till våra inköp. 

Eftersom faktiska data om produktmaterial, vikt etc. inte fanns att tillgå genomfördes en 
screening med hjälp av externa konsulter utifrån en rekommendation från Science Based 
Target-initiativet (SBTi), ett ledande och erkänt internationellt nätverk som arbetar för att 
säkerställa att näringslivet sätter vetenskapligt baserade klimatmål. Metoden som användes 
baserades på så kallade konsumtionsbaserade utsläppsfaktorer (Environmentally Extended 
Input-Output (EEIO)-tabeller)6. 

Kategoriseringen av leverantörer baseras på verktyget Scope 3 Evaluator från Quantis. GK:s 
leverantörer bedömdes först utifrån huruvida de levererar produkter eller tjänster. För de 
leverantörer där produkter har levererats bedöms produkternas komponenter (metall, 
elektronik, plast, maskiner) utifrån leverantörernas sortiment och/eller produktspecifikationer. 

Utsläpp för inköpta tjänster har inte beräknats. Några av de viktigaste tjänsterna GK köper 
in är montering, konsulttjänster, IT-tjänster och finansiella tjänster. 

Manuell kategorisering utfördes för 60 procent av GK:s totala inköpsvärde, baserat på 
huvudboken 2021 för Norge, Sverige respektive Danmark. 

Beräkningen visar att klimatpåverkan från dessa leverantörer uppgår till cirka 140 000 ton 
CO2e, alltså en betydligt större andel än GK:s direkta och indirekta utsläpp i scope 1 och 2. 
Detta var som förväntat och ger oss ett bra underlag för fortsatt arbete med att förstå, och 
inte minst minska, GK:s totala klimatavtryck.

6 Se hållbarhetsnot 4.
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Klimatrisk

För bygg- och anläggningsbranschen medför klimatrisker både 
finansiella risker, övergångsrisker och fysiska risker eftersom klimat-
förändringarna kräver robustare nybyggnationer och förändrat 
underhåll av befintliga byggnader, antingen genom att service görs 
oftare eller på annat sätt. 

GK:s koncernledning får löpande information om företagets 
hållbarhetsarbete. Detta kommer att utvecklas vidare och omfatta 
klimatriskanalyser samt bli en del av ISO 14001-systematiken allt 
eftersom fler delar av vår verksamhet blir ISO 14001-certifierade. 

Någon separat klimatriskanalys genomfördes inte under 2021, men 
risker och möjligheter kopplade till klimat och miljö har ingått 
som ett led i arbetet med att etablera en koncerngemensam 
riskhanteringsplattform i företaget. Klimat- och miljörisker ingår 
också som en del av vår leverantörsutvärdering. 

GK ska stödja miljöriktig kunskaps- och produktutveckling som 
syftar till att värna om miljön genom att aktivt delta i FoU- och 
innovationsprojekt, vilket kan ge vår kärnverksamhet konkurrens-
fördelar och bidra till att minska våra kunders klimatavtryck. 2021 
investerade vi över 21,9 miljoner kronor i olika forskningsprojekt. 
Detta kan jämföras med 7 miljoner kronor 2020. Stora delar av 
ökningen är kopplade till ett SkatteFUNN-projekt – “Inomhusklimat 
som tjänst”. 

Se även beskrivning av olika forsknings- och utvecklingsprojekt 
där GK deltar på sidorna 34–39.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE
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Socialt  
ansvar och 
samhällsansvar

GK är en drivande kraft som verkar för att det alltid ska tas hänsyn 
till sociala förhållanden i alla våra aktiviteter samt i bygg- och anläggn-
ingsbranschen som helhet. I följande kapitel beskriver vi hur vi på GK 
jobbar med frågor om socialt ansvar, mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och mångfald, jämställdhet och hälsa samt miljö och säkerhet. 

För bygg- och anläggningsbranschen utgör otillräckliga hälso- och säker-
hetsåtgärder, övertidsarbete, negativ påverkan på minoritetsgrupper, 
diskriminering och sexuella trakasserier, tvångsarbete, barnarbete och 
låga löner de största riskområdena. 2020 utformade och införde GK en 
människorättspolicy med uppföljande åtgärder för att säkerställa att 
människorätts- och arbetsrättskraven följs. Under 2021 jobbade vi vidare 
med att göra uppföljningar på detta viktiga område.

I Skandinavien hör otillräcklig uppföljning och kontroll av underentre-
prenörer och annan inhyrd personal till de största riskerna när det gäller 
respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. Kvaliteten 
på anställningsavtal, lönevillkor, kompetens och arbetsmiljövillkor är 
därför viktiga fokusområden som GK som uppdragsgivare ska säkerställa 
vid varje given tidpunkt. 

I Skandinavien är arbetsmiljölagstiftningen väletablerad och det finns bra 
system och rutiner för att förhindra att människor påverkas negativt i 
arbetssammanhang. På GK är det koncernledningen som har det högsta 
ansvaret för att detta följs upp och att företaget uppträder i enlighet 
med gällande regler i alla länder där GK är verksamt. Vi har även tagit 
fram en uppförandekod och egna etiska riktlinjer (code of conduct) som 
ska följas av alla våra anställda.
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SOCIALT ANSVAR OCH SAMHÄLLSANSVAR

Organisation  
och anställda
Den 31/12 2021 hade GK-koncernen 2 904 anställda fördelade på moderbolag och tre företag med dotterbolag, varav moderbolaget och 
fyra företag är hemmahörande i Norge, två i Sverige och ett i Danmark.

Företag Anställda
GK Norge AS 1 978

Gunnar Karlsen Sverige AB 686

GK Danmark A/S 210

GK Gruppen AS (moderbolag) 30

Totalt för hela GK 2 904

Tabell 6: Antal anställda fördelade på bolag

Andelen visstidsanställda på GK utgjorde 7,9 procent av koncernens totala arbetsstyrka 2021. Nästan 86 procent av våra visstidsanställda 
medarbetare är lärlingar. När GK ingår ett lärlingskontrakt med visstidsanställning är det vår avsikt att efter lärlingstidens utgång anställa 
personen i en tillsvidareanställning. Övrig personal med visstidstjänster är vikarier och anställda i tillfälliga projektroller. 

Det har inte upptäckts några systematiska könsskillnader bland visstidsanställda.

Företag Totalt GK i Norge GK i Sverige GK i Danmark GK Gruppen 
(moderbolag) 

Visstidsanställda 7,90 % 8,74 % 4,20 % 6,1 % 3,80 %

Antal lärlingar 196 161 22 13 0

Andel lärlingar av visstidsanställda 85,6 % 93,1 % 51,2 % 100,0 %

Deltidsanställda 2,40 % 2,20 % 2,90 % 3,30 % 3,80 %

Tabell 7: Antal deltidsanställda fördelade på bolag

Antalet deltidsanställda på GK utgjorde för 2,4 procent av koncernens totala arbetsstyrka 2021. En analys av de deltidsanställda visar att 
denna grupp i huvudsak utgörs av äldre medarbetare som själva vill ha kortare arbetstid.
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Arbetsmiljö  
och trivsel
Att främja en bra arbetsmiljö är viktigt för GK. GK har möjlighet 
att direkt och indirekt påverka vår arbetsmiljö genom att etablera 
gemensamma riktlinjer, främja en bra företagskultur och följa upp 
de enskilda medarbetarna. Vårt uttalade mål är att GK ska attrahera, 
utveckla och behålla de mest kompetenta och engagerade med- 
arbetarna och cheferna inom bygg- och anläggningsbranschen, 
samt främja en prestationskultur som är kundorienterad och 
bygger på företagets värderingar. 

HR-avdelningarna har tillsammans med vd:arna för respektive 
landsorganisation det högsta ansvaret för uppföljningen av 
de enskilda medarbetarna. Företagen följer gällande lagar om 
arbetstagarrepresentation och det har etablerats samarbets- 
organisationer mellan ledningen och representanter för de 
anställda, vilka ska säkerställa att de anställdas intressen tillvaratas. 

Vi genomför undersökningar bland de anställda för att kart- 
lägga trivsel och eventuella förbättringsområden. I januari 2021 
genomfördes en medarbetarundersökning i alla bolag inom GK. 
Undersökningen visade att vi har en bra arbetsmiljö, med en hög 
andel engagerade medarbetare och chefer. Resultaten visade också 
att GK:s strategiska inriktning och fokus har tagits väl emot av 
organisationen. 

Både 2020 och 2021 genomförde vi en eNPS-undersökning 
(Employee Net Promotor Score), vilken ska visa om våra medar-
betare skulle rekommendera GK som arbetsgivare åt andra. 
Undersökningen visar att GK:s eNPS ligger över jämförbara 
referensvärden i branschen.

GK har som de flesta andra företag påverkats av Covid-19-pandemin 
och under hela 2021 var verksamheten fortfarande präglad av 
smittskyddsåtgärder och en osäker marknad. GK har anpassat sig 
till lokala och nationella riktlinjer och restriktioner, samt jobbat 
med kommunikation och informationsförmedling. 

Personalomsättning 
Under 2021 ökade den frivilliga personalomsättningen inom alla 
enheter, med undantag för Danmark. Detta beror delvis på stora 
organisatoriska förändringar i vår norska och svenska verksamhet, 
vilket skapat en viss osäkerhet bland medarbetarna. Vi tycker att vi 
har en för hög personalomsättning och GK har vidtagit målinriktade 
åtgärder för att minska personalomsättningen och nå måltalet på 
8 procent till 2025.

Land 2021 2020
GK Sverige 22 % 14,0 %

GK Danmark 3 % 9,9 %

GK Norge 12 % 11,0 %

GK Gruppen (moderbolag) 9 % 2,2 %

Samlet for GK 14 % 11,4 %

Tabell 8: Omsättning (personal) för 2021, per land och totalt för GK 

För alla bolag inkluderas både hel- och deltidsanställda. I siffrorna 
omfattas alla GK:s anställningskategorier, med undantag för 
Danmark där endast tjänstemän och administrativ personal 
inkluderats. 

Personalomsättning rapporteras löpande till chefer och avdel- 
ningar, för att säkerställa att bra och riktade åtgärder kan sättas in.

I Norge genomfördes 2021 en analys av orsakerna till personal- 
omsättningen, som inkluderar faktorer som kön, jobbkategori 
och arbetsmiljöfaktorer. Denna analys identifierade “Ledning”, 
“Struktur” och “Rutiner” som de tre viktigaste faktorerna för 
omsättningsintention, i prioritetsordning. I Danmark identifieras 
fokus på förutsägbarhet och medarbetarutveckling bland annat 
genom införandet av en ny karriärväg för anställda, samt bättre 
onboardingrutiner för nyanställda, som de viktigaste faktorerna 
för att minska personalomsättningshastigheten 2021. 

Andra konkreta åtgärder som vidtagits är ett större fokus på 
arbetsmiljö och trivsel, kompetensprogram och intern utveck-
ling, samt etableringen av en gemensam värdegrund för alla GK:s 
anställda. Under 2021 hölls ett särskilt avdelningsmöte i alla delar 
av koncernen, med ett gemensamt upplägg med fokus på våra 
värderingar, INA, och efterlevnad av dessa. Implementeringen av ett 
nytt employer branding-koncept har också påbörjats, samt arbete 
med en rekryteringspolicy och rekryteringsprocess, båda viktiga 
element i processen att stärka GK:s varumärke som arbetsgivare 
och öka stoltheten internt. Detsamma gäller tydligt ledarskap och 
tydliga karriärvägar för företagets anställda.
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Mångfald och 
jämställdhet
GK har som ambition att vara en arbetsplats för alla. Det innebär 
att vi ska jobba aktivt för att stärka mångfalden och könsbalansen, 
i synnerhet inom företaget men även vara en drivande kraft för 
mer mångfald och balans inom bygg- och anläggningsbranschen 
i allmänhet. 

Bygg- och anläggningsbranschen har traditionellt varit mansdomin-
erad. Det finns flera förklaringar till det, men rekryteringsbasen till 
operativa tjänster i branschen är liten bland kvinnor, speciellt till 
hantverksyrkena. Vi arbetar aktivt med att undersöka hur GK kan 
attrahera fler kvinnor, samt yngre arbetssökande och medarbetare 
med rätt kompetens. 

Genom att skapa en trygg, utvecklande och hållbar arbetsplats 
och en bra arbetsmiljö för unga och kvinnor hoppas vi bidra till 
en jämnare köns- och åldersbalans inom företaget och branschen 
som helhet. 

GK har nolltolerans mot mobbning, diskriminering och trakasserier, 
oavsett om det är företagets egna medarbetare eller samar-
betspartner som berörs, och oavsett om detta är kopplat till kön, 
ålder, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell läggning eller annat.

Under 2022 planerar vi att genomföra aktiviteter i syfte att bryta 
ner mångfaldsagendan i mindre delar, för att klargöra vad GK ska 
fokusera på inom mångfaldsområdet och identifiera vilka åtgärder 
vi ska vidta under de kommande åren. 

Könsbalans  
För att vara en drivande kraft i branschen är GK redo att utmana 
könsfördelningen inom koncernen och bli en mer attraktiv 
arbetsplats för både kvinnor och män.

GK har som mål att öka andelen kvinnor i företaget till 20 procent 
till 2025. 

Vid utgången av 2021 var andelen kvinnor inom koncernen 10 
procent, vilket är i linje med jämförbara företag. År 2021 var 
andelen kvinnor något högre på chefspositioner (15,9 procent) 
än på företaget i övrigt. Andelen kvinnor i koncernledningen 
utgör nu 43 procent, och andelen kvinnliga chefer på högre 
organisatoriska nivåer ökade från 2020 till 2021. Det är högre än 
för byggbranschen generellt, där denna siffra 2021 var 19 procent 
kvinnor i ledningsfunktioner.

Att andelen kvinnor är högre på ledningsnivåer, både på chefsnivå 
1 och nivå 2, är en bra utgångspunkt för att i framtiden kunna öka 
andelen kvinnor även på andra nivåer i företaget, både för att 
dessa kvinnor kan bidra till att utmana traditionella rekryterings- 
målgrupper, och för att kvinnor som börjar på GK har kvinnliga 
förebilder inom ledningen. 

Den totala andelen kvinnor ligger på samma nivå som förra året 
och föregående år, med en mycket liten ökning. Under 2021 har 
vi jobbat aktivt internt för att ta reda på hur vi blir en attraktiv 
arbetsgivare för kvinnliga arbetssökande. Arbetet kommer att 
genomföras fullt ut under 2022. 

2021 gjordes analyser avseende likalöner, anställningsformer och 
diskriminering och vi har inte identifierat några systematiska 
avvikelser. Vi fortsätter att arbeta systematiskt på detta område, 
och under 2022 kommer vi att genomföra intervjuer med kvinnor 
inom hela företaget för att få en tydligare bild av hur de upplever 
sin vardag på GK.

7 Se hållbarhetsnot 7.

Totalt Norge Sverige Danmark GK Gruppen 
(moderbolag)

Andel kvinnor totalt 10 % 9,56 % 9,80 % 10,80 % 50 %

Andel kvinnor i operativa roller 9,5 % 8,8 % 9,9 % 12,1 % 46,2 %

Andel kvinnor på högre senior- och chefsnivå - 1-tjänster 7 12,90 % 7,10 % 12,50 % 0 % 66,70 %

Andel kvinnor på senior- och chefsnivå - 2-tjänster 7 15,10 % 18,10 % 9,30 % 0 % 42,90 %

Tabell 9: Andel kvinnor fördelad på tjänstenivå



54

SOCIALT ANSVAR OCH SAMHÄLLSANSVAR

20 procent kvinnor senast 2025 
Andelen kvinnor i de yrkeskategorier som är relevanta för GK är låg 
och varierar från ca. 2,5 procent till drygt 11 procent. Med tanke på 
rekryteringsbasen är det inte särskilt realistiskt att GK ska kunna 
öka andelen kvinnor till 20 procent till 2025, i synnerhet inte när 
det gäller servicepersonal. Den årliga Universum-undersökningen 
visar att GK i Norge i flera år har varit bland de 100 mest attraktiva 
arbetsplatserna för både manliga och kvinnliga ingenjörsstudenter. 
2021 års Universeum-undersökning visar att GK rankas som nr. 70 
bland ingenjörsstudenter. 

Ett av GK:s initiativ för att öka andelen kvinnor i Norge är att vi 
tar aktiv del i flera olika satsningar för att lyfta fram goda kvinnliga 
förebilder, t.ex. det norska Ingeborg-nätverket för kvinnor som 
jobbar i rörbranschen. 

