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Byggenæringens  
Innovasjonspris 2019
Scene 1 i hall A, fredag 18.oktober kl 
10.30 – 13.00 under Byggenæringens 
Innovasjonskonferanse (åpen for alle)

Skal bygge Verdenshavets  
hovedkontor
Scene 1 i hall A, onsdag 16.oktober kl 
10.30 – 13.00 under Topplederkonfer-
ansen THINK BIG (inviterte gjester)

Ledende på digital  
byggevarelogistikk
Scene 1 i hall A, fredag 18.oktober kl 
15.30 – 16.30 under Bli best på drift, 
hold den røde tråden gjennom hele 
byggeprosessen (åpen for alle)

Vi må tenke store tanker
Scene 1 i hall A, onsdag 16.oktober kl 
10.30 – 13.00 under Topplederkonfer-
ansen THINK BIG (inviterte gjester)

Villere – våtere – varmere. 
Hvordan takler vi endringene?
Scene 1 i hall A, onsdag 16.oktober kl 
14.30 – 15.30 under VILLERE, VÅTERE, 
VARMERE en hverdag med nye krav 
til bygg, bolig og anlegg (åpen for alle)

Fasadefargeglede
Scene 1 i hall A, onsdag 16.oktober kl 
15.30 – 16.30 under Hvordan kan farg-
er og variasjon i arkitekturen påvirke 
byutvikling og bo- og arbeidsglede 
– må alle bygg være grå eller hvite? 
(åpen for alle)

Vil inspirere til mangfold
Scene 1 i hall A, torsdag 17.oktober kl 
12.30 – 18.30 under INSPIRASJONSDA-
GEN (åpen for alle med påmelding til 
Ingeborg-nettverket)

Inviterer til Bygg21-signaturen
Scene 4 i hall E, onsdag 16.oktober 
kl 16.30 – 17.00 under «Byggelig» - 
beste praksis enkelt og raskt... når du 
trenger det (åpen for alle)

Hvordan skape digital innovasjon
Scene 1 i hall A, onsdag 16.oktober kl 
10.30 – 13.00 under Topplederkonfer-
ansen THINK BIG (inviterte gjester)

Bærekraft skal være synlig
Scene 1 i hall A, onsdag 16.oktober kl 
10.30 – 13.00 under Topplederkonfer-
ansen THINK BIG (inviterte gjester)

år har vi gleden av å presentere mer enn 100 
innlegg på våre fire seminarscener inne i 
Norges varemesse. Det er gratis å delta, og 
vårt mål er å kunne bidra til økt kunnskaps-
deling for en mer bærekraftig og konkurran-

sedyktig norsk byggenæring. 
Som leder har jeg latt meg inspirere av innova-

tive og visjonære ledere som Jean-Claude Biver i 
klokkeselskapet Tag Heuer. Ett av hans fire leder-
prinsipper er å alltid dele ”sharing is the key”. Dele 
din kunnskap, dine feilgrep og din suksess. Det er 
denne delingen av erfaringer på tvers av bransjer 
vi er ute etter i Det Norske Byggemøtet. 

I BYGG REIS DEG er våre verdier - SKIKKE-
LIG, SMART og MODIG. Vi skal ta i bruk smarte 
løsninger og vise at vi henger med i tiden, vi skal 
være modige og ha tro på at vi kan bidra til å 
samle og utvikle byggenæringen og vi skal utføre 
vårt arbeid på en skikkelig måte slik flere tusen 
arbeidere i den norske byggenæring gjør hver dag. 
Når vi nå ønsker velkommen til 3. utgaven av Det 
Norske Byggemøtet, er jeg glad for å registrere at 
enda flere ønsker å delta både fra scenen og som 
tilhørere. For det er sammen vi skal løse de sto-
re utfordringene som ligger foran oss, både når 
det gjelder klima, økonomi og sysselsetting. Det 
er sammen vi skal sørge for at den eksisterende 
bygningsmassen skal renoveres til å tåle et stadig 
villere, våtere og varmere klima, sørge for mer ef-
fektive og lønnsomme byggeprosjekter og sikre at 
vi har mangfoldige arbeidsteam med komplemen-
tære ferdigheter. 

