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Dette er Gausdal Landhandleri i dag 

Byggevarehus med hovedkontor på  

Lillehammer  

 
 

Dombås 

Lom 

Otta 

Vinstra 

Gausdal 

Lillehammer 

Mesnali 

Gjøvik 

Rudshøgda 

Elverum 

Årnes 

Jessheim 

 

Proffavdeling Lhmr + FSs avdeling Lhmr 
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• Ca 30.000 leveringer 
 Kjører ca 1.200.000 km pr år med egne biler 

 

• Vogntog/kranbiler 
 26 egeneide 

 6 på fast innleie 

 + ekstra 

 Utstrakt samarbeid med andre transportører lokalt i dalen 

 

• 10-12 biler som kjører Gudbrandsdalen hver dag 

 

• 6-8 biler inn i Oslo Akershus hver dag – 2 egne 

på nærdistribusjon i Oslo 

 

• 6-8 biler på andre ruter 
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Strategi i GL er bygd på 5 grunnpilarer 

Strategi 
GL 

Menneskelige 
ressurser 

Kundefokus 

Finansfokus Prosessfokus 

Vekstfokus 

Volum er nøkkel  

til lønnsomhet 

Kontinuerlig fokus på 

effektivisering 
Sunn balanse og 

positive resultater  

Nye kunder og 

vekst på eksisterende 

Medarbeidere med gode 

holdninger og verdier 
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GL har tatt et valg 
 Faghandel med bredt vareutvalg 

 

 For å lykkes: 

 Markedspotensiale over en viss størrelse  

 Volum og stordriftsfordeler 

 Effektivt kjedekonsept 

 

 Vi erkjenner at vi konkurrer på pris og volum,  

 

 På ellers like vilkår handler vi alt hva vi kan 
lokalt/regionalt – skaper vekst og forutsigbarhet rundt 

oss 
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Effektivisering og kostnadskontroll 

 Uavhengig av servicefokus og differensierte forretningsstrategier   må 

  «kostnadene holde nede» 

 

 Geografi og marked har tvunget oss til å bli gode på viktige områder som 
logistikk/distribusjon og «elektronifisering» av informasjon. 
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Fremtiden for en faghandel  som GL  
 Mye har endret seg siden finanskrisen og  mange faghandelsaktører sliter  

 Avtagende omsetningsvekst etter 2007 og opprettholdelse av et høyt kostnadsnivå 

 

 Det samlede fremtidsbildet for faghandelen  

 

 Overlevelse krever tilpasning til ny markedssituasjon med  

 lavere vekst 

 prispress 

 høy konkurranse 

 

 Byggevarebransjen – strukturutvikling ikke som forventet! 

 

 Overlevelse krever 

 Stabile og forutsigbare rammebetingelser 

 Kontinuerlig fokus på effektivisering 

 Identifisering av markedsbehov og endret kjøpsmønster 

 

 
 



PROFESJONELLE | SERVICEINNSTILTE | FAGLIG STOLTE www.gaus.no 

Rammebetingelser for GL og bransjen 
 Makroøkonomiske forhold –konjunkturutvikling 

 

 Åpningstider 

 Bransjen er delt i synet - ønsker uansett å konkurrere på like vilkår 

 Ulike konsekvenser avhengig av størrelse, plassering og  
konkurransesituasjonen 

 

 Planregulering – ikke alltid enkelt! 

 Større varer trenger mer plass, forutsigbarhet,  tilgjengelighet, 
parkeringspolitikk med mer 

 

 Kompetent arbeidskraft 

 Regelverk som i større grad er tilpasset mangfold av virksomheter og 
bransjer.  

 Kompetansebygging og formell opplæring i varehandelen 
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Makroøkonomiske utsikter – GLs forventninger 

 Fortsatt vekst innenfor byggenæringen, dog med regionale store forskjeller 

 Bolig- og fritidsboligbygging 

 ROT-markedet 

 Eiendomsmarkedet generelt 

 

 Husholdninger bruker mer penger på oppussing og vi forventer økt etterspørsel etter nye 
boliger i pressregioner 

 

 Lavere aktivitet i fritidsbyggmarkedet trekker ned utsiktene  (2007 vs 2013) 

 Regionale forskjeller 

 

 Fortsatt mangel på arealplaner, tomtereserver og «langdryg» byggesaksbehandling gjør at 
det går for sakte 

 

 For fritidsbygg – nullvekst 

 Næringsbygg – 1-3 % 

 ROT markedet – 2-5% 

 Anleggsmarkedet vokser raskere (økte investeringer i vei- og energianlegg) 
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Gausdal Landhandleri vil fremover 

 Vokse sammen med våre viktigste strategiske kunder og leverandører – og 
forsterke kundenes og leverandørenes grunnlag for å realisere sin strategi 
gjennom å være en foretrukket samarbeidspartner 

 

 Vekst gjennom geografisk ekspansjon langs strategiske akser som vurderes ut fra 
effektiv distribusjon og vekstpotensiale 

 

 Videreutvikle seg til å bli en vesentlig aktør innen byggevarebransjen på Østlandet 
i et sterkt konkurranseutsatt marked 

 

 Bevisst satsing på å tilpasse varer og varegrupper til nye trender i markedet 

 

 Skape verdier for eierne gjennom å tjene penger 
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Hvordan skal vi klare det? 

 God ledelse og tydelig strategi 

 Stabilt og forutsigbart eierskap 

 Skal ta operasjonell risiko og i liten grad finansiell risiko i driften 

 Tiltrekke oss stabil,  kompetent og god arbeidskraft 

 Samarbeide med leverandører i regionen 
 Transport og logistikk 

 Tjenestekjøp 

 Varekjøp 

 Høyskolemiljøer (eks Molde og HIL) 

 Andre tjenestetilbydere  

 Gode og forutsigbare rammevilkår – legge til rette for storhandel 

 Regulatoriske instanser som har innsikt i hva vi gjør og hvorfor 

 

 Gripe de muligheter som finnes eks  
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Følg oss på 

www.gaus.no 