Det finns bättre förutsättningar att rekrytera kvinnliga ingenjörer 
än servicepersonal, men även här är det en kamp om talangerna, 
särskilt om dem med erfarenhet. Mot bakgrund av rekryterings-
basen ska vi specifikt jobba med att öka andelen kvinnor bland 
servicepersonal, projektledning och olika ingenjörstjänster, samt 
på chefspositioner. 

Under 2021 har vi arbetat med att konkretisera och konceptuali-
sera vårt nordiska varumärke som arbetsgivare. Implementering 
kommer att ske under hela 2022 parallellt med en ökad marknads-
föring av GK som arbetsgivare. Målet är också att denna marknads-
föring ska attrahera en större bredd av kandidater. Under 2021 har 
vi även påbörjat arbetet med att ta fram en rekryteringsmetod 
som minskar risken för felanställningar.

Diskriminering och trakasserier  
GK har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier och har 
bra rutiner för att förebygga och hantera särbehandling och andra 
klandervärda förhållanden. I vår interna uppförandekod, våra etiska 
riktlinjer och vår människorättspolicy står det tydligt att vi tar 
avstånd från alla former av diskriminering. Det fastslås vidare att 
alla våra medarbetare ska ha en trygg arbetsmiljö, både fysiskt 
och psykosocialt. 

GK har utformat ett bra rapporteringssystem för alla anställda 
och samarbetspartner och det har även skapats en lösning för 
anonym rapportering via en krypterad tredjepartstjänst. Via “GK 
Whistle” kan anställda och externa samarbetspartner rapportera 
missförhållanden. Inkomna ärenden kan där behandlas på ett säkert 
och trovärdigt sätt, så att känsliga uppgifter inte hamnar på avvägar 
och de enskilda individernas integritet skyddas. 

Två ärenden som rör missförhållanden har under 2021 tagits emot 
och behandlats via GK Whistle. 

I Norge finns även två anmälda fall som rör sexuella trakasserier. 
Båda dessa följdes upp i enlighet med GK:s definierade rutiner 
för hantering av rapportering och åtgärder vid identifierade fall 
av trakasserier. 

I medarbetarundersökningen från 2021 ingår frågor om diskrimin-
ering för att vi ska kunna upptäcka eventuella händelser som inte 
rapporterats på annat sätt. 92 procent av de svarande anger att de 
inte har upplevt diskriminering på arbetsplatsen under de senaste 
12 månaderna. Resultaten från medarbetarundersökningen följs 
upp med analyser och riktade åtgärder. 

Trots att antalet rapporterade händelser kan betraktas som lågt 
i en koncern av vår storlek kan vi dock anta, baserat på uppgifter 
från medarbetarundersökningar och pulsmätningar, att vissa fall av 
diskriminering eller konflikter hanteras i vardagen när de uppstår. 
Antagandet stärks efter inspektioner av norska arbetsmiljöverket 
och diskrimineringsombudet för vår verksamhet i Sverige, där 
inspektörerna varit positiva till hur vi hanterar denna typ av ärenden 
och att vi har tydliga rutiner och riktlinjer. 
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Lön och 
kompensation
Lika lön för lika arbete är en viktig princip för GK, och oskäliga 
löneskillnader får inte förekomma. 

I alla länder där GK är verksamt ställs sedan 2020 krav på att data 
kopplade till likalöner offentliggörs så att lönegapen i företaget 
blir kända och åtgärder kommuniceras. 

Arbetet med att göra djupare och mer omfattande analyser och 
lönekartläggningar i samtliga länder i enlighet med gällande lagar 
och förväntade nya EU-krav har påbörjats. Under 2021 genom-
fördes en lönekartläggning i de norska företagen som omfattas 
av aktivitets- och rapporteringsplikten (ARP) från 2021, och vi har 
inte identifierat någon systematisk obalans vad gäller lön och kön. 

Inom GK Norge är medianlönen för kvinnor 3,7 procent högre 
än för män. Det hänger samman med befattningsstrukturen i 
företaget, där män är överrepresenterade bland lärlingar, montörer 
och servicetekniker. I den norska verksamheten finns en relativt 
stor andel kvinnor inom administrativa befattningar och på vissa 
ingenjörstjänster. 

Inom GK Sverige är medianlönen för kvinnor lägre än för män. 
Detta måste analyseras närmare för att säkerställa att det inte 
förekommer oskäliga löneskillnader. 

Inom GK Danmark är medianlönen för män 35 procent högre än 
för kvinnor. Detta beror huvudsakligen på att det inte finns några 
kvinnor på ledande positioner i Danmark.

Chefslöner 
Tidningen Fri Fagbevegelses undersökning av chefslöner visar att 
lönen för de högsta cheferna i Norges 100 största företag i snitt 
är nästan 11 gånger så hög som den norska genomsnittslönen. 
Lön och annan kompensation till GK:s koncernchef framgår av 
årsredovisningen. 

Medianlönen för anställda i alla länder låg på samma nivå eller 
ökade måttligt 2021. Förhållandet mellan den högsta chefens lön 
och lönemedianen för GK är i linje med genomsnittet för norska 
företag.

GK Norge (NOK) GK Sverige (SEK) GK Danmark (DKK) GK Gruppen  
(moderbolag) (NOK)

Median – kompensation män 574 116 456 000 547 475 773 500

Median – kompensation kvinnor 595 260 420 000 404 232 760 980

Tabell 10: Genomsnittslön (inkl. beräknad bonus) för GK:s anställda i Norge, Sverige och Danmark samt för GK Gruppen
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I bygg- och anläggningsbranschen utgör otillräckliga åtgärder 
kopplade till hälsa, miljö och säkerhet (HMS) ett av de största 
riskområdena. På GK jobbar vi löpande med säkerhetskultur och 
förebyggande arbete inom hälsa, miljö och säkerhet. På GK anser 
vi att HMS-kulturen lägger grunden till bra ekonomiska resultat, 
vilket i sin tur bidrar till att GK blir en attraktiv samarbetspartner 
och arbetsgivare. 

Den viktigaste resursen i dagens och morgondagens GK är de som 
varje dag jobbar för våra kunder – i projekt, på serviceuppdrag, i 
administrationen och i ledningen. Därför är vi helt beroende av 
att alla ser fram emot att gå till jobbet och trivs med sina arbets- 
uppgifter, sitt ansvar och sina kollegor, och att våra arbetsplatser 
är säkra så att alla kommer välbehållna hem från jobbet varje dag. 
Hälsa, miljö och säkerhet är ett prioriterat område och grund-
principen är att arbetsförhållandena ska vara säkra – är de inte 
det ska medarbetarna inte jobba alls. GK:s koncernledning har 
via HR-chefen det högsta ansvaret för att vi främjar hälsa, miljö 
och säkerhet. 

För att säkerställa bästa praxis och att säkerhetsarbete bedrivs 
inom hela GK-koncernen har det 2020 utformats och publicerats 
en gemensam koncernpolicy gällande HMS. Policydokumentet är 

ett led i GK:s arbete med att säkerställa att inga av våra aktiviteter 
resulterar i skador eller olyckor, varken för GK:s medarbetare, 
våra samarbetspartner, andra människor, djur eller miljön. Våra 
medarbetare ska ha tillräckliga kunskaper så att de kan fatta rätt 
beslut och vara ambassadörer för en trygg och säker arbetsplats. 

En koncerngemensam HMS-grundkurs färdigställdes sommaren 
2021. Kursen är ett led i arbetet med att uppfylla GK:s HMS-policy 
genom att öka kompetensen och dra lärdom av händelser. Den 
ska också bidra till att vi får en gemensam säkerhetskultur i alla 
länder och bolag. 

I Sverige har det även tagits fram en ny digital arbetsmiljökurs 
för chefer, som lanserades sommaren 2021. Ett tydligt mål är att 
kurserna ska bidra till att förbättra såväl den fysiska som den psyko-
sociala arbetsmiljön, ge bättre kunskap och förståelse samt leda 
till att vi uppnår vårt mål avseende nollvision för skador, olyckor 
och andra missförhållanden på arbetsplatsen. Den gemensamma 
HMS-kursen lanserades i Sverige och Norge hösten 2021. I Danmark 
lanseras kursen under 2022. 73 procent av medarbetarna i den 
svenska organisationen och 78 procent av de anställda i Norge 
har genomgått kursen per den 31/12 2021. 

Skade- och olycksstatistik
GK har en nollvision mot skador och olyckor. Det är dock viktigt 
att ha en fullständig översikt över förekomsten av skador, mindre 
incidenter och olyckstillbud för att kunna utföra ett aktivt 
riskförebyggande arbete. Det har utformats en intern rapporter-
ingsrutin för inhämtande av grunddata kopplade till olyckor och 
händelser. Inrapporterade data ger koncernen viktig information 
i form av årlig skade-och olycksstatistik. Nyckeltal gällande HMS 
rapporteras till koncernledningen varje kvartal samt gås igenom 
med ledningsgrupperna i de respektive länderna i enlighet med 
ledningssystemstandarden ISO 9001. 

Den totala sjukfrånvaron inom GK var 6,64 procent 2021. GK 
använder H- och F-värden8 när koncernens olycksstatistik 
sammanställs, däribland förekomsten av olyckor som orsakar 
frånvaro samt längden på frånvaro kopplad till arbetsplatsolyckor. I 
statistiken inkluderas inte händelser hos GK:s underentreprenörer 
eller inhyrda. Koncernens samlade H1-värde minskade mellan 2020 
och 2021 och ligger nu närmare den branschnorm som norska 
Byggenæringens Landsforbund angivit. F-värdet för gruppen är 
nu lägre än branschnormen.

Hälsa, miljö  
och säkerhet

8 Se hållbarhetsnot 8.

2021 2020 2019
Totalt BNLs norm Norge Sverige Danmark Totalt Totalt

Antal frånvarodagar som beror på skador/händelser per 1 000 000 arbetade 
(F-värde)

98,77 111,22 86 13,48 461,29 101,44 84,02

Arbetsplatsolyckor som leder till minst en
dags frånvaro x 1 000 000)/det totala antalet arbetade timmar (H1-värde) 

8,17 5,41 6,8 4,9 24,54 7,98 11,04

Totalt antal skador, inklusiv skador/händelser där anpassat arbete används / 
undersökning eller behandling av medicinsk personal 

15,04 13,12 14,09 24,54 13,19 15,98

Tabell 11: Skade- och olycksstatistik (H- och F-värden) för GK i Sverige, Danmark och Norge.
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GK arbetar i alla länder med att få fram bättre data om skador 
och olyckor på företaget. GK:s koncernplan för HMS-arbetet ska 
ha ett särskilt fokus på ökad rapportering, och då i synnerhet 
på olyckstillbud och farliga/riskabla förhållanden som kan orsaka 
olyckor. 

Under hösten 2021 har vi därför påbörjat utrullningen av ett 
nytt rapporteringsverktyg för detta ändamål. Ökad rapportering 
kommer att ge mer kunskap om händelser, vilket i sin tur skapar 
förutsättningar för riktade åtgärder. I Danmark skedde 2021 en 
ökning av antalet inrapporterade, mindre allvarliga fall. Det kan 
tyda på att rapporteringsrutinerna har förbättrats. En orsaksanalys 
pågår, för att minska antalet tillbud. 

GK arbetar mycket medvetet med att förebygga arbetsolyckor 
och andra arbetsmiljörelaterade problem. Under 2021 infördes 
förbättrad utbildning med en ny koncerngemensam HMS-kurs. 
I Sverige arrangerades även 2021 den årliga “Säkerhetsveckan” 
som ytterligare bidrar till kompetensutveckling inom HMS, 
riskbedömningar och rapportering av incidenter och olyckor. 
Under 2022 kommer vi att fokusera ännu mer på förebyggande 
och medvetandehöjande åtgärder som skyddsombudsmöten och 
HMS-vecka i företagen.
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Mänskliga 
rättigheter
GK uttrycker sitt fulla stöd för FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter och den internationella arbetsorganisationens (ILO) 
arbetsrättskonvention. Rättigheterna omfattar våra anställda, 
liksom inhyrd personal, underentreprenörer och leverantörer av 
material och tjänster. 

GK ska inte under några omständigheter bidra till, förorsaka eller 
associeras med kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom 
sina aktiviteter eller relationer. 

GK har 2020 godkänt och implementerat en policy för mänskliga 
rättigheter som gäller för hela koncernen och i alla relationer. 
Policydokumentet inkluderar förbud mot barn- och tvångsarbete, 
arbetares rättigheter och etik. Arbete pågår med att revidera 
befintliga rutiner för att säkerställa en bra riskkartläggning, 
riskhantering och efterlevnad av GK:s policy gällande mänskliga 
rättigheter, i enlighet med nya lagkrav som följer av den norska 
öppenhetslagen. 

Detta område är strikt reglerat i de skandinaviska länderna och GK 
har fungerande rutiner för att säkerställa att det inte förekommer 
barn- eller tvångsarbete internt på företaget. GK har även imple-
menterat en uppförandekod (code of conduct) för leverantörer 
där såväl ansvar för iakttagande av mänskliga rättigheter och förbud 
mot barn- och tvångsarbete ingår. 

Inköpsprocessen är ett viktigt område i arbetet med mänskliga 
rättigheter, och barn- och tvångsarbete är risker som beaktas när 

inköp ska göras. Vi är medvetna om att det finns riskprodukter 
där oegentligheter kan förekomma i vår värdekedja och bland 
underleverantörer. Arbetet med riskkartläggning och leverantör-
sutvärdering påbörjades under 2021. 

GK har börjat använda systemplattformen Worldfavor för 
datainsamling och rapportering av uppgifter kopplade till lever-
antörsutvärdering. GK:s leverantörer måste svara på frågor och 
lämna information inom följande områden: allmän information, 
ekonomi, kvalitetsledning, miljöledning, arbetsmiljö, socialt ansvar 
och samhällsansvar, samt undertecknande av GK:s uppförandekod 
för leverantörer. Systemet analyserar leverantörens riskprofil och 
ger varje leverantör en riskpoäng, baserat på svaren. 

Leverantörsutvärderingen skickades till närmare 900 av GK:s 
största och mest betydande leverantörer under hösten 2021. 
För cirka 2/3 av dessa indikerar systemet att det finns behov av 
uppföljning och arbetet med detta kommer att fortsätta under 
2022. Systemet hjälper oss också att analysera vilka leverantörer 
vi behöver göra fysiska besök hos, för att säkerställa att våra krav 
efterlevs. 

Målet att genomföra due diligence av minst tio av de leverantörer 
som utgör störst risk under 2021 nåddes inte, men arbetet 
fortsätter under 2022. Målsättningen är att en sådan process ska 
genomföras för minst 50 leverantörer senast 2025, med ett särskilt 
fokus på mänskliga rättigheter i enlighet med nya lagkrav.
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Ägarstyrning och 
företagsledning

GK är en familjeägd koncern med verksamhet i hela Skandinavien. GK-koncernen 
ägs av familjen Karlsen och koncernstyrelsen är högsta ansvariga instans. En stabil 
och transparent verksamhetsstyrning är av avgörande betydelse för företagets 
värdeskapande, förtroende och renommé. Vi är ett ansvarstagande företag som 
tar både kunder, anställda och samhället på allvar och väljer därför att utöva 
vår verksamhetsstyrning i enlighet med norska och internationella principer 
om god ägarstyrning och företagsledning. 

GK-koncernens ägarstyrnings- och ledarskapsprinciper baseras på vår 
uppförandekod, våra etiska riktlinjer och vår värdegrund (code of conduct). 
Dessa ska bidra till att företaget når sina mål och ambitioner samt uppfyller 
missionen att bygga hållbara samhällen för kommande generationer. 

Utöver detta baseras företagsstyrningen på den gällande aktiebolagslagen och 
andra skandinaviska lagar.
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GK-koncernens principer för ägarstyrning och företagsledning 
antogs av koncernstyrelsen den 31 augusti 2020.

Syfte 
En solid verksamhetsstyrning är avgörande för företagets 
värdeskapande, förtroende och renommé. 

GK Gruppen AS är en familjeägd, internationell koncern. Vi är 
ett ansvarstagande företag som tar både kunder, anställda och 
samhället på allvar och väljer därför att utöva vår verksamhets-
styrning i enlighet med norska och internationella principer om god 
ägarstyrning och företagsledning. Vi är öppna i vår kommunikation 
och på många områden går vi längre än vad lagen kräver. 