Et annet viktig ledelsesprinsipp Jean-Claude 
Biver følger, er å ha lidenskap i alt du gjør «pas-
sion will set you free». Jeg tolker det slik at dersom 
du virkelig bryr deg og velger å ha en optimistisk 
tilnærming til utfordringer, så kan du få til store 
ting. Man kan velge å grave seg ned eller å heve 
brystkassen, stå sammen og si at disse utfordrin-
gene klarer vi å løse. Så når vi i Bygg Reis Deg 
ser på FN’s 17 bærekraftsmål tenker vi at vi kan 
utgjøre en forskjell. Vi kan bidra til økt samarbeid 
for å nå målene (17). Vi kan bidra til innovasjon 
og infrastruktur (9), og til bærekraftige byer og 
samfunn (11). Vi kan bidra til ansvarlig forbruk og 
produksjon (12), god helse (3), ren energi for alle 
(7), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8). Og 
sist men ikke minst er vi en viktig møteplass for 
en særdeles viktig næring som virkelig kan bidra 
til liv på land (15) og til å stoppe klimaendringene 
(13).

JEG VELGER Å være OPTIMIST på vegne av 
den norske byggenæringen, og har tro på at vi 
sammen skal bygge verdens beste byggelandslag. 

Velkommen til Det Norske Byggemøtet 2019!

Optimist på vegne
  av byggenæringen

Det Norske Byggemøtet 2019  
– en smart, skikkelig og 
modig utviklingsarena.

Bygg Reis Deg har siden oppstarten i 1954 vært den ledende 
møteplassen for fagpersoner og forbrukere som er opptatt av 
de siste nyheter innen bygg, bolig og eiendomsutvikling. Men 
da vi i 2016 reviderte vår strategi og etablerte vår visjon om 
å være hele byggenæringens viktigste møteplass, følte vi be-
hov for å etablere Det Norske Byggemøtet. For ingen møter er 
viktigere å delta på i en byggeprosess enn selve byggemøtet, 
uansett hvilken rolle og funksjon du har i byggeprosjektet. 

I

Gunnar Glavin Nybø
Administrerende Direktør

Utdrag av  
programmet til  

Det Norske  
Byggemøtet 2019
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 BLI EN ENDA BEDRE 
HÅNDVERKER
Vårt slagord er «Du bygger – Vi tar oss 
av resten», og vi mener alvor.  
Alle kunder i Optimera og Montér har én 
fast kundekontakt som står på for at du 
skal kunne  bygge  enklere,  raskere og 
bedre. I tillegg får du tilgang til en rekke 
 tjenester og konsepter som gir deg en 
enklere hverdag.

 Bestill varer når du selv ønsker

  Bygg bedre og raskere med precut eller elementer

 Bestill fra Norges største dør- og vinduslager

  Bruk våre verktøy- og festemiddelspesialister

  Når vi leverer, sparer du både tid og penger

  Enkel prosjektgjennomføring med AUBO-kjøkken

  Få tilgang til et svært omfattende lojalitetsprogram



lle som har spilt en lagidrett, vet at samarbeid er nøk-
kelen til suksess. Jeg tror ikke det er så annerledes med 
byggenæringen, sier Nybø. Han har et mål om at den 
årlige messen og det medfølgende fagprogrammet Det 

Norske Byggemøtet, skal ta skrittet fra handelsmesse til utviklingsa- 
rena – for hele næringen. 

– Vi har ambisjoner om at Det Norske Byggemøtet skal bli en na- 
sjonal møteplass for alle aktører i byggenæringen, fra arkitekter til 
håndverkere og varehandelsaktører, sier Nybø. 

– Målet er å gi alle ledd i bygg-verdikjeden verdifull input og sti-
mulere til økt samhandling på tvers av faggrensene, fortsetter han. 

– Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, og det er 
store verdier å hente gjennom økt samspill, påpeker han.

ORGANISASJONSPSYKOLOGEN fra Handelshøyskolen BI 
har hentet mye inspirasjon fra håndballbanen, også i tidligere jobber 
i Anton Sport, SmartClub og som leder for salg, markedsføring og 
kommunikasjon i Norsk Idrett. Nå har han tatt med seg de samme 
ideene inn i byggenæringen.

– Det å bygge gode og entusiastiske team med interne eller ek-
sterne ressurser er et avgjørende suksesskriterium. På banen spiller 
vi hverandre gode, og det er essensen av det Det Norske Byggemøtet 
skal handle om, sier Nybø. Et rikholdig seminarprogram med rele-
vans for hele næringen skal bidra til omdømmeløft, sterkere sam-
handling og felles forståelse av fremtidens utfordringer.

– Byggemøtet er stedet der de forskjellige faggruppene møtes for 
å skape det gode samarbeidet og finne de beste og mest effektive 
løsningene. Det Norske Byggemøtet tar mål av seg til å fungere på 

samme måte, men i et nasjonalt perspektiv, forteller Nybø.

DET NORSKE Byggemøtet arrangeres fra 16. til 19. oktober 2019, 
parallelt med Bygg Reis Deg. Fra fire ulike scener vil ledere og utføre-
re i alle byggrelaterte bransjer kunne følge innlegg med relevans for 
sitt eget virke. På hovedscenen i hall A, med plass til 300 tilhørere, 
vil det blant annet avholdes topplederkonferanse fra 10.30 onsdag 
morgen og Byggenæringens Innovasjonskonferanse fredag 18.okto-
ber kl 10.30 i regi av Bygg Reis Deg. På de øvrige tre scenene vil 
planleggingsfasen (scene 2), materialvalg (scene 3) og forbedrings-
løsninger for utførende (scene 4) stå i fokus.

– Det er et viktig poeng at alle skal finne noe nyttig som de kan ta 
med hjem i egen praksis, sier Nybø. 

– Felles forståelse og engasjement er viktig for at norsk byggenæ-
ring skal gå styrket inn i fremtiden. Ved å dele kompetansen med 
hverandre hjelper vi egentlig hele næringen, sier Nybø.

ET SAMFUNN I rivende utvikling gjør det viktigere enn noen-
sinne å følge med i timen, også for byggenæringen. Digitalisering 
og bærekraft, både klima- og miljømessig og økonomisk, er sentrale 
temaer for en næring som må omstille seg i takt med samfunnsut-
viklingen.

– Unge setter i økende grad klima på dagsordenen, og vi må vise 
at vi kan tilby bærekraftige løsninger i et marked i endring, sier 
Nybø entusiastisk. 

– Bygg Reis Deg skal være en pådriver og utviklingsarena som set-
ter oss i stand til å møte morgendagens krav – til det beste for både 
byggenæringen, kundene og samfunnet, avslutter han. 

Slår et slag for samarbeid
Teambygging har alltid ligget Gunnar 
Glavin Nybøs hjerte nær. Den tidligere 
håndballspilleren er direktør i Bygg 
Reis Deg – og vil skape møteplasser 
for hele den norske byggenæringen.

A

Foto: Erik Burås/Fremtidens ByggenæringGunnar Glavin Nybø vil skape samarbeid i byggenæringen.
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Bærekraft skal 
være synlig

Jeg mener bestemt at nøkkelen 
til levetid ligger i arkitektonisk 
særpreg og kvalitet. 
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virkelig interessante med «The 
Twist» er at det er en hy- brid 
tematikk med minst tre ele-
menter, sier Zahle på telefon 

fra København. 
– For det første er bygget en sosial in-

frastruktur, en bro som binder to områder 
sammen. I tillegg er bygget et moderne, 
fungerende museum med alt som er nød-
vendig for å utstille kunst. Og siden bygget 
er plassert i en helt stedsspesifikk kontekst, 
nemlig en skulpturpark, fungerer det også 
som den største skulpturen i parken, sier 
han. 

Nettopp det tverrfunksjonelle perspekti-
vet er viktig for Zahle og BIG. Alle byer er 
fulle av infrastruktur som bidrar til beve-
gelse og produktivitet – det være seg veier 
eller industriområder, men som lokalt hin-
drer mennesker i å bevege seg fritt, og som 
heller ikke tilbyr noen form for opplevelser. 

– Infrastrukturen i byer representerer 
store investeringer, men i dag har de bare 
én funksjon, og fungerer dårlig i en lokal 
kontekst. Vi er opptatt av å studere de mu-
lighetene son ligger i å utnytte disse områ-
dene på nye måter. Ved å tilføre nye verdier 
og funksjoner, kan vi få mye mer ut av dem 
med de samme investeringene, sier Zahne, 
og beskriver et prosjekt i Vancouver i Ca-
nada som er under planlegging.

– Prosjektet «Vancouver House» er plas-
sert midt i en kompleks trafikksituasjon 
ved innfarten til byen. Her planlegger vi en 
skyskraper med boliger, men under tårnet 
skaper vi en rekke nye møteplasser, både 
utendørs og under tak, som er ment å revi-
talisere det som i dag er en trafikkmaskin. 
På den måten blir det som i dag er et vei-
system transformert til sosiale møteplasser, 
forteller Zahle. 