GK-koncernen har en uppsättning styrdokument som beskriver 
principerna för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa gäller för alla 
enheter inom GK-koncernen och är godkända av styrelsen. Utöver 
dessa styrdokument publicerar vi årligen en års- och hållbarhets-
rapport som dokumenterar våra aktiviteter och resultat samt visar 
hur vi arbetar med miljö, hur vi tar socialt och samhälleligt ansvar 
och hur vår verksamhetsstyrning utövas.

GK-koncernens ägarstyrnings- och ledarskapsprinciper baseras 
på vår uppförandekod, våra etiska riktlinjer och vår värdegrund 
(code of conduct). Dessa ska bidra till att företaget når sina 
mål och ambitioner samt uppfyller missionen att bygga hållbara 
samhällen för kommande generationer. Utöver detta baseras 
företagsstyrningen på den gällande aktiebolagslagen och andra 
skandinaviska lagar.

Ansvar 
Det är koncernstyrelsen som godkänner GK Gruppens principer 
för ägarstyrning och företagsledning.

Principer för ägarstyrning och företagsledning
Syftet med GK-koncernens principer för ägarstyrning och 
företagsledning är att tydliggöra rollfördelningen mellan aktieägare, 
bolagsstämma, styrelsen och företagsledningen utöver vad som 
gäller enligt lag i de enskilda länder där GK-koncernen bedriver 
verksamhet.

All verksamhet inom GK-koncernen ska baseras på samarbete 
och samhörighet mellan koncernens aktieägare, styrelserna för 
de olika företagen inom koncernen, ledningen och de anställda, 
såväl gentemot kunder, leverantörer, samarbetspartner, offentliga 
myndigheter som samhället i övrigt.

Koncernstruktur
GK Gruppen AS är ett norskt aktiebolag som är moderbolag till 
nationella dotterbolag i Norge, Sverige och Danmark. Lokala 
dotterbolag konsolideras in i de nationella dotterbolagen eller 
i GK Gruppen.

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen är ansvarig för företagets verksamhet. Enligt företagets 
stadgar ska GK-koncernens styrelse bestå av 3–5 personer.

Koncernchefen kan inte vara ledamot i koncernstyrelsen och målet 
är att minst hälften av styrelseledamöterna ska vara oberoende.

Styrelseledamöter till koncernstyrelsen väljs normalt för två år 
i taget. Båda könen ska vara representerade i styrelsen och GK- 
koncernen har som mål att minst 40 procent av styrelseledamöter-
na ska vara kvinnor.

Koncernstyrelsen har utformat instruktioner för sitt arbete och 
för den dagliga ledningen av GK-koncernen (instruktioner till 
koncernchef).

Dotterbolag 
Koncernchefen är högsta beslutsfattare för direktägda dotterbo-
lag. Verkställande direktörer i direktägda dotterbolag är högsta 
beslutsfattare för lokalt ägda dotterbolag.

Ärenden som ska behandlas av högsta instans i direktägda dotter-
bolag, och som är av ovanlig eller betydande art, ska på förhand 
behandlas av koncernstyrelsen. 

Styrelsen för direktägda dotterbolag ska bestå av koncernchef 
som styrelseordförande, med en eller flera representanter 
från koncernledningen som styrelseledamöter. Arbetstagar- 
representanter väljs in i styrelsen där så krävs enligt lag eller har 
avtalats med representanter för de anställda. Den verkställande 
direktören för dotterbolaget kan normalt inte vara ledamot i 
styrelsen för det egna bolaget.

Verkställande direktörer i direktägda dotterbolag väljer styrelse 
för lokalt ägda dotterbolag i samråd med koncernchefen. Arbets- 
tagarrepresentanter väljs in i styrelsen där så krävs enligt lag eller 
har avtalats med representanter för de anställda.

GK-koncernens principer för ägarstyrning och företagsledning
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GK:s styrelse  
och ledning
Det högsta styrande organet inom GK är koncernstyrelsen 
som bland annat fastställer principer för ägarstyrning och 
företagsledning inom GK, och ansvarar för bolagets verksamhet. 
Koncernstyrelsen har utformat instruktioner för sitt arbete och 
för den dagliga ledningen av GK (instruktioner för koncernchef). 

Alla dotterbolag inom GK Gruppen har egna styrelser i enlighet 
med nationella bestämmelser om aktiebolag. Under 2021 infördes 
gemensamma styrelseinstruktioner för alla dotterbolag. 

Styrelsens oberoende  
GK:s koncernstyrelse består av totalt fem styrelseledamöter, 
varav fyra är externa. Endast styrelseordföranden och ägaren, 
John-Erik Karlsen, är idag anställd i GK Gruppen. Andelen obero-
ende styrelseledamöter är 80 procent, och koncernstyrelsen är 
därmed i högsta grad oberoende. GK:s mål är att minst hälften av 
styrelseledamöterna ska vara oberoende. Verkställande direktör 
får enligt styrelsens arbetsordning för såväl moderbolag som 
dotterbolag inte vara ledamot i respektive bolags styrelse. 

2021 lämnade en styrelseledamot styrelsen (Arne Ramberg) och 
bolagsstämman har valt Sturla Magnus till ny styrelseledamot 

Större mångfald i styrelsen  
GK bedriver sin verksamhet i en traditionellt mansdominerad 
bransch. Detta återspeglas också i andelen kvinnor bland de 
anställda (9,9 procent) och andelen kvinnor i koncernstyrelsen (20 
procent). Såväl styrelsen som bolagsledningen är medvetna om vad 
som förväntas från samhällets sida när det gäller jämställdheten och 
att alla de länder där GK är verksamt har höga ambitioner på detta 
område. GK har satt som mål att andelen kvinnor i koncernstyrelsen 
ska vara minst 40 procent innan utgången av strategiperioden 
(2025). Detta är också i enlighet med våra principer för ägarstyrning 
och bolagsledning (corporate governance). 
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Ersättning och 
kollektivavtal
GK har formella och fasta rutiner för rekrytering och lönesättning. 
Alla anställda ska ha arbetsvillkor som uppfyller gällande lagkrav 
och de ILO-standarder som vi har förbundit oss att uppfylla. Det 
innebär en anständig arbetsmiljö, rimlig lön samt att alla ska 
behandlas rättvist och att deras rättigheter respekteras. Vi erkän-
ner och respekterar våra medarbetares rätt att organisera sig 
och förhandla om kollektivavtal. Våra relationer till arbetstagaro-
rganisationer, fackföreningar och arbetstagarrepresentanter ska 
vara goda och ömsesidigt respektfulla. 

Prestationsbaserat incitamentsprogram 
Ett antal av ESG-indikatorerna används som KPI:er i GK:s verksam-
hetsstyrning och förbättringar mäts som en del av företagets 
strategiuppföljning. 

Under 2021 inleddes ett pilotförsök med prestationsbaserad lön 
inom GK Norge, där även uppnådda kriterier för resultatlön på 
grund av förbättrat hållbarhetsarbete tas i beaktande. Om GK 
årligen kan förbättra sig när det gäller minst 10 av de totalt 30 
parametrarna i denna ESG-rapport i jämförelse med föregående år, 
kommer det att innebära resultatlöner inom GK Norge. Det har inte 
satts några kvantitativa förbättringsmål för respektive parameter. 

Erfarenheterna från prestationsbaserade incitamentsprogram 
med avseende på hållbarhet kommer att utvärderas genom 
implementeringen av det nya lönesystemet inom GK Norge. Under 

2022 inleds arbetet med att bedöma vilken typ av resultatbaserat 
lönesystem GK Gruppen ska ha i framtiden. Det är naturligt att 
flera av ESG-indikatorerna ingår som KPI:er i ett sådant system. 

Kollektivförhandlingar  
I Skandinavien gäller full organisationsfrihet vilket stöds av bland 
annat Europakonventionen som antagits som lag i de skandinaviska 
länderna. Det är alltså en stor andel av arbetstagarna som omfattas 
av kollektivavtal och som på så sätt berörs av kollektivförhandlingar 
Detta gäller även för GK:s medarbetare i Norge, Danmark och 
Sverige. I alla dessa länder har man infört en minimilön för olika 
kategorier med stöd av lagar och respekt för arbetstagarnas 
rättigheter. 

I och med den norska lagen om allmängiltigförklaring av kollek-
tivavtal, som föreskriver att landsomfattande kollektivavtal ska 
gälla alla arbetstagare som utför den typ av arbete som avtalet 
gäller, omfattas i praktiken alla anställda i bolaget av kollektivavtal. 

GK för en aktiv dialog med fackföreningarna och de anställda om 
främjande av bra arbetsvillkor Det råder full öppenhet kring denna 
typ av förhandlingar inom GK.



63

ÄGARSTYRNING OCH FÖRETAGSLEDNING

Affärsetik

I GK:s uppförandekod beskrivs hur vi som enskilda medarbetare 
och organisation ska uppträda gentemot varandra och våra 
kunder, samarbetspartner och leverantörer samt samhället rent 
generellt. Uppförandekoden ska säkerställa att våra värderingar 
och etiska riktlinjer integreras i alla delar av GK-koncernen. 

Våra etiska riktlinjer uppfyller alla lagstadgade krav som vårt 
företag omfattas av. Det finns även mer detaljerade policyer och 
avtal som bygger på de principer och förväntningar som beskrivs 
i uppförandekoden. Vi har nolltolerans mot korruption, mutor, 
konkurrenshämmande åtgärder, diskriminering, trakasserier och 
andra olagliga handlingar. 

Tillsammans med gällande lagar och regler utgör de etiska principer 
som beskrivs i uppförandekoden grunden till GK:s verksamhet. 

Antikorruption 
Bygg- och anläggningsbranschen anses vara den bransch i 
Skandinavien där korruptionen är som mest utbredd, vilket gör 
att arbetet med frågor om etik och antikorruption står högt upp 
på GK:s agenda. 

GK har förbundit sig att följa FN:s Global Compacts tio principer för 
ett ansvarstagande näringsliv, som omfattar mänskliga rättigheter, 
arbetsliv, miljö och antikorruption. Vidare stödjer vi alla mänskliga 
rättigheter såsom de beskrivs i FN:s förklaring om de mänskliga 
rättigheterna och i ILO:s konventioner. Vi ansluter oss även till de 
principer som stöds av Världsekonomiskt forums initiativ PACI 
(Partnering Against Corruption Initiative). 

GK har under 2020 uppdaterat och implementerat en ny intern 
uppförandekod (värden och etiska riktlinjer) som tydligt definierar 
vårt affärsmässiga uppträdande – som medarbetare och som 
organisation. 

Det har också införts ett obligatoriskt utbildningsprogram för GK:s 
anställda som bygger på den interna uppförandekoden. Nästan 
60 procent av de anställda genomförde kursen under 2021, men 
målet att 100 procent av GK:s arbetsstyrka ska bekräfta att de 
följer GK:s etiska riktlinjer uppnåddes tyvärr inte. Åtgärder har 
vidtagits både för att säkerställa att alla medarbetare genomför 
den obligatoriska kursen och för att se till att den implementeras 
i onboardingrutinen för nyanställda. 

Visselblåsning 
GK värnar om öppenheten och värdesätter att man säger till om 
man observerar eller upplever något som inte överensstämmer 
med våra värderingar eller etiska riktlinjer. Vi är angelägna om att 
den som rapporterar ett problem inte ska riskera repressalier samt 
att en adekvat utredningsprocess genomförs. 

Vårt visselblåsarsystem “GK Whistle” är en lösning för anonym 
rapportering via en krypterad tredjepartstjänst. Lösningen är 
tillgänglig både för anställda via GK:s intranät och för externa 
parter via GK:s hemsida i alla tre länder. 

Uppförandekod för leverantörer  
GK har en komplex och omfattande leverantörskedja. I såväl EU 
som i Norge har det under 2021 antagits nya lagar om obligatoriska 
aktsamhetsbedömningar i leverantörskedjan. Större företag 

förpliktas att arbeta aktivt med att avslöja och hantera negativ 
påverkan på de mänskliga rättigheterna och arbetsvillkoren i 
leverantörskedjorna. 

GK införde under 2020 en gemensam uppförandekod för 
leverantörer för hela koncernen. Detta har resulterat i tydligare 
krav på våra leverantörer och möjliggör införande av analyser, 
aktsamhetsbedömningar och riskhantering i leverantörskedjan 
inom viktiga områden såsom mänskliga rättigheter, arbetsförhål-
landen, miljö, korruption, risker knutna till produkter och andra 
viktiga hållbarhetsfrågor. Uppförandekoden bidrar till ett ökat fokus 
på risker i vår värdekedja och ligger till grund för våra obligatoriska 
aktsamhetsbedömningar i leverantörskedjan i alla tre länder där 
vi är verksamma. 

Totalt undertecknade endast ca hälften av leverantörerna i 
leverantörsregistret vår uppförandekod under 2021 och vi har 
fortfarande en bit kvar till målet att alla leverantörer i GK:s 
leverantörsregister ska bekräfta att de uppfyller kraven i vår nya 
uppförandekod. 

En ny leverantörsutvärdering infördes i hela koncernen under 2021 
i enlighet med nya lagstadgade krav om öppenhet och aktsam-
hetsbedömningar för leverantörskedjan. Målet om att utvärdera 
50 leverantörer med avseende på hållbarhetsrisker och efterlevnad 
av uppförandekoden senast 2025 kvarstår. 

Arbetet med utvärdering och uppföljning av leverantörskedjan 
kommer att fortsätta under 2022.
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Datasäkerhet

Digitaliseringen har inneburit att frågor om integritetsskydd och 
datasäkerhet har fått ökad uppmärksamhet och företagen måste 
visa att de kan behandla data på ett säkert sätt.

Som ett bolag inom bygg- och anläggningsbranschen är GK en del 
av en arbetsintensiv och komplex bransch med många aktörer. 
Samspelet med andra aktörer är till stor del likadant som för flera 
decennier sedan. Detta innebär många manuella arbetsprocesser 
med stora risker för fel och medarbetare som lägger orimligt 
mycket tid på att genomföra sina arbetsuppgifter. 

Samtidigt blir informationsteknologin alltmer integrerad i byggbran-
schen och användandet av IT-teknologi inom GK förändras från 
att vara primärt knutet till administrativa system till att vara en 
integrerad del av kärnverksamheten genom våra erbjudanden om 
digitala tjänster till kunderna. Inom en snar framtid kommer både 
traditionella och nya teknologier att ingå i vårt tjänsteutbud. 

Digitaliseringen ökar kraven på informationssäkerhet och en 
säker hantering av personuppgifter för att behålla marknadens 
förtroende. Ambitionsnivån inom digitalisering kommer att vara 
avgörande för utvecklingen mot en professionalisering av området. 

Det är dessutom mycket viktigt att våra anställda har förtroende för 
att GK som arbetsgivare följer gällande lagar och förordningar och 
att vi har etablerade styrmekanismer och rutiner för att behandla 
personuppgifter och skydda den anställdes integritet. 

Sommaren 2021 utsattes GK för ett dataintrång. Attacken drabbade 
framför allt GK:s interna system. Kundlösningar som körs i egna 
nätverk påverkades inte. GK:s operativa verksamhet ut mot kunder 
påverkades därför endast i liten utsträckning av dataintrånget. 
Drabbade system var tillbaka i normal drift efter 2–3 veckor. 

Vid intrånget, som bestod av ett ransomware-virus (utpressnings-
virus), stals data med information om anställda från lönesystemet 
i GK:s norska verksamhet. Anställda och tidigare anställda på GK 
i Norge blev därför informerade om att deras personuppgifter 
kommit på avvägar. GK såg till att medarbetarna fick god informa-
tion om de möjliga konsekvenserna av stöld av personuppgifter, 
samt råd och hjälp om hur man minskar risken för eventuell 
ID-kapning. Än så länge har vi inte fått någon information om 
att den data som stals från oss i samband med dataintrånget har 
läckt ut. 

Efter dataintrånget har vi intensifierat vårt arbete med infor-
mationssäkerhet och rutiner för personuppgiftsbehandling. 
Under fjärde kvartalet 2021 genomfördes en internrevision av 
personuppgiftshanteringen på de norska bolagen, inkl. GK Gruppen 
AS. Revisionen visade att överordnade rutiner för hantering av 
personuppgifter finns på plats och det upptäcktes inga allvarliga 
brister. Samtidigt pekar revisionen ut några förbättringsområden 
och det har vidtagits flera åtgärder för att förbättra säkerheten och 
säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter, både internt 
och i kundsammanhang. 

Dataskydd  
GK ska säkerställa att alla personuppgifter som används för 
registrering, sammanställning, lagring och radering behandlas med 
integritet och konfidentialitet i enlighet med gällande lagstiftning, 
inklusive dataskyddsförordningen (GDPR). 