DET NYE avfallsforbrenningsanlegget på 
Amager i København er et annet eksempel 
Zahle trekker frem. Industriområdet der 
forbrenningsanlegget er lokalisert, har ut-
viklet seg til et senter for ekstremsport der 
eventyrlystne københavnere kjører gokart 
og driver med klatring. Denne stedsiden- ti-
teten har BIG tatt med seg under planleg- 
ging av det nye anlegget. 

– Vi har plassert en skibakke på taket av 
forbrenningsanlegget, forteller Zahle, og  
foreslår at nordmenn heretter husker å ta 
med seg ski når de skal besøke “Kongens by”.

– Her vil det være mulig å stå på ski på 
plast gjennom hele året, sier han. Selv om 
anlegget er utstyrt med skitrekk, er det også 
bygd en innvendig glassheis som tar besø-
kende med opp gjennom selve anlegget. 

– Slik bringer vi folk i kontakt med de 
industrielle prosessene som foregår inne i 

bygget. Vanligvis er det ikke noen forbin-
delse mellom industriområder og befolk-
ningen, og det er vi ute etter å skape her. 
Slik kan vi også stimulere til en dialog om 
hva byen faktisk skal gjøre og hva vi tren-
ger.

Sosial bærekraft blir stadig mer sentralt, 
ifølge Zahle, og særlig i byene. 

– Det svært viktig for oss, faktisk en for-
pliktelse, å fokusere på det. Vi ønsker å byg-
ge bygg som bidrar til å gjøre verden til et 
bedre sted. Hver gang man bygger noe, bør 
det inneholde en innovasjon og en tanke 
som er med på å gjøre verden bedre, sier 
Zahle. 

SENTRALT I ZAHLE og BIGs tenkning 
står det de kaller “hedonistisk bærekraft”. 
Det er svaret til alle som ser på bærekraft 
som noe begrensende.

– Tradisjonelt har bærekraft vært for- 
bundet med en tanke om restriksjoner og 
regelstyring – kort sagt ting som gjør det 
mindre morsomt å leve. Vi tenker motsatt. 
Hvis man gjør ting riktig, kan bærekraft 
kombineres med opplevelser. Bærekraft og 
svarene en bygning gir, bør være synlige 
elementer. Bærekraft er på mange måter en 
designutfordring, sier Zahle. 

Først og fremst handler bærekraft om 
byggenes levetid, mener han. 

– Se på kirker og trehusbebyggelse – mye 
står fremdeles, hundrevis og kanskje tusen 
år etter at de er blitt bygd, påpeker han. 
Årsaken til det er arkitektonisk særpreg og 
kvaliteter som mennesker ønsker å bevare. 
Selv har BIG-arkitektene lenge hatt kontorer 
i gamle fabrikklokaler – med store vinduer, 
høyde under taket og godt designede detal-
jer. 

– Jeg mener bestemt at nøkkelen til leve-
tid ligger i arkitektonisk særpreg og kvalitet. 
Mange tenker at bærekraft henger sammen 
med fleksible bygg uten identitet. Jeg mener 
at bygg skal ha en klart tenkt funksjon og 
grunnleggende arkitektonisk kvalitet. Det 
vil alltid inspirere til å ta dem i bruk på nye 
måter i fremtiden, avslutter Zahle. 

David Zahle er partner i Bjarke 
Ingels Group (BIG), de danske 
stjernearkitektene som blant 
svært mye annet står bak det 
nyåpnede museumsbygget «The 
Twist» ved Kistefos skulpturpark 
på Jevnaker. I oktober kommer 
han til Oslo for å snakke om dette 
og andre prosjekter – og om kon-
sep- tet «hedonistisk bærekraft». 

D

Skibakke på toppen av avfallsforbrenningsanlegg i København. Ill. Big. David Zahle er partner i BIG.

 The Twist, Kistefos skulpturpark.

Vi ønsker å 
bygge bygg 
som bidrar 
til å gjøre 
verden til et 
bedre sted.
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Vil inspirere til mangfold
Som kvinne i et mannsdominert yrke ville 
Eli Heyerdahl Eide bidra til å skape større 
mangfold. Svaret ble Ingeborg-nettverket 
– et nettverk av kvinner i rørleggerbran- 
sjen, som jobber for å endre holdninger og 
bane veien for jenter i utradisjonelle yrker. 
Nå arrangerer nettverket sin årlige Inspi-
rasjonsdag under Bygg Reis Deg 2019.