GK respekterar de anställdas rätt till integritet och säkerställer 
att endast behörig personal har tillgång till personuppgifter. Våra 
anställda ska endast ha tillgång till personuppgifter för bestämda 
affärssyften och får inte söka efter uppgifter för andra ändamål. 

Under 2020 införde vi en ny policy om integritetsskydd och 
informationssäkerhet och vi har lagt stort fokus vid operationell 
IT-säkerhet inom bolaget. Under 2021 påbörjades arbetet med 
implementering av en styrmodell och nödvändiga rutiner för 
efterlevnaden av fastställd policy. Detta arbete fortsätter under 
2022. Målet att etablera en rutin med systemstöd som kan mäta 
att 100 procent av GK:s anställda bekräftar att de känner till och 
följer GK:s policy avseende informationssäkerhet och integritet 
uppnåddes inte, men arbetet med att få till stånd en sådan lösning 
fortsätter.
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Rapporteringspraxis

GK publicerar en hållbarhetsrapport varje år. Vi vill visa att vi 
tar hållbarheten på allvar. För att säkerställa att vårt arbete mot 
hållbarhetsmålen de facto blir en integrerad del av verksam-
heten och styrningen väljer vi att kartlägga och rapportera 
med utgångspunkt från en rad indikatorer som är kopplade till 
miljö, samhällsansvar och verksamhetsstyrning (ESG). Dessa 
indikatorer används som nyckeltal för vår generella strategi- och 
verksamhetsuppföljning inom GK. 

GK:s rapporteringspraxis ska säkerställa öppenheten kring relevanta 
hållbarhetsrisker och riskernas påverkan på koncernen. 

ESG-rapportering och praxis för 
offentliggörande 
Lagen föreskriver inte att det är ett obligatoriskt krav att utarbeta 
en hållbarhetsrapport eller att lämna rapporter i enlighet med ett 
ESG-ramverket, men genom vårt deltagande i FN:s Global Compact, 
FN:s nätverk för ett hållbart näringsliv, har GK som koncern förbun-
dit sig att följa FN:s 10 principer för ett ansvarstagande näringsliv. 
Vi ska dessutom rapportera om årliga framsteg när det gäller de 
av FN:s hållbarhetsmål som befunnits relevanta för bolaget. 

En skärpt lagstiftning och ökade redovisningskrav är under 
utveckling både i Norge och inom EU, som reglerar hur företag 
ska dokumentera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det 
förväntas att GK även i framtiden kommer att omfattas av fler 
regleringar på området och vårt arbete med ESG-rapportering 
är goda förberedelser inför nya lagkrav. 

GK är medlem i det norska näringslivets klimatinitiativ Skift. I och 
med detta har vi bland annat förbundit oss att beräkna och redovisa 

våra utsläpp av växthusgaser enligt GHG-protokollet. Arbetet med 
att kartlägga och rapportera så kallade Scope 3-utsläpp påbörjades 
2021. Bland annat genomfördes en väsentlighetsanalys, för att 
fastställa vilka kategorier i Scope 3 som är mest relevanta för GK. 
Vår klimatredovisning för 2021 kommer att innehålla beräknade 
utsläpp från de största leverantörerna i vår leverantörskedja. 
Arbetet med att inkludera flera kategorier av utsläppskällor 
kommer att fortsätta under 2022. 

Under 2022 har vi även som mål att påbörja arbetet med att sätta 
upp verifierbara mål för utsläppsminskningar som ligger i linje med 
1,5-gradersmålet, och rapportering avseende faktisk måluppfyllelse 
(vetenskapsbaserade mål). Vi ska även kartlägga och rapportera 
klimatrisken för GK i enlighet med TCFD-ramverket (Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosures). 

GK använder Nasdaqs ESG-guide som ramverk för rapporteringen. 
Detta ramverk följer alla internationella standarder, lagar, regler-
ingar och bästa praxis. Det består av totalt 30 indikatorer och för 
rapporteringen krävs en omfattande datainsamling och beräkning 
av effekter. Stora delar av organisationen har varit inblandade i att 
kartlägga och inhämta nödvändiga data och information under 
rapporteringsarbetet. 

Inhämtandet av data innebär fortfarande många tidskrävande 
manuella sammanställningar och olikheterna mellan de länder 
där vi bedriver verksamhet gör det svårare att systematisera och 
sammanställda data. 

Denna ESG-rapport är GK:s tredje i ordningen, och våra hållbar-
hetsmål och vår hållbarhetsrapportering är fortsatt under 

utveckling. Ändå har vi under 2021 kommit långt och vi ser tydliga 
förbättringar och framsteg för ett antal parametrar. Detta gör att 
vi internt känner motivation och stolthet samtidigt som många av 
oss ser behovet av att vidareutveckla interna system för att öka 
kvaliteten hos dataunderlaget. 

Tredjepartsbedömning  
GK har under 2021 utfört ett omfattande arbete för att förstärka 
ESG-rapporten som styrverktyg för vårt hållbarhetsarbete och 
som kommunikationsverktyg för våra intressenter. 

GK har med hjälp av externa hållbarhetskonsulter kartlagt sin 
förbättringspotential och implementerat viktiga element i sin 
strategi, verksamhetsstyrning och rapporteringspraxis. Med 
hänvisning till Global Reporting Initiative (GRI), och genom 
tillämpning av FN:s SDG Action Manager, har GK genomfört en 
väsentlighetsanalys med utgångspunkt från FN:s 17 hållbarhetsmål. 

För GK är det viktigt att vara transparent och öppen om hållbar-
hetsarbetet, både genom egen rapportering och ESG-bedömningar 
som genomförs av tredje part och vårt mål är att rapporteringen 
för 2022 ska granskas av en extern revisor eller annan oberoende 
tredje part. Rapporten för 2021 har inte genomgått extern gransk-
ning eller annan bedömning av oberoende tredje part.
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Not 1 - Ramverk för hållbarhetsrapportering 
GK använder Nasdaqs “ESG Reporting Guide 2.0” som ramverk 
för vår hållbarhetsrapportering. GK är för närvarande inte skyldigt 
enligt lag att redovisa hållbarhet och företaget faller inte under 
bokföringslagens definition av stora företag eller § 3-3 c avseende 
“Redogörelse för samhällsansvar”. GK väljer ändå att integrera 
hållbarhet samt mätning och rapportering av ESG-indikatorer i 
sin verksamhetsstyrning, med utgångspunkt i Nasdaqs ramverk 
för börsnoterade företag. Där det är relevant sätter GK upp egna 
mål relaterade till indikatorerna. Dessa kan vara både ett specifikt 
engångsmål och utvecklingsmål. 

Se not 9 för ESG-index för klimat och miljö (E), socialt ansvar 
och samhällsansvar (S) och verksamhetsstyrning (G) samt GK:s 
redovisning av de olika indikatorerna. 

Nasdaqs ESG-guide är baserad på internationellt erkända standard-
er, principer och ramverk för rapportering, såsom The Global 
Reporting Initiative (GRI), The Sustainability Accounting Standard 
Board (SASB), Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD), 
UN Global Compact och FN:s hållbarhetsmål. 

Se not 10 för en översikt över hur de olika ramverken är kopplade 
till Nasdaqs ESG-indikatorer.

Not 2 - Uppdatering av siffror från förra 
årets klimatredovisning/ny metod för 
beräkning av utsläpp av växthusgaser, 
inklusive konvertering av siffror från tidigare 
redovisningsperioder 

Under 2021 etablerades ett systemstöd för klimatredovisning, i 
linje med GK:s mål att rapportera enligt GHG-protokollet. Detta 
innebär en förändring av beräkningssätt, utsläppsfaktorer som 
används och presentation av klimatredovisning. 

År 2020 rapporterade GK totala utsläpp, med resultatet presenterat 
som en blandning av CO2-ekvivalenter och CO2. År 2021 har detta 
uppdaterats och företaget rapporterar i CO2-ekvivalenter enligt 
GHG-protokollet, scope 1, 2 och 3. Vid beräkning av scope 2 används 
den platsbaserade metoden (Location Based). 

För 2021 anges utsläpp från avfall i scope 3. Tidigare år har dessa 
utsläpp ingått i kategorin “Övrigt”. Avfall utgör endast en liten del 
(12 ton) av företagets totala utsläpp. 

I samband med beräkningen med en ny metod, samt omräkningen 
av utsläppen för 2019 och 2020, har användningen av fel utsläpps-
faktor för utsläpp från GK:s bilar 2020 identifierats och korrigerats. 

Not 3 - Energiförbrukning, energiintensitet 
och energimix 
Dataunderlag och inhämtningsmetoderna skiljer sig åt mellan 
Norge, Sverige och Danmark. I Sverige hämtas underlaget från 
fastighetsägaren eller hyresvärden. I Norge används underlaget 
från Miljøfyrtårn-rapporteringen, i kombination med en översikt 
över totalarealen för nuvarande hyresavtal. I Danmark kommer 
uppgifterna om värmeförbrukningen från fastighetsägaren eller 
hyresvärden och om elförbrukningen från Eloverblik. 

Dataunderlaget för de lokaler som inrymmer GK:s verksamhet 
förbättrades under 2021 och har uppdaterats i enlighet med detta. 

Not 4 - Osäkerhet gällande 
konsumtionsbaserade utsläppsfaktorer 
Konsumtionsbaserade utsläppsfaktorer har använts vid beräkning 
av utsläpp i GK:s leverantörskedja. Det råder en hög grad av 
osäkerhet kring konsumtionsbaserade utsläppsfaktorer, eftersom 
det finns flera osäkerhetsmoment avseende faktiska utsläpp och 
de aktivitetsdata som används vid beräkning av utsläpp, såsom 
direkta utsläpp, sektor och mätning av sektorns ekonomiska storlek. 
Andra faktorer som bidrar till osäkerhet är att utsläppsfaktorerna 
baseras på globala nivåer som inte uppdateras varje år, men 
eftersom GK har sin verksamhet i Norden kan användningen av 
dessa utsläppsfaktorer ändå anses vara konservativ. Detta är viktigt 
eftersom utsläppen alltid ska överskattas, inte underskattas, när 
det råder osäkerhet.

HÅLLBARHETSNOTER 
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Not 5 - Vattenförbrukning 
Vatten anses inte vara en bristvara i Norge, Sverige och Danmark 
och GK rapporterar inte vattenförbrukningen under denna rappor-
teringsperiod. Klimatförändringarna påverkar dock vattensystem 
och grundvattennivåer även i de skandinaviska länderna och 
framöver kommer även denna indikator att aktualiseras. 

Not 6 - Åtgärder för att reducera 
växthusgasutsläpp i kundportföljen 
Några av de tidigare redovisade delmålen och åtgärderna som 
vidtagits för att nå GK:s övergripande mål att halva portföljen ska 
vara klimatneutral år 2035, har reviderats eller fasats ut. Detta 
gäller bl.a. målet att öka antalet fastigheter med “energimärkning 
A” och öka antalet fastigheter som är registrerade i GK Cloud, 
samt ett eget mål avseende projekt med Well-certifiering. Istället 
har ett separat projekt startats upp i syfte att precisera vad målet 
om en grönare kundportfölj ska innebära för GK och hur vi bäst 
kan hjälpa våra kunder med omställningen till nettonollutsläpp. 

Not 7 - Chefsnivåer 
Senior- och chefsnivå 1 avser koncernledning, företagsledning 
och ledningsgrupper. Senior- och chefsnivå 2 avser andra chefer 
med personal- eller resultatansvar. Definitionen av nivå 1 och 2 
har ändrats sedan 2020. 

Not 8 - H- och F-värden 
H1-värdet visar frekvensen av arbetsplatsolyckor som är så allvarliga 
att de leder till minst en dags frånvaro från arbetet. 

H2-värdet inkluderar H1-värdets antal skador med frånvaro längre 
än en dag, samt skador/händelser där någon av följande faktorer 
förekommer: (1) Anpassat arbete efter skada/händelse och (2) 
Faktisk undersökning eller behandling av medicinsk personal som 
inte leder till frånvaro längre än en dag. 

Båda H-värdena beräknas med följande formel: H = (arbetsplat-
solyckor x 1 000 000)/det totala antalet arbetade timmar. 

F-värdet visar frånvarons omfattning och beräknas på antal 
frånvarodagar som beror på skador/händelser per 1 000 000 
arbetade timmar. 

Både H- och F-värdena beräknas för rullande 12-månadersperioder.

HÅLLBARHETSNOTER 
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HÅLLBARHETSNOTER

Note 9 - ESG-index

ESG-index - Environment

# Indikator 2019 2020 2021 GK:s målformulering
E1 Växthusgasutsläpp

E1.1) Total mängd, i ton CO2 -ekvivalenter, Scope 1 9 107 8 538 4 257 GK:s egna utsläpp ska ha minskat med 50 % senast 2030 jämfört med 2019.

E1.2) Total mängd, i ton CO2 -ekvivalenter, Scope 2 192

E1.3) Total mängd, i ton CO2 -ekvivalenter, Scope 3 2 674 Halva kundportföljen ska vara klimatneutral senast 20359.

E2 Utsläppsintensitet

E2.1) Totalt GHG-utsläpp per netto produktionsvolym (kg CO2 /1000 NOK) 1,73 1,57 1,23 De egna utsläppen ska ha minskat med 25 % (scope 1) per omsatt krona i 2025 jämfört 
med 2019.

E2.2) Totalt non-GHG-utsläpp per netto produktionsvolym (kg CO2 /1000 NOK) n/a n/a n/a

E3 Energiförbrukning

E3.1) Total förbrukning direktproducerad energi n/a n/a n/a

E3.2) Total förbrukning indirekt energi (kWh) 5 926 206 7 744 437 8 454 027 För alla GK:s verksamhetslokaler ska det göras energi- och driftsuppföljningar, 
företrädesvis med hjälp av GK Cloud.

E4 Energiintensitet

Total energiförbrukning (kWh/m2) 125 130 131

E5 Energimix

Procentuell energiförbrukning per energikälla El:  
65,4 %

El:  
72,4%

El:  
70, 6%

100 % av energikällorna i el- och värmeavtal ska vara kartlagda senast 2021.

100 % av energikällorna ska vara fossilfria när värmeavtal förnyas, och befintliga avtal ska 
om möjligt uppgraderas.

Fjärrvärme: 
21,2 %

Fjärrvärme: 
19,5 %

Fjärrvärme: 
25,6 %

Pellets:  
12,4 % Pellets: 4,7 % Pellets: 0,7 %

Spannmåls-
rester:0 %

Spannmåls-
rester: 2,1 %

Spannmåls-
rester: 1,8 %

Naturgas: 
0,4 %

Naturgas: 
0,8 %

Naturgas: 
0,0 %

Fossil olja: 
0,5 %

Fossil olja: 
0,5 %

Fossil olja: 
0,7 %

E6 Vattenförbrukning

E6.1) Total mängd vatten förbrukat n/a n/a n/a

E6.2) Total mängd vatten återvunnet n/a n/a n/a

Baserat på Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0

9 Se hållbarhetsnot 6.

https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf
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HÅLLBARHETSNOTER 

Note 9 - ESG-index

ESG-index - Environment

Baserat på Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0

# Indikator 2019 2020 2021 GK:s målformulering
E7 Miljöledning och -styrning

E7.1) Har företaget en formell miljöpolicy? (ja/nej) Nej Ja Ja Hela GK:s verksamhet ska vara ISO 14001-certifierad 2025.

E7.2) Följer företaget specifika avfalls-, vatten-, energi- och/eller återvinningsregler? (ja/nej) Nej Ja Ja Alla kontor ska källsortera minst 60 % av sitt avfall 2022 och minst 80 % 2025.

E7.3) Använder företaget ett erkänt energiledningssystem? (ja/nej) Nej Ja Ja

E8 Klimat- och miljööversikt – styrelsen

Kontrollerar och/eller styr företagets styrelse klimatrelaterade risker? (ja/nej) Nej Delvis Delvis Från 2020 ska GK löpande informera styrelsen om hållbarhetsarbetet och årligen förse 
styrelsen med en klimat- och miljöanalys.

E9 Klimat- och miljööversikt – ledningen

Övervakar och/eller styr ledningen klimatrelaterade risker? Nej Delvis Delvis Från 2020 ska GK löpande informera styrelsen om hållbarhetsarbetet och årligen förse 
koncernledningen med en klimat- och miljöanalys.