FOR FORTSATT ER over 98 prosent 
av fagarbeiderne i byggebransjen menn, 
og Heyerdahl Eide tror ikke endringene vil 
komme over natten. Derfor er nettverket 
opptatt av å jobbe på ledelsesnivå, for å på-
virke ledere til å få opp øynene for verdien 
av kjønnsbalanse også i byggfagene. Nå er 
også både Fellesforbundet og BNL opp- tatt 
av utfordringen, og Eli er optimist med tan-
ke på fremtiden.  

– Vi har knyttet til oss åtte gullpartnere, 
store bedrifter i bransjen som har forpliktet 
seg til å ta konkret grep. I tillegg til at man-
ge andre bedrifter i bransjen vil støtte oss 
økonomisk. Nå opplever vi en interesse og 
en samholdsfølelse som lover veldig godt, 
sier hun. 

– Men jeg oppfordrer kvinner til å stille 
opp i styrende organer. Det må til om vi 
skal få til endring.

KVINNELIGE RØRLEGGERE er 
faktisk ikke noe helt nytt. 

– Nettverket er oppkalt etter Norges før-
ste kvinnelige rørleggermester, Ingeborg 
Markussen fra Drammen. Hun tok svenne- 
brev i 1967, etter at mannen døde og hun 
skulle drive rørleggerfirmaet videre. Da var 
hun 61 år gammel – og et godt eksempel på 
at vilje, driv og pågangsmot kan føre langt.

– Det er mange som tror at rørleggerfaget 
ikke passer for kvinner, men det er absolutt 
ikke tilfelle. Vi ser at flere og flere jenter tar 
utdanning som rørlegger, og heldigvis er 
det enkelt å få opplæring, sier Heyerdahl 
Eide. 

– Rørentreprenørene Norges opplærings-
kontor finnes i alle landets fylker, og kan 

hjelpe med å tilrettelegge opplæringsløpet. 
Vi har eksempler på folk fra en rekke yrker 
som har valgt å omskolere seg til rørlegger 
– alt fra frisører til piloter – det er veldig 
inspirerende. 

ÅRETS INSPIRASJONSDAG er den 
andre i rekken, og Ingeborg-nettverket og 
Eli Heyerdahl Eide har samlet et spennen-
de team som skal på scenen denne dagen. 
Først ute er NHOs sjefsøkonom Øystein 
Dørum, som skal snakke om lønnsomhet 
og verdi i et historisk perspektiv. Han etter-
følges av konsernsjef Espen Haaland i Haa-
land. Han representerer tredje generasjon i 
ledelsen i det familieeide konsernet, som er 
totalleverandører av tekniske fag med base 
i Mo i Rana.

– Haaland er levende interessert i rekrut-
tering og arbeidsmiljø, og Espen har kalt 
foredraget sitt for Jentegæren, forteller Eli 
Heyerdahl Eide med smil. 

– Det sier det meste.

KITER OG ekstremsporter Kari Schi-
bevaag skal snakke om de gode valgene i 
livet, og Kristine Hoder-Næss skal fortelle 
om Oda-nettverket – Ingeborg-nettverkets 
søsternettverk i IT-bransjen.

– Dagen avsluttes av Christine Kotte-
Eriksen, som brenner for mangfold, likestil-
ling og inkludering i næringslivet, og moti-
vator Berit Wathne. Hennes budskap er at 
alt er mulig hvis man vil det sterkt nok, for-
teller Eli Heyerdahl Eide. – Vi håper på en 
inspirerende dag – og få med at også menn 
er hjertelig velkommen! avslutter hun.

lle bransjer har godt av mang-
fold, og rørleggerbransjen er 
ikke noe unntak. Flere jenter 
på laget gjør noe med både 

arbeidsmiljø og lønnsomhet, så målet er å 
endre holdningene til mennene i bransjen, 
sier Heyerdahl Eide, som til daglig er fagsjef 
Energi og Miljø i Rørentrepenørene Norge. 
Responsen viser at det var behov for et slikt 
nettverk.

– På tre år har vi gått fra to til 700 med-
lemmer. Interessen er økende, og arbeidet 

begynner å bære frukter, sier Heyerdahl 
Eide. 

– Vi får tilbakemeldinger om at arbeids-
miljøet endrer seg i positiv retning med 
kvinner på byggeplassen. Det blir mer or-
den, tonen blir hyggeligere. Det er jo ikke 
så rart – vi er jo tross alt vant til å fungere 
i miljøer der begge kjønn er representert, 
påpeker hun. 

– Men