E10 Begränsning av klimatrisker

Årligt totalt investerat belopp i klimatrelaterad infrastruktur, hållbarhet och produktutveckling. 5,65 MNOK 7 MNOK 21,9 MNOK GK ska främja kunskapsutvecklingen på området genom att aktivt delta i relevanta FoU-
projekt.

https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf
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Note 9 - ESG-index

ESG-index - Social

Baserat på Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0

10 Se hållbarhetsnot 7.

11 Lärlingar utgör 86 % av de visstidsanställda

12 Se hållbarhetsnot 8.

# Indikator 2019 2020 2021 GK:s målformulering
S1 CEO-lön

S1.1) Förhållandet mellan ersättning till vd och lönemedianen för anställda n/a n/a n/a

S1.2) Rapporterar företaget siffror för detta? (ja/nej) n/a n/a n/a

S2 Likalöner

Löner för män jämfört med för kvinnor n/a n/a n/a

S3 Personalomsättning 

S3.1) Omsättning heltidsanställlda 20 % 11,4 % 14 % Frivillig omsättning ska inte vara högre än 8 % för GK.

S3.2) Omsättning deltidsanställda n/a n/a n/a

S3.3) Omsättning visstidsanställda n/a n/a n/a

S4 Könsbalans 

S4.1) Andel kvinnor totalt i organisationen 9,7 % 9,9 % 10 % GK har som mål att andelen kvinnor i företaget ska ha ökat till 20 % senast 2025.

S4.2) Andel kvinnor operativa tjänster n/a n/a 9,5 %
S4.3) Andel kvinnor högre senior- och chefstjänster  (nivå 1)10 n/a 10,9 % 12,9 %

S5 Visstidsanställda

S5.1) Andel deltidsanställda n/a 2,9 % 2,4 %

S5.2) Andel visstidsanställda n/a n/a 7,8 %11

S6 Diskriminering och trakasserier

Har företaget rapporteringsrutiner för sexuella trakasserier och/eller andra former av diskriminering? (ja/nej) Ja Ja Ja

S7 Skade- och olycksstatistik 

Antal skador och olyckor H1=11,04
F=84,02

H1=7,98
F=101,44

H1=8,17
F=108,23

GK jobbar mot så låga H- och F-värden som möjligt, och har som mål att som minimum 
nå BNL:s normvärden för respektive år12.

S8 Hälsa & säkerhet

Följer företaget en policy gällande hälsa, miljö och säkerhet? (ja/nej) Nej Ja Ja

S9 Barn- och tvångsarbete

S9.1) Har företaget en policy mot barn- och tvångsarbete? (ja/nej) Nej Ja Ja

S9.2) Om ja, gäller policyn även leverantörer? (ja/nej) Nej Ja Ja

S10 Mänskliga rättigheter

S10.1) Har företaget en policy gällande respekten för mänskliga rättigheter? (ja/nej) Nej Ja Ja

S10.2) Om ja, gäller policyn även leverantörer? (ja/nej) Nej Ja Ja

HÅLLBARHETSNOTER 

https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf
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Note 9 - ESG-index

ESG-index - Governance

Baserat på Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0

# Indikator 2019 2020 2021 GK:s målformulering
G1 Mångfald i styrelsen 

G1.1) Andel kvinnor i styrelsen 20 % 20 % 20 % 40 % kvinnor i koncernstyrelsen senast 2025.

G1.2) Andel kvinnliga styrelseordförande 0 % 0 % 0 %

G2 Styrelsens oberoende 

G2.1) Förbjuder företaget vd:n att fungera som styrelseordförande? (ja/nej) Ja Ja Ja

G2.2) Andel styrelseledamöter som är oberoende 80 % 80 % 80 % Minst 50 % oberoende styrelseledamöter i koncernstyrelsen.

G3 Incitament

Har chefer formella incitament baserade på hållbarhetsindikatorer? (ja/nej) n/a Nej Nej GK ska införa prestationsbaserade incitamentsmodeller för ESG-indikatorer och 
hållbarhet.

G4 Kollektivförhandlingar 

Andel anställda på företaget som omfattas av kollektivavtal 80 % 100 % 100 %

G5 Uppförandekod för leverantörer

G5.1) Är företagets leverantörer ålagda att följa en uppförandekod (code of conduct)? (ja/nej) Nej Ja Ja

G5.2) Om ja, hur stor procentandel av leverantörerna har formellt bekräftat att de uppfyller koden? n/a 50 % 50 % 100 % av företagen i GK:s leverantörsregister ska bekräfta att de följer vår 
uppförandekod för leverantörer.

G6 Etik och antikorruption

G6.1) Följer företaget en etik- och/eller antikorruptionspolicy? (ja/nej) n/a Ja Ja

G6.2) Om ja, hur stor procentandel av arbetsstyrkan har formellt bekräftat att de följer riktlinjerna? n/a 49,7 % 59,2 % 100 % av arbetsstyrkan ska bekräfta att de följer GK:s etiska riktlinjer/uppförandekod.

G7 Integritet och datasäkerhet

G7.1) Följer företaget en policy gällande integritet och datasäkerhet? (ja/nej) n/a Ja Ja

G7.2) Har företaget vidtagit åtgärder för att efterleva GDPR-förordningen? n/a Nej Ja Alla anställda, samt tredje parter, ska bekräfta att de efterlever GK:s policy gällande 
integritet och datasäkerhet.

G8 ESG-rapportering

G8.1) Publicerar företaget en hållbarhetsrapport? (ja/nej) Ja Ja Ja

G8.2) Är hållbarhetsdata inkluderade i företagets formella rapportering till myndigheterna? (ja/nej) Nej Ja Ja

G9 Praxis för offentliggöranden

G9.1) Levererar företaget hållbarhetsdata till ett ramverk för hållbarhetsrapportering? (ja/nej) Nej Ja Ja GK ska rapportera årliga hållbarhetsdata till UN Global Compact.

G9.2) Fokuserar företaget på specifika FN-mål gällande hållbar utveckling (SDG)? (ja/nej) Ja Ja Ja GK ska analysera vilka hållbarhetsmål vi kan bidra till.

G9.3) Sätter företaget upp mål och rapporterar hur arbetet mot FN:s globala mål för hållbar utveckling 
fortskrider? (ja/nej) Nej Nej Ja GK ska årligen rapportera hur arbetet med FN:s hållbarhetsmål fortskrider.

G10 Tredjepartsbedömning 

Verifieras företagets hållbarhetsrapportering av tredje part? (ja/nej) n/a Nej Nej GK:s dataunderlag kopplat till hållbarhet ska bedömas av en oberoende tredje part.

HÅLLBARHETSNOTER 

https://www.nasdaq.com/docs/2019/11/26/2019-ESG-Reporting-Guide.pdf
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Note 10 - Nasdaq ESG Reporting Guide

Environmental data

HÅLLBARHETSNOTER 

ɠ  GRI: 305-1, 305-2, 305-3
ɠ  UNGC: Principle 7
ɠ  SASB: General Issue / GHG Emissions (See also: SASB Industry Standards)
ɠ  TCFD: Metrics & Targets (Disclosure B) Industry Standards)

E1.1 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 1 (if applicable)
E1.2 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 2 (if applicable)
E1.3 Total amount, in CO2 equivalents, for Scope 3 (if applicable)

E1. GhG Emissions 

ɠ  GRI: 305-4
ɠ  SDG: 13
ɠ  UNGC: Principle 7, Principle 8
ɠ  SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E2.1 Total GhG emissions per output scaling factor
E2.2 Total non-GhG emissions per output scaling factor

E2. Emissions Intensity

Connections to Frameworks

ɠ  GRI: 302-1, 302-2
ɠ  SDG: 12
ɠ  UNGC: Principle 7, Principle 8
ɠ  SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E3.1 Total amount of energy directly consumed
E3.2 Total amount of energy indirectly consumed

E3. Energy Usage

ɠ  GRI: 302-3
ɠ  SDG: 12
ɠ  UNGC: Principle 7, Principle 8
ɠ  SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

Total direct energy usage per output scaling factorE4. Energy Intensity

ɠ  GRI: 302-1
ɠ  SDG: 7
ɠ  SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

Percentage: Energy usage by generation typeE5. Energy Mix

ɠ  UNGC: Principle 9
ɠ  SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience  (See also: SASB
ɠ  Industry Standards)
ɠ  TCFD: Strategy (Disclosure A)

Total amount invested, annually, in climate-related infrastructure, resilience,  

and product development.

E10. Climate Oversight / Management

ɠ  GRI: 303-5
ɠ  SDG: 6
ɠ  SASB: General Issue / Water & Wastewater Management (See also: SASB Industry Standards)

E6.1. Total amount of water consumed

E6.2. Total amount of water reclaimed

E6. Water Usage

ɠ  GRI: 302-1, 302-2
ɠ  SDG: 12
ɠ  UNGC: Principle 7, Principle 8
ɠ  SASB: General Issue / Energy Management (See also: SASB Industry Standards)

E7.1. Does your company follow a formal Environmental Policy? Yes, No
E7.2. Does your company follow specific waste, water, energy, and/or recycling polices? Yes/No
E7.3. Does your company use a recognized energy management system? Yes/No

E7. Environmental Operations

ɠ  GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31
ɠ  SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systemic Risk Management  
    (See also: SASB Industry Standards)
ɠ  TCFD: Governance (Disclosure A)

Does your Board of Directors oversee and/or manage climate-related risks? Yes/NoE8. Climate Oversight / Board

ɠ  GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31
ɠ  SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systemic Risk Management  
    (See also: SASB Industry Standards) 
ɠ  TCFD: Governance (Disclosure B)

Does your Senior Management Team oversee and/or manage climate-related risks? Yes/NoE9. Climate Oversight / Management
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Note 10 - Nasdaq ESG Reporting Guide

Social data

HÅLLBARHETSNOTER 

ɠ  GRI: 102-38
ɠ  UNGC: Principle 6

S1.1. Ratio: CEO total compensation to median FTE total compensation
S1.2. Does your company report this metric in regulatory filings? Yes/No

S1. CEO Pay Ratio

ɠ  GRI: 405-2
ɠ  UNGC: Principle 6
ɠ  SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

E2.1 Total GhG emissions per output scaling factor
E2.2 Total non-GhG emissions per output scaling factor

S2. Gender Pay Ratio

Connections to Frameworks

ɠ  GRI: 401-1b
ɠ  UNGC: Principle 6
ɠ  SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

S3.1. Percentage: Year-over-year change for full-time employees
S3.2. Percentage: Year-over-year change for part-time employees
S3.3. Percentage: Year-over-year change for contractors and/or consultants

S3. Employee Turnover

ɠ  GRI: 102-8, 405-1
ɠ  UNGC: Principle 6
ɠ  SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

S4.1. Percentage: Total enterprise headcount held by men and women

S4.2. Percentage: Entry- and mid-level positions held by men and women

S4.3. Percentage: Senior- and executive-level positions held by men and women

S4. Gender Diversity

ɠ  GRI: 102-8
ɠ  UNGC: Principle 6

S5.1. Percentage: Total enterprise headcount held by part-time employees

S5.2. Percentage: Total enterprise headcount held by contractors and/or consultants

S5. Temporary Worker Ratio

ɠ  GRI: 103-2 (See also: GRI 412: Human Rights Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)
ɠ  SDG: 4, 10, 16
ɠ  UNGC: Principle 1, 2
ɠ  SASB: General Issue / Human Rights & Community Relations (See also: SASB Industry Standards)

S10.1. Does your company follow a human rights policy? Yes/No

S10.2. If yes, does your human rights policy See also: cover suppliers and vendors? Yes/No

S10. Human Rights

ɠ  GRI: 103-2 (See also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)
ɠ  UNGC: Principle 6
ɠ  SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

Does your company follow a sexual harassment and/or non-discrimination policy? Yes/NoS6. Non-Discrimination

ɠ  GRI: 403-9
ɠ  SDG: 3
ɠ  SASB: General Issue / Employee Health & Safety (See also: SASB Industry Standards)

Percentage: Frequency of injury events relative to total workforce timeS7. Injury Rate

ɠ  GRI: 103-2 (See also: GRI 403: Occupational Heath & Safety 2018) 
ɠ  SDG: 3
ɠ  SASB: General Issue / Employee Health & Safety (See also: SASB Industry Standards)

Does your company follow an occupational health and/or global health & safety policy? Yes/NoS8. Global Health & Safety

ɠ  GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414:
    Supplier Social Assessment 2016)
ɠ  SDG: 8
ɠ  UNGC: Principle 4,5
ɠ  SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

S9.1. Does your company follow a child and/or forced labor policy? Yes/No

S9.2. If yes, does your child and/or forced labor policy See also: cover suppliers and vendors? Yes/No

S9. Child & Forced Labor
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Note 10 - Nasdaq ESG Reporting Guide

Governance metrics

HÅLLBARHETSNOTER 

ɠ  GRI: 405-1
ɠ  SDG: 10
ɠ  SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)

G1.1. Percentage: Total board seats occupied by women (as compared to men)

G1.2. Percentage: Committee chairs occupied by women (as compared to men)

G1. Board Diversity

ɠ  GRI: 102-23, 102-22G2.1. Does company prohibit CEO from serving as board chair? Yes/No

G2.2. Percentage: Total board seats occupied by independents

G2. Board Independence

Connections to Frameworks

ɠ  GRI: 102-35Are executives formally incentivized to perform on sustainability? Yes/NoG3. Incentivized Pay

ɠ  GRI: 102-41
ɠ  SDG: 8
ɠ  UNGC: Principle 3
ɠ  SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)

Percentage: Total enterprise headcount covered by collective bargaining agreement(s)G4. Collective Bargaining

ɠ  GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 & GRI 414:  
    Supplier Social Assessment 2016)
ɠ  SDG: 12
ɠ  UNGC: Principle 2, 3, 4, 8
ɠ  SASB: General Issue / Supply Chain Management (See also: SASB Industry Standards)

G5.1. Are your vendors or suppliers required to follow a Code of Conduct? Yes/ No

G5.2. If yes, what percentage of your suppliers have formally certified their compliance with the code? 

G5. Supplier Code of Conduct

ɠ  GRI: 102-56
ɠ  UNGC: Principle 8

Are your sustainability disclosures assured or validated by a third party? Yes/NoG10. External Assurance

ɠ  GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 205: Anti-Corruption 2016)
ɠ  SDG: 16
ɠ  UNGC: Principle 10

G6.1. Does your company follow an Ethics and/or Anti-Corruption policy? Yes/No

G6.2. If yes, what percentage of your workforce has formally certified its compliance with the policy?

G6. Ethics & Anti-Corruption

ɠ  GRI: 418 Customer Privacy 2016
ɠ  SASB: General Issue / Customer Privacy, Data Security (See also: SASB Industry Standards)

G7.1. Does your company follow a Data Privacy policy? Yes/No

G7.2. Has your company taken steps to comply with GDPR rules? Yes/No

G7. Data Privacy

ɠ  UNGC: Principle 8G8.1. Does your company publish a sustainability report? Yes/No

G8.2. Is sustainability data included in your regulatory filings? Yes/No 

G8. ESG Reporting

ɠ  UNGC: Principle 8G9.1. Does your company provide sustainability data to sustainability reporting frameworks? Yes/No

G9.2. Does your company focus on specific UN Sustainable Development Goals (SDGs)? Yes/No

G9.3. Does your company set targets and report progress on the UN SDGs? Yes/No

G9. Disclosure Practices
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Årsredovisning och noter

GK-koncernen och moderbolaget GK Gruppen AS rapporterar enligt norsk redovisningslagstiftning. 
Årsbokslut och noter för koncernen och moderbolag finns därför endast på norska.
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Årsregnskap og noter 
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Resultatregnskap 
NOK 1000 Note 2021 2020

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt 2, 3 5 763 820 6 033 753

Annen driftsinntekt 23 778 16 861

Sum driftsinntekter 5 787 599 6 050 614

Varekostnad 3, 4 2 861 346 2 770 839

Lønnskostnad 5, 6 2 282 806 2 351 531

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 10, 11 48 518 68 563

Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 10, 11 0 4

Annen driftskostnad 5, 7 549 938 771 010

Sum driftskostnader 5 742 608 5 961 947

Driftsresultat 44 991 88 666

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 8 1 523 101

Annen finansinntekt 8 4 806 3 782

Annen rentekostnad 8 1 903 1 763

Annen finanskostnad 8 3 407 2 465

Resultat av finansposter 1 019 -345

Resultat før skattekostnad 46 009 88 321

Skattekostnad 9 12 229 21 943

Årsresultat 33 780 66 378

Minoritetens andel -603 73

Overføringer og disponeringer
Avsatt til utbytte 0 10 000

Avsatt til annen egenkapital 18 34 384 56 305

Sum overføringer og disponeringer 34 384 66 305

ÅRSREGNSKAP KONSERN
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NOK 1000 Note 31.12.2021 31.12.2020
EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling 10 11 147 729

Goodwill 10 19 462 31 672

Andre immaterielle eiendeler 10 63 426 23 750

Sum immaterielle eiendeler 94 035 56 151

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 11 62 752 51 544

Maskiner og anlegg 11, 20 19 348 25 677

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 11 15 190 24 979

Påkostning leide lokaler 11 23 958 25 279

Sum varige driftsmidler 121 247 127 481

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap 12 39 187 551

Investeringer i aksjer og andeler 13 421 13 510

Andre langsiktige fordringer 14 7 191 682

Sum finansielle anleggsmidler 46 800 14 743

Sum anleggsmidler 262 082 198 375

NOK 1000 Note 31.12.2021 31.12.2020
EIENDELER

Omløpsmidler
Varelager 15, 20 36 312 37 307

Fordringer
Kundefordringer 3, 16, 20 1 221 514 1 218 861

Andre kortsiktige fordringer 143 149 146 783

Sum kortsiktige fordringer 1 364 663 1 365 644

Investeringer
Markedsbaserte aksjer 13 159 29

Andre markedsbaserte finansielle 
instrumenter

13 32 32

Sum investeringer 191 61

Bankinnskudd, kontanter o.l. 17 219 631 351 271

Sum omløpsmidler 1 620 797 1 754 283

Sum eiendeler 1 882 878 1 952 658

Balanse
ÅRSREGNSKAP KONSERN
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NOK 1000 Note 31.12.2021 31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 18, 19 98 274 98 274

Overkurs 18 150 617 150 617

Annen innskutt egenkapital 18 24 904 24 904

Sum innskutt egenkapital 273 795 273 795

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 18 68 213 55 583

Sum opptjent egenkapital 68 213 55 583

Minoritetsinteresser 18 19 202 19 805

Sum egenkapital 18 361 211 349 184

NOK 1000 Note 31.12.2021 31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD

Gjeld

Avsetning for langsiktige forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 6 2 084 1 899

Utsatt skatt 9 46 487 68 739

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 48 570 70 638

Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 9 000

Annen langsiktig gjeld 7, 17 10 869 0

Sum annen langsiktig gjeld 10 869 9 000

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 19 000 0

Leverandørgjeld 442 006 481 092

Betalbar skatt 9 21 236 3 632

Skyldig offentlige avgifter 230 944 240 983

Annen kortsiktig gjeld 3 749 042 798 130

Sum kortsiktig gjeld 1 462 228 1 523 837

Sum gjeld 1 521 668 1 603 475

Sum egenkapital og gjeld 1 882 878 1 952 658

Balanse

26. april 2022
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen 
Styreleder

Sturla Magnus
Styremedlem

Amund Skarholt 
Styremedlem

Kim R. Lisø 
Konsernsjef

Kaare M. Krane 
Nestleder

Birte K. W. Sjule 
Styremedlem

ÅRSREGNSKAP KONSERN
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Kontantstrøm 
ÅRSREGNSKAP KONSERN

NOK 1000 Note 2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 46 009 88 321

Periodens betalte skatt 9 -3 632 -416

Tap(+) / gevinst(-) ved salg av anleggsmidler 11 -6 899 -3 333

Tap(+) / gevinst(-) ved salg av datterselskap -1 726 0

Ordinære avskrivninger 10, 11 48 518 68 563

Nedskrivning anleggsmidler 10, 11 0 4

Endring i varelager 15 995 2 211

Endring i kundefordringer 16 -2 653 205 825

Endring i leverandørgjeld -39 086 -72 530

Resultatandel fra tilknyttet selskap 12 1 024 0

Endring i andre tidsavgrensingsposter -51 424 -104 903

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -8 875 183 742

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Salg av varige driftsmidler 11 13 102 88 752

Kjøp av varige driftsmidler og immaterieller eiendeler 10, 11 -88 090 -36 514

Kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 12 -26 686 -17 760

Endringer i andre investeringer -40 132

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -101 713 34 610

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av ny langsiktig gjeld 20 000 1 046

Mottatt utbytte 0 104

Utbytte til aksjonærer -20 000 0

Nedbetaling av aksjonærlån -21 052 0

Kapitaltilskudd / kapitalforhøyelse 0 30 002

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -21 052 31 152

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -131 641 249 504

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 351 271 101 767

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 219 631 351 271
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet presenterer samlet økonomisk stilling, resultat av årets virksomhet og kontant-
strømmer for morselskapet GK Gruppen AS og tilhørende datterselskaper. Datterselskaper er alle 
enheter som konsernet har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt 
når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll 
over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende 
mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, 
ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Datterselskaper 
konsolideres fra det tidspunkt kontroll er oppnådd i konsernet og frem til det tidspunkt kontroll 
eventuelt opphører.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som 
er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås 
og inntil kontroll opphører.

Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i 
datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi av 
eiendeler i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til 
innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke 
eiendeler, representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom 
den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, avskrives goodwill over maksimalt ti 
år. Nedskriving av goodwill reverseres ikke.

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse 
over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). 
Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.

Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets 
balanseførte verdi til null og ytterligere tap bokføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse 
til å dekke dette tapet. 

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen 
av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av 
årsregnskapet i tråd med god regnskapsskikk. 

Tilvirkningskontrakter innregnet over tid
GKs virksomhet består i stor grad av utførelse av prosjekter med inntektsføring som innregnes over tid. 
Inntektsføring over tid baseres på estimater og vurderinger som er foretatt etter ledelsens beste skjønn. 

Estimatene med størst påvirkning på inntektsføring knytter seg til vurdering av sluttprognose, fremdrift, 
variabelt vederlag og eventuelle tvister eller uenigheter med oppdragsgiver. Vurderingenes omfang 
og kompleksitet medfører at faktisk dekningsbidrag ved prosjektenes avslutning kan avvike fra de 
vurderinger som er gjort ved årsslutt. 

Dekningsgrad i prosjektene vurderes ved hver regnskapsperiode etter et beste estimat basert på 
ledelsens skjønn og erfaring. Konsernets prinsipp er å ta en lavere andel av forventet inntekt i begyn-
nelsen av prosjektet når usikkerheten er størst, og en tilsvarende høyere andel av forventet inntekt 
mot slutten av prosjektet. Formålet er inntektsføring i tråd med god regnskapsskikk, og betingede 
eiendeler. Vurderingen av dekningsgraden vil påvirke inntektsføringen i perioden. 

Fremdrift vurderes etter input- eller output-metoden, avhengig av kontraktene. Fremdrift er et estimat, 
og vil påvirke periodisering på prosjekter som inntektsføres over tid.

Variabelt vederlag er et estimat som inngår i forventet transaksjonspris, og er vanlig i tilvirkningskon-
trakter. Konsernets prinsipp er å innregne variabelt vederlag i transaksjonsprisen etter et forsiktig 
beste estimat når det er rimelig sikkert at det ikke vil reverseres. Vurderingen av variabelt vederlag 
påvirker fremdriftsvurderingen i de tilfellene man har en outputbasert fremdriftsmåling og estimert 
dekningsgrad i prosjektene. 

Tvister og uenigheter med kontraktsmotpart innregnes etter et forsiktig beste estimat i konsern-
regnskapet. 

Goodwill
Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Vurdering av om goodwill må nedskrives 
krever et estimat av gjenvinnbart beløp. Ved årsslutt er gjenvinnbart beløp basert på bruksverdien til 
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de kontantgenererende enhetene som goodwill er allokert til. Bruksverdiberegningen krever at ledelsen 
estimerer fremtidige kontantstrømmer som forventes å oppstå fra den kontantgenererende enheten 
og en passende diskonteringsrente for å beregne nåverdi.

Valuta
Konsernets presentasjonsvaluta er norske kroner, som også er presentasjonsvaluta og funksjonell 
valuta for morselskapet.

Transaksjoner i andre valutaer enn den funksjonelle valutaen
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i 
utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som 
måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen 
på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, 
omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i 
regnskapsperioden under andre finansposter.

Valutaeffekter i konsolideringen
Balansen til datterselskaper med en annen funksjonell valuta enn norske kroner omregnes til valutak-
ursen ved regnskapsårets slutt, mens resultatregnskapet omregnes til den årlige gjennomsnittskursen. 
Valutakursdifferansene som oppstår som følge av omregningen, føres direkte mot egenkapitalen. 
Ved salg eller annen avhendelse av et utenlandsk selskap resultatføres den påløpte akkumulerte 
omregningsdifferansen sammen med gevinst eller tap som følge av salget eller avhendelsen.

Salgsinntekter
Konsernet er en ledende totalteknisk entreprenør og servicepartner som sørger for at bygg fungerer 
optimalt gjennom hele livsløpet. Konsernet bidrar til energieffektive løsninger i nye, så vel som eksister-
ende bygninger og jobber med alt fra rådgivning og design til installasjon, drift og service. Konsernets 
tjenester inkluderer enfaglig, flerfaglig og totalteknisk entreprise, teknisk drift, service og vedlikehold 
samt energirådgivning og -ledelse.

Langsiktige tilvirkningsprosjekter
Inntekter fra salg av entrepriseprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet 
av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Leveringsforpliktelsen i en tilvirkningskontrakt 
blir vanligvis overført til kunden over tid, og prosjektinntekter innregnes i resultatet løpende i takt 
med fullføringsgraden og estimert transaksjonspris for leveringsforpliktelsene. 

Progresjon i leveringsforpliktelsen (fullføringsgraden) beregnes som utført produksjon i forhold 
til avtalt produksjon. Det benyttes inputbasert vurdering av fullføringsgrad. Inputbasert beregning 
av ferdigstillelsesgrad tar utgangspunkt i påløpte kostnader på balansedagen i forhold til estimerte 
totalkostnader i leveringsforpliktelsen. Det gjøres en overordnet rimelighetsvurdering av ferdigstil-
lelsesgraden mot kjente faktorer for å sikre at denne ikke ville blitt vesentlig annerledes ved bruk av en 
annen metode. Metoden som benyttes er vurdert å gi det beste estimatet på fullføring i prosjektene 
basert på de observerbare faktorene som er tilgjengelig i prosjektet på rapporteringstidspunktet.

Transaksjonsprisen inkluderer både faste og variable elementer. Variabelt vederlag inkluderes i forventet 
transaksjonspris etter et forsiktig beste estimat når det er rimelig sikkert at det ikke vil reverseres.

Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjekt-
kostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil 
det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. Det gjøres avsetninger for konstaterte 
og påregnelige garantiarbeider.

Salg av tjenester
Forventet vederlag for teknisk drift, service, vedlikehold og energirådgivning og -ledelse inntektsføres 
over tid da kunden mottar og forbruker fordelene ved foretakets ytelser etter hvert som leveringsfor-
pliktelsen oppfylles. Fremdrift i denne typen kontrakter måles etter en inputbasert metode (f.eks. antall 
timer). Dette vurderes som et godt estimat på overføring av tjenesten til kunden da innsatsfaktorene 
i prosjektene er målbare og påløper jevnt i forhold til overlevering av leveringsforpliktelsen.

Salg av varer
Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og 
avkastning er overført.

Skatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet 
på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er 
beregnet med gjeldende skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen 
av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan 
bli utnyttet.
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Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene 
relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.

Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelses- 
tidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggs- 
middel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet 
til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall 
kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. 
Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesent-
lige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik 
avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende 
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives 
i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi 
foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å 
generere. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Leasing/leieavtaler
Driftsmidler finansiert med finansiell leasing aktiveres og avskrives over driftsmiddelets gjenværende 
levetid. Gjelden klassifiseres som langsiktig gjeld og rentekostnadene som finanskostnader. Leieavtaler 
som i henhold til god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing kostnadsføres løpende under 
driftskostnader.

Tilknyttet selskap
Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper bokføres første gang til kostpris og rapporteres deretter 
etter egenkapitalmetoden. Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse. 
Investeringer i tilknyttede selskaper balanseføres til anskaffelseskost, med tillegg av eventuelle endringer 
i konsernets andel av det tilknyttede selskapets netto eiendeler. Resultatet reflekterer konsernets andel 
av resultatet til de tilknyttede selskapene. 

Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være 
forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Ytterligere tap etter at investeringen 
er redusert til null avsettes kun i den grad konsernet har en rettslig eller selvforskyldt forpliktelse til 
å dekke tapene. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Varebeholdninger
Varelager balanseføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert 
salgspris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. 
Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av 
varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egentilvirkede ferdigvarer 
og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig 
ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelses- 
kost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres 
som annen finansinntekt.

Pensjoner

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres etter hvert som de påløper. 
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Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som 
regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over 
antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Eventuelle planendringsgevinster som oppstår 
i forbindelse med ubetingede planendringer benyttes til å redusere ikke-innregnede estimatavvik. 
Pensjonsopptjening, rentekostnad og forventet avkastning for gjenværende del av regnskapsperioden 
fastsettes basert på forutsetninger per planendringstidspunkt.

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuari-
elle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene 
ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets 
begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. 
Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Gevinster eller tap som oppstår i forbindelse med oppgjør eller vesentlig avkortning av pensjons- 
ordninger resultatføres ved oppgjøret eller avkortningen. Pensjonsopptjening, rentekostnad og 
forventet avkastning for gjenværende del av regnskapsperioden fastsettes basert på forutsetninger 
per avkortningstidspunkt.

GK Gruppen AS har en ytelsesbasert pensjonsordning som er sikret med bankinnskudd. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Hendelser etter balansedagen
Hendelser etter balansedagen som tilfører selskapet ny informasjon om forhold som eksisterte på 
balansedagen, og som underbygger en fornyet vurdering av en eiendels- eller gjeldspost, er ført i 
årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling ved 
utgangen av rapporteringsperioden, men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden, 
opplyses dersom de er vesentlige.
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Note 4 - Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Note 3 - AnleggskontrakterNote 2 - Salgsinntekter

Tilskuddene for 2020 er mottatt. Tilskuddet for 2021 er innvilget, men ikke mottatt.

Forretningsområde
NOK 1000 2021 2020
Rørleggervirksomhet 1 227 113 1 367 508

Elektrovirksomhet 520 616 498 390

Sikkerhetstjenester 0 18 523

Eiendomsdrift 11 379 11 866

Totalteknisk virksomhet 41 688 0

Ventilasjon, kulde og byggautomasjon 3 963 024 4 137 465

Sum 5 763 820 6 033 753

Innvilget eller mottatt offentlig tilskudd til forsknings- og utviklingsaktiviteter
NOK 1000 2021 2020
GK Norge AS 1 593 321

GK Gruppen AS 0 251

Sum 1 593 572

NOK 1000 2021 2020
Inntektsført på igangværende prosjekter 6 719 539 7 458 169

Kostnader knyttet til opptjent inntekt 6 072 143 6 881 412

Netto resultatført på igangværende prosjekter 647 396 576 757

Opptjente ikke fakturerte inntekter på igangværende 
anleggskontrakter inkludert i kundefordringer 165 569 135 778

Forskuddsfakturert produksjon inkludert i annen kortsiktig gjeld 220 207 345 354

Gjenværende produksjon i tapsprosjekter 58 248 42 629Geografisk fordeling av salgsinntekter
NOK 1000 2021 2020
Norge 3 739 774 3 763 941

Danmark 553 500 593 687

Sverige 1 470 546 1 676 124

Sum 5 763 820 6 033 753
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Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Note 6 - Pensjon

Selskapet har inngått en egen pensjonsavtale med konsernsjefen. Konsernsjefen er også med i den 
ordinære kollektive ordningen. I tillegg er det avtalt 12 måneder etterlønn ved fratredelse. Det er også 
avtalt avgangsordninger eller godtgjørelser for andre i konsernledelsen i GK Gruppen AS enn det som 
fremkommer over. Det er ikke ytet lån til konsernsjefen eller konsernstyrets medlemmer. Se note 6 
for ytterligere informasjon om pensjonsavtalen til tidligere konsernsjef.

Alle ansatte i GK Gruppen AS og de norske datterselskapene er med i selskapenes innskuddsbaserte 
pensjonsordninger som reguleres i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Selskapenes pensjons- 
ordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at arbeidsgiver innbetaler årlige innskudd til en kollektiv 
pensjonsordning. Innskuddenes størrelse og avkastning på disse utgjør pensjonskapitalen. Når den 
ansatte oppnår pensjonsalderen, utbetales årlige ytelser som avhenger av pensjonskapitalens størrelse. 
Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at selskapet ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en 
bestemt størrelse, og avsetter derfor heller ikke for fremtidige utbetalinger. Innskuddspensjonen 
kostnadsføres direkte.

Tidligere konsernsjef har en tilleggspensjon utover generell ordning. Denne tilleggspensjonen er 
ytelsesbasert. I tillegg har man en ytelsesordning i ML 33 Drift AS. Denne ordningen er under avvikling. 
Forpliktelsene og forutsetningene for disse ordningene er listet opp nedenfor.

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
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Lønnskostnader
NOK 1000 2021 2020
Lønn 1 775 174 1 868 532

Arbeidsgiveravgift 317 054 305 363

Pensjonskostnader 136 206 117 117

Annen personalkostnad 54 372 60 518

Sum 2 282 806 2 351 531

Antall ansatte pr. 31.12. 2 904 3 010

NOK 1000 2021 2020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 169 82

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 334 445

Avkastning på pensjonsmidler -54 -37

Administrasjonskostnader 45 47

Arbeidsgiveravgift 70 76

Resultatført aktuaruelt planavvik/estimatendringer -9 -19

Netto pensjonskostnad 555 593

2021 2020
Antall ansatte omfattet av pensjonsordningen 2 903 3 079

Honorar til revisor
NOK 1000 2021
Lovpålagt revisjon 5 890

Andre attestasjonstjenester 144

Andre tjenester 1 328

Sum honorar til revisor 7 363

Lønn og godtgjørelse til konsernsjef og konsernstyret
 
 
NOK 1000

 
 

Lønn

 
 

Bonus

 
Pensjons-
kostnader

Annen 
godt-

gjørelse

 
 

Sum
Konsernsjef 4 404 2 184 2 232 165 8 985

Konsernstyret (utbetalt styrehonorar) 1 250 1 250
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De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når 
det gjelder demografiske faktorer og avgang.  Se note 5 for totale pensjonskostnader i 2021.

Oversikt over datterselskaper er presentert i note 10 for morselskapet og tilknyttede selskaper er 
presentert i note 12 i konsernregnskapet. Godtgjørelse til konsernstyret og konsernsjefen er opplyst 
i note 5. Transaksjoner med datterselskaper er eliminert og representerer ikke transaksjoner med 
nærstående parter.

Det er kjøpt konsulenttjenester innen eiendomsutvikling på TNOK 1 272 i 2021 (TNOK 1 316 i 2020) 
eks. mva. fra et styremedlem i GK Gruppen AS. Aksjonærene har gitt et ansvarlig langsiktig lån på 
TNOK 10 000 til GK Gruppen AS i 2021. Konsernet har ingen øvrige transaksjoner med aksjonærer, 
tilknyttede selskaper, minoritetsaksjonærer i datterselskaper eller selskaper som kan anses knyttet til 
styremedlemmer eller ledende ansatte. 

Note 7 - Transaksjoner med nærstående parter

Note 8 - Finansposter

Note 6 - Pensjon
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NOK 1000 2021 2020
Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 23 387 23 156

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 23 387 23 156

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12. 935 916

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 3 595 3 458

Arbeidsgiveravgift -142 -3

Sum netto pensjonsmidler(-)/pensjonsforpliktelser(+) 18 999 18 785

Sum pensjonsmidler på sperret bankinnskudd 16 915 16 886

Sum pensjonsforpliktelser i balansen 18 999 18 785

Netto pensjonsforpliktelse i balansen 2 084 1 899

Økonomiske foutsetninger 2021 2020
Diskonteringsrente 1,50 % 1,70 %

Antall personer i ordningen 2 2

Spesifikasjon av finansielle poster:
NOK 1000 2021 2020

Finansielle inntekter

Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0 104

Gevinst ved salg av datterselskap 1 726 0

Annen renteinntekt 1 523 101

Annen finansinntekt 2 949 3 678

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 130 0

Sum 6 328 3 883

Finansielle kostnader

Verdireduksjon markedsbasert omløpsmidler 0 1

Resultatandel fra investering i tilknyttet 
selskap

1 024 0

Annen rentekostnad 1 903 1 763

Annen finanskostnad 2 382 2 464

Sum 5 309 4 228

Netto finansposter 1 019 -344
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Note 9 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:
NOK 1000 2021 2020
Betalbar skatt  21 236  3 632 

Endring i utsatt skatt  -22 252  18 311 

Ikke balanseført utsatt skattefordel i fjor 13 245 0

Sum skattekostnad 12 229 21 943

Beregning av årets skattegrunnlag og betalbar skatt:
NOK 1000 2021 2020
Resultat før skattekostnad  46 009  83 322 

Permanente forskjeller  13 097  16 284 

Endring midlertidige forskjeller  48 545  87 838 

Anvendelse av fremførbart underskudd  -10 998  -170 934 

Årets skattegrunnlag 96 653 16 510

Beregnet betalbar skatt (22 %)  21 264  3 692 

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt:
NOK 1000 2021 2020
22 % skatt av resultat før skatt  10 122  18 331 

22 % skatt av permanente forskjeller  2 881  3 583 

Skattesats utenfor Norge annet enn 22 %  -774  30 

Beregnet skattekostnad 12 229 21 943

Spesifikasjon på grunnlag for utsatt skatt:
NOK 1000 31.12.2021 31.12.2020 Endring
Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler  -32 808  -91 844  59 035 

Omløpsmidler  320 206  496 646  -176 439 

Gevinst- og tapskonto  1 483  1 854  -371 

Andre avsetninger/gjeld  -62 631  -68 082  5 451 

Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/skattefordel  99 812  110 600  -10 788 

Fremførbart underskudd  -113 306  -136 723  23 417 

Sum 212 756 312 450 -99 694

Utsatt skatt  46 487  68 739 

Netto utsatt skatt i balansen  46 487  68 739 
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NOK 1000 Forskning og utvikling Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021  1 554  94 513 145 419 241 486

Tilgang immaterielle eiendeler  10 813 0 47 881 58 694

Avgang / utrangering immaterielle eiendeler -532 -7 789 -120 000 -128 321

Valutaeffekter  -22 -3 784 0 -3 806

Anskaffelseskost pr. 31.12.2021 11 814 82 940 73 299 168 053

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 01.01.2021 825 62 842 121 668 185 335

Årets avskrivninger 393 11 111 8 205 19 709

Avgang / utrangering immaterielle eiendeler -532 -7 789 -120 000 -128 321

Valutaeffekter -20 -2 685 0 -2 705

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12.2021 667 63 478 9 873 74 018

Bokført verdi pr. 31.12.2021 11 147 19 462 63 426 94 035

Goodwill spesifisert pr. virksomhetskjøp Goodwill på Bokført verdi pr.
NOK 1000 Land oppkjøpstidspunktet 31.12.2021
Selskap

GK Elektro Lillehammer AS Norge 11 166 5 583

ML 33 Drift AS Norge -406 -20

Anvendia Elektro AS Norge 617 62

Entek Harstad AS Norge 2 300 383

AET - Arbeidsmiljø og energiteknikk Norge 4 316 2 805

GK Rör AB Sverige 65 025 10 649

Bokført verdi pr. 31.12.2021 19 462

Lisenser avskrives lineært over 7 år. Forskning og utvikling avskrives over 2-3 år.
Immaterielle eiendeler relateres til ERP-prosjekt, strategiprosjekt G-Kraft, i tillegg til lisenser.

Goodwill avskrives lineært over 2-10 år.
Det er goodwill knyttet til oppkjøpet av GK Elektro Lillehammer AS som er avskrevet med 10 år. Avskrivningstid over 5 år bygger på forventning om positive kontantstrømmer utover 5 år, da selskapet er 
godt etablert i området, og er en selvstendig enhet i konsernet.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP KONSERN
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Note 11 - Varige driftsmidler

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP KONSERN

Tomter, bygninger Maskiner og Driftsløsøre, inventar, Påkostning i Sum varige
NOK 1000 og annen eiendom transportmidler verktøy mv. leide lokaler driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021 52 608 140 919 154 683 51 595 399 805

Reklassifiseringer 0 -4 633 -5 996 26 -10 603

Tilgang kjøpte driftsmidler 11 986 8 639 4 550 4 221 29 396

Avgang solgte driftsmidler/utrangering 0 -34 603 -95 171 -4 442 -134 217

Valutaeffekter 0 -441 -1 500 -143 -2 084

Anskaffelseskost pr. 31.12.2021 64 595 109 880 56 566 51 256 282 297

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 01.01.2021 1 064 115 240 129 703 26 316 272 324

Reklassifiseringer 0 -4 633 -5 995 26 -10 602

Årets avskrivninger 779 12 224 10 559 5 246 28 809

Avgang solgte driftsmidler/utrangering 0 -31 956 -91 850 -4 209 -128 014

Valutaeffekter 0 -344 -1 042 -81 -1 467

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12.2021 1 843 90 532 41 376 27 298 161 049

Bokført verdi pr. 31.12.2021 62 752 19 348 15 190 23 958 121 247

Netto gevinst (+) / tap (-) ved salg av driftsmidler 0 5 774 656 469 6 899

Leasing- og leiekostnader 0 51 969 7 914 116 002 175 885

Gjenstående terminleie på leie- og leasingkontrakter  
pr. 31.12.2021 i nominelle verdier

0 104 713 2 359 713 643 820 716

Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:     

Bygninger og annen fast eiendom 25 år

Maskiner og transportmidler 2-5 år

Driftsløsøre, inventar, verktøy mv. 2-7 år

Påkostning i leide lokaler avskrives over leieperioden. 
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Note 12 - Tilknyttet selskap Note 13 - Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse. Vurderingen 
av innflytelse er basert på en vurdering av eierskap i kombinasjon av stemmerett og andre 
kontraktsmessige ordninger.  

Konsernet har eierskap i følgende tilknyttede selskaper per 31.12.2021: 

Tilknyttet selskap Land Eierandel Kostpris
Piscada AS Norge 30,62 % 39 686

BKØ I/S Danmark 33,33 % 1 343

NOK 1000 Piscada AS BKØ I/S Sum
Bokført verdi pr. 01.01.2021 0 551 551

Reklassifisert fra investeringer i aksjer og andeler 13 000 0 13 000

Oppkjøp 26 686 0 26 686

Årets resultatandel -444 -21 -465

Avskrivning goodwill -559 0 -559

Valutaeffekter 0 -25 -25

Bokført verdi pr. 31.12.2021 38 683 505 39 187

Andel av egenkapitalen pr. 31.12.2021 5 694 505 6 199

Goodwill pr. 31.12.2021 32 989 0 32 989

Investeringer i aksjer og andeler klassifisert som finansielle anleggsmidler

NOK 1000 Ansaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi
Andeler i Elvira Del Sol 250 100 100

Aksjer i Ejendomsselskabet Den Fynske 
Forskerpark A/S 134 134 223

Andre langsiktige aksjer 186 186 186

Sum pr. 31.12.2021 571 421 509

Investeringer klasifisert som omløpsmidler

NOK 1000 Ansaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi
Andre markedsbaserte aksjer 138 159 159

Andre markedsbaserte finansielle 
instrumenter

32 32 32

Sum pr. 31.12.2021 170 191 191
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Note 14 - Fordringer med forfall senere enn ett år Note 17 - Bankinnskudd og bundne midler

Note 15 - Varelager

Note 16 - Kundefordringer

NOK 1000 31.12.2021 31.12.2020
Depositum 614 682

Andre fordringer 6 578 0

Sum andre langsiktige fordringer 7 191 682

Bundne skattetrekksmidler utgjør TNOK 57 566 pr. 31.12.2021 (TNOK 59 724 pr. 31.12.2020). Andre 
bundne midler utgjør TNOK 16 915 pr. 31.12.2021 (TNOK 16 886 pr. 31.12.2020) og er rapportert som 
pensjonsforpliktelser i balansen (se note 6).      

GK Gruppen AS er eier av konsernkontoordning i Danske Bank med en kredittramme på TNOK 226 
900. Kredittrammen er redusert til TNOK 175 000 fra 01.04.2022. GK er pålagt å være i samsvar med 
finansielle vilkår (financial covenants) knyttet til minimumskrav til egenkapitalandel, nominell egenkapital 
og gearing (netto rentebærende gjeld i forhold til driftsresultat før avskrivninger). Ansvarlig langsiktig 
lån fra aksjonærene til GK Gruppen AS på TNOK 10 000 klassifiseres som egenkapital ved beregning 
av financial covenants. GK er i overensstemmelse med alle financial covenants pr. 31.12.2021.NOK 1000 2021 2020

Råvarer og innkjøpte halvfabrikater 39 186 38 957

Avsetning ukurans varelager -2 874 -1 650

Sum varelager 36 312 37 307

NOK 1000 2021 2020
Kundefordringer 936 892 990 314

Avsetning tap på kundefordringer -16 804 -20 803

Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 301 426 249 350

Sum kundefordringer 1 221 514 1 218 861
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP KONSERN

Note 18 - Egenkapital

Note 19 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Annen innskutt Annen opptjent Minoritets- Sum 
NOK 1000 Aksjekapital Overkurs egenkapital egenkapital interesser egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2021 98 274 150 617 24 904 55 584 19 805 349 184

Tilleggutbytte -10 000 -10 000

Årets resultat 34 384 -603 33 780

Valutadifferanse -11 754 -11 754

Egenkapital pr. 31.12.2021 98 274 150 617 24 904 68 213 19 202 361 211

Resultat pr. aksje (hele kroner) 12 419

Aksjekapitalen i GK Gruppen AS består av: Antall Pålydende (hele kroner) Balanseført (hele tusen)
Ordinære aksjer 2 720 36 130 98 274

Sum 98 274

Eierstruktur
Oversikt over aksjonærene i GK Gruppen AS pr. 31.12.2021 Ordinære aksjer Eierandel Stemmeandel
John-Erik Karlsen Invest AS 1 220 44,85 % 44,85 %

CJK Invest AS 500 18,38 % 18,38 %

EKK Holding AS 500 18,38 % 18,38 %

Kristine Holding AS 500 18,38 % 18,38 %

Sum 2 720 100 % 100 %
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP KONSERN

Note 22 - Hendelser etter balansedagen Note 20 - Pantstillelser og garantier m.v.

Note 21 - Betingede utfall

I mars 2020 ble Norge rammet av Covid 19-utbruddet. Hendelsen har hatt innvirkning på drift og 
lønnsomhet i 2021 som følge av myndighetenes omfattende retningslinjer og tiltak, blant annet i form av 
høyere sykefravær og derigjennom noe forsinket produksjon. Selskapet følger tett opp konsekvensene 
av Covid 19-pandemien og foretar kostnadsbesparende tiltak for å sikre minst mulig tap. Det er ikke 
forventet at tiltak for 2022 vil ha innvirkning på avleggelsen av årsregnskapet pr. 31.12.2021.

I begynnelsen av 2022 har Russlands invasjon i Ukraina skapt usikkerhet knyttet til markedsmessige 
og økonomiske ringvirkninger. Det er foreløpig for tidlig å si hvordan dette vil påvirket virksomheten, 
men det er ikke noen innvirkning på avleggelsen av årsregnskapet pr. 31.12.2021.

Konsernet ved GK Gruppen AS, har inngått en felles kredittramme med Danske Bank ASA på 
TNOK 226 900. Pr. 31.12.2020 og 31.12.2021 er det ikke trukket av kredittrammen i konsernkontoordnin-
gen. Som sikkerhet for kredittrammen stilles til enhver tid pålydende av kundefordringer i GK Gruppen 
AS og de norske datterselskapene, begrenset oppad til TNOK 420 000 for hvert sikkerhetsstillende 
selskap. I tillegg stilles varelageret, begrenset oppad til TNOK 420 000 i GK Norge AS, GK Rør AS og 
GK Elektro AS, og motorvogner og anleggsmaskiner begrenset oppad til TNOK 420 000 i de samme 
selskapene.

Entreprenørgarantier i konsernet som ikke er regnskapsført er TNOK 612 514 pr. 31.12.2021 (TNOK 
567 506 pr. 31.12.2020). I tillegg har GK Gruppen AS utstedt garantier på vegne av datterselskapene på 
TNOK 207 583 pr. 31.12.2021 (TNOK 175 622 pr. 31.12.2020).

Selskaper i konsernet kan som følge av den ordinære virksomheten fra tid til annen være involvert i 
rettstvister og saksbehandling vedrørende omtvistede krav. Kravene er vurdert i samsvar med norsk 
regnskapsstandard om betingede utfall. Konsernet erkjenner usikkerheten i rettstvister. Men basert 
på den informasjonen som er tilgjengelig for øyeblikket, forventes det at disse sakene blir løst uten 
noen vesentlig negativ effekt individuelt eller samlet på konsernets finansielle stilling. Det er følgelig 
ikke foretatt særskilt avsetning for slike forhold i regnskapet. For rettstvister hvor konsernet vurderer 
det som sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil kreves erstatningsutbetalinger, vil det foretas 
avsetninger basert på ledelsens beste estimat.
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Resultatregnskap 
NOK 1000 Note 2021 2020

Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekt 2 181 544 132 265

Annen driftsinntekt 327 258

Sum driftsinntekter 181 871 132 523

Lønnskostnad 3,  4 53 887 53 805

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 8, 9 11 455 8 065

Annen driftskostnad 5 126 312 100 938

Sum driftskostnader 191 653 162 808

Driftsresultat -9 782 -30 285

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 2, 6 5 722 249

Annen finansinntekt 6 66 490 260 584

Annen rentekostnad 2, 6 282 589

Annen finanskostnad 6 582 1 097

Resultat av finansposter 71 348 259 148

Resultat før skattekostnad 61 566 228 863

Skattekostnad 7 13 554 10 750

Årsresultat 48 011 218 113

Overføringer og disponeringer

Avsatt til utbytte 0 10 000

Avsatt til annen egenkapital 13 48 011 208 113

Sum overføringer og disponeringer 48 011 218 113

ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS
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Balanse
NOK 1000 Note 31.12.2021 31.12.2020
EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling 8 11 147 667

Andre immaterielle eiendeler 8 59 072 18 689

Utsatt skattefordel 7 4 852 18 406

Sum immaterielle eiendeler 75 071 37 762

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 9 756 1 843

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 9 4 161 6 354

Sum varige driftsmidler 4 917 8 197

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 10 633 720 385 720

Sum finansielle anleggsmidler 633 720 385 720

Sum anleggsmidler 713 707 431 678

NOK 1000 Note 31.12.2021 31.12.2020
EIENDELER

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 2, 11 9 837 10 094

Andre kortsiktige fordringer 2 251 308 432 778

Sum kortsiktige fordringer 261 145 442 872

Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 98 406 310 416

Sum omløpsmidler 359 551 753 288

Sum eiendeler 1 073 257 1 184 966

ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS
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Balanse
NOK 1000 Note 31.12.2021 31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 13 98 274 98 274

Overkurs 13 150 617 150 617

Annen innskutt egenkapital 13 24 904 24 904

Sum innskutt egenkapital 273 795 273 795

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 13 210 100 172 088

Sum opptjent egenkapital 210 100 172 088

Sum egenkapital 13 483 895 445 884

NOK 1000 Note 31.12.2021 31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD

Gjeld

Avsetning for langsiktige forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 4, 12 1 682 1 659

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 1 682 1 659

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 2 15 717 5 145

Sum annen langsiktig gjeld 15 717 5 145

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 33 149 11 329

Skyldig offentlige avgifter 3 590 2 838

Annen kortsiktig gjeld 2 535 225 718 113

Sum kortsiktig gjeld 571 964 732 279

Sum gjeld 589 363 739 083

Sum egenkapital og gjeld 1 073 257 1 184 966

26. april 2022
Oslo, Norge

John-Erik Karlsen 
Styreleder

Sturla Magnus
Styremedlem

Amund Skarholt 
Styremedlem

Kim R. Lisø 
Konsernsjef

Kaare M. Krane 
Nestleder

Birte K. W. Sjule 
Styremedlem

ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS
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Kontantstrøm
NOK 1000 Note 2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 61 566 228 863

Tap(+) / gevinst(-) ved salg av anleggsmidler 9 -311 -258

Ordinære avskrivninger 8, 9 11 455 8 065

Endring i kundefordringer 11 257 17 800

Endring i leverandørgjeld 21 820 -3 013

Endring i andre tidsavgrensingsposter -537 100 -12 179

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -442 313 239 277

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Salg av varige driftsmidler 9 1 021 350

Kjøp av varige driftsmidler og immaterieller eiendeler 8, 9 -59 747 -13 449

Inn-/ utbetalinger ved utlån 0 48 514

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -58 727 35 416

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av ny langsiktig gjeld 10 000 0

Mottatt konsernbidrag 320 081 0

Utbytte til aksjonærer -20 000 0

Nedbetaling av aksjonærlån -21 052 0

Kapitaltilskudd / kapitalforhøyelse 0 30 002

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 289 029 30 002

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -212 011 304 694

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 310 416 5 722

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 98 406 310 416

ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

GK Gruppen AS sine regnskapsprinsipper er i samsvar med regnskapsprinsippene for konsernet, som 
beskrevet i note 1 i konsernregnskapet. Der notene for morselskapet er vesentlig forskjellig fra notene 
for konsernet, er disse vist nedenfor. For øvrig vises til notene til konsernregnskapet.

Datterselskap
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaf-
felseskost for aksjene, med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning 
til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses 
nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning 
ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er 
avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget opptjent resultat i morselskapets eiertid, 
representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket 
investeringens verdi i balansen til morselskapet.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 2 - Transaksjoner med nærstående parter og  selskap i samme konsern

NOK 1000 2021 2020
Resultatregnskap

Inntekter fra administrasjonstjenester til foretak i samme konsern 181 544 132 265

Renteinntekter fra foretak i samme konsern 5 691 156

Rentekostnader fra foretak i samme konsern 73 50

NOK 1000 31.12.2021 31.12.2020
Balanse

Kundefordringer til foretak i samme konsern 9 749 10 007

Andre fordringer til foretak i samme konsern 223 512 422 261

Ansvarlig langsiktig lån fra aksjonærer 10 000 0

Lån fra foretak i samme konsern 4 848 5 145

Leverandørgjeld til foretak i samme konsern 17 979 1 216

Kortsiktig gjeld til aksjonærer 0 30 856

Annen kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern 516 335 673 094

Bankkontoer knyttet til GK Gruppen AS sin deltakelse i konsernets cash pool system hos Danske 
Bank er presentert som konserninterne fordringer og gjeld i tabellen ovenfor.   
  

Noter
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Note 4 - Pensjon 

Lønnskostnader
NOK 1000 2021 2020
Lønn 39 659 41 243

Arbeidsgiveravgift 7 041 5 442

Pensjonskostnader 5 889 5 798

Annen personalkostnad 1 298 1 322

Sum 53 887 53 805

Antall ansatte pr. 31.12. 29 37

Se note 5 i konsernregnskapet for detaljer om lønn og godtgjørelse til styret og konsernsjefen. 

Honorar til revisor
NOK 1000 2021
Lovpålagt revisjon 586

Andre tjenester 489

Sum honorar til revisor 1 075

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 

2021 2020
Antall ansatte omfattet av pensjonsordningen 29 43

Tidligere konsernsjef har en tilleggspensjon utover generell ordning. Denne tilleggspensjonen er 
ytelsesbasert. Forpliktelsene og forutsetningene for denne ordningen er listet opp nedenfor.

NOK 1000 2021 2020
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 318 425

Arbeidsgiveravgift 45 60

Netto pensjonskostnad 362 485

NOK 1000 2021 2020
Opptjente pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 21 445 22 220

Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 21 445 22 220

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 2 847 3 675

Sum netto pensjonsmidler(-) / pensjonsforpliktelser(+) 18 597 18 545

Sum pensjonsmidler på sperret bankinnskudd 16 915 16 886

Sum pensjonsforpliktelser i balansen 18 597 18 545

Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1 682 1 659

Økonomiske forutsetninger 2021 2020
Diskonteringsrente 1,50 % 1,70 %

Antall personer i ordningen 1 1

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring 
når det gjelder demografiske faktorer og avgang. 

Se note 3 for totale pensjonskostnader i 2021.

Alle ansatte i GK Gruppen AS er med i selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning som reguleres i 
lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov 
om obligatorisk tjenestepensjon.

Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at arbeidsgiver innbetaler årlige innskudd til en 
kollektiv pensjonsordning. Innskuddenes størrelse og avkastning på disse utgjør pensjons- 
kapitalen. Når den ansatte oppnår pensjonsalderen, utbetales årlige ytelser som avhenger av pensjon-
skapitalens størrelse. Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at selskapet ikke gir løfte om 
fremtidig pensjon av en bestemt størrelse, og avsetter derfor heller ikke for fremtidige utbetalinger. 
Innskuddspensjonen kostnadsføres direkte.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 5 - Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Note 6 - Finansposter

Det er ikke innvilget eller mottatt offentlig tilskudd til forsknings- og utviklingsaktiviteter i GK Gruppen 
AS i 2021. Det ble mottatt TNOK 251 i 2020.

Spesifikasjon av finansielle poster: 
NOK 1000 2021 2020

Finansielle inntekter

Inntekt på investering i datterselskap 65 661 259 883

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 5 691 156

Annen renteinntekt 31 94

Annen finansinntekt 829 701

Sum 72 212 260 833

Finansielle kostnader

Rentekostnad til foretak i samme konsern 73 0

Annen rentekostnad 209 589

Annen finanskostnad 582 1 097

Sum 865 1 686

Netto finansposter 71 348 259 148

Note 7 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:
NOK 1000 2021 2020
Endring i utsatt skatt  13 554  10 750 

Sum skattekostnad 13 554 10 750

Beregning av årets skattegrunnlag og betalbar skatt:

NOK 1000 2021 2020
Resultat før skattekostnad  61 566  228 863 

Permanente forskjeller  -65 616  -260 081 

Mottatt konsernbidrag  65 661 80 081

Endring midlertidige forskjeller  -61 360 -11 945

Anvendelse av fremførbart underskudd  -251  -36 918 

Årets skattegrunnlag 0 0

Beregnet betalbar skatt (22 %) 0 0

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt:
NOK 1000 2021 2020
22 % skatt av resultat før skatt  13 544  50 350 

22 % skatt av permanente forskjeller  -14 435  -57 218 

Konsernbidrag med skatteeffekt  14 445 17 618

Beregnet skattekostnad 13 554 10 750

Spesifikasjon på grunnlag for utsatt skatt:
NOK 1000 31.12.2021 31.12.2020 Endring
Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler  -19 503  -81 106  61 603 

Andre avsetninger/gjeld  -2 551  -2 308  -243 

Fremførbart underskudd 0  -251  251 

Sum -22 054 -83 666 61 611

Utsatt skatt (22 %)  -4 852  -18 406 

Netto utsatt skatt i balansen  -4 852  -18 406 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 8 - Immaterielle eiendeler

Note 9 - Varige driftsmidler

NOK 1000 Forskning og utvikling Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021 1 000 140 357 141 357

Tilgang immaterielle eiendeler 10 813 47 089 57 903

Avgang / utrangering immaterielle eiendeler 0 -120 000 -120 000

Anskaffelseskost pr. 31.12.2021 11 813 67 447 79 260

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 01.01.2021 333 121 668 122 001

Årets avskrivninger 333 6 706 7 039

Avgang / utrangering immaterielle eiendeler 0 -120 000 -120 000

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12.2021 666 8 374 9 041

Bokført verdi pr. 31.12.2021 11 147 59 072 70 219

Lisenser avskrives lineært over 7 år. 

GK Gruppen AS benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.  

NOK 1000 Driftsløsøre, inventar, verktøy m.v. Maskiner og transportmidler Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021 92 969 3 734 96 702

Tilgang kjøpte driftsmidler 1 845 0 1 845

Avgang solgte driftsmidler/utrangering -85 516 -1 560 -87 076

Anskaffelseskost pr. 31.12.2021 9 298 2 173 11 471

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 01.01.2021 86 615 1 891 88 506

Årets avskrivninger 4 022 393 4 415

Avgang solgte driftsmidler/utrangering -85 500 -867 -86 367

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger pr. 31.12.2021 5 137 1 417 6 554

Bokført verdi pr. 31.12.2021 4 161 756 4 917

Økonomisk levetid 2-7 år 2-5 år

Netto gevinst ved salg av driftsmidler -16 327 311
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 10 - Datterselskap

Ansaffelses- Forretnings-
(NOK 1000)

Bokført verdi Stemme-/
Foretaksnavn tidspunkt Land kontor 31.12.2021 eierandel
Hammerfest Kjøleservice AS 2008 Norge Oslo 515 100 %

GK Danmark A/S 2005 Danmark Odense 143 505 100 %

GK Sverige AB 2002 Sverige Malmø 29 531 100 %

Gunnar Karlsen Inneklimat AB 1998 Sverige Malmø 2 562 100 %

GK Norge AS 2015 Norge Oslo 437 606 100 %

GK Gruppen Eiendom AS 2017 Norge Oslo 20 000 50 %

Sum 633 720

Egenkapital Egenkapital Årsresultat Årsresultat
NOK 1000 31.12.2021 31.12.2020 2021 2020
Hammerfest Kjøleservice AS 546 546 1 2

GK Danmark A/S 42 523 38 454 5 917 7 070

GK Sverige AB 157 527 211 884 8 853 5 306

Gunnar Karlsen Inneklimat AB 4 812 5 087 62 75

GK Norge AS 577 773 174 053 72 046 131 754

GK Gruppen Eiendom AS 42 261 40 960 1 301 857
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 10 - Datterselskap

Tabellen nedenfor viser GK Gruppen AS sitt eierskap i datterselskaper gjennom sitt eierskap i GK 
Danmark A/S, GK Sverige AB, GK Norge AS og GK Gruppen Eiendom AS. 

Aksjer i datterselskap eid gjennom datterselskap Land Eierandel
Gunnar Karlsen Inneklimat AB Sverige 100 %

Hammerfest Kjøleservice AS Norge 100 %

GK Gruppen Eiendom AS Norge 50 %

Fiolvegen Tromsø AS Norge 50 %

Fiolvegen 13 Tromsø AS Norge 50 %

GK Norge AS Norge 100 %

GK Norge Utleie AS Norge 100 %

ML 33 Drift AS Norge 100 %

GK Rør AS Norge 100 %

GK Elektro AS Norge 100 %

GK Elektro Lillehammer AS Norge 100 %

GK Danmark A/S Danmark 100 %

Vagns VVS-Comfort A/S Danmark 100 %

GK Sverige AB Sverige 100 %

GK Rör AB Sverige 100 %

Rörcompaniet AB Sverige 100 %

Aktiebolaget Täby Rör Sverige 100 %

US Rörteknik AB Sverige 100 %

GK Gruppen Eiendom AS med tilhørende datterselskaper konsolideres siden konsernet har bestem-
mende innflytelse over selskapene.

Note 11 - Kundefordringer

Note 12 - Bundne midler

NOK 1000 2021 2020
Kundefordringer 9 837 10 094

Avsetning tap på kundefordringer 0 0

Sum kundefordringer 9 837 10 094

Bundne skattetrekksmidler utgjør TNOK 1 985 pr. 31.12.2021 (TNOK 1 767 pr. 31.12.2020). Andre bundne 
midler utgjør TNOK 16 915 pr. 31.12.2021 (TNOK 16 886 pr. 31.12.2020) og er rapportert som pensjons-
forpliktelser i balansen (se note 4).
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAP GK GRUPPEN AS

Note 13 - Egenkapital

Annen innskutt Annen opptjent Sum
NOK 1000 Aksjekapital Overkurs egenkapital egenkapital egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2021 98 274 150 617 24 904 172 089 445 883

Tilleggutbytte -10 000 -10 000

Årets resultat 48 011 48 011

Egenkapital pr. 31.12.2021 98 274 150 617 24 904 210 100 483 895

Resultat pr. aksje (hele kroner) 17 651

Se note 19 i konsernregnskapet for detaljer om aksjekapital og aksjonærinformasjon. 

Note 14 - Pantstillelser og garantier m.v.

Se note 20 i konsernregnskapet for detaljer om kredittramme, pantstillelser og garantier. 

Note 15 - Betingede utfall

Se note 21 i konsernregnskapet for detaljer om betingede utfall.

Note 16 - Hendelser etter balansedagen

GK Gruppen AS er ikke kjent med at det har vært noen vesentlige hendelser for selskapet etter balansedagen.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til generalforsamlingen i GK Gruppen AS 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for GK Gruppen AS som består av selskapsregnskapet og 

konsernregnskapet. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 
2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 

til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets og 

konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av deres resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med 

kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional 

Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 

disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 

tilhørende revisjonsberetningen. Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og 

vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 

det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende 

lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 

årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 

vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, 
er vi pålagt å rapportere det.  

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med 
årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 

som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
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legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet, 

konsernet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes 

misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, 

og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert 
på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 

eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. 
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 

dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 

årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 

selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 

og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 

mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og 

gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar for konklusjonen på revisjonen av 
konsernregnskapet. 
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for 

revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen. 

 

Drammen, 26. april 2022 

ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Thomas Karlsen 
statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 
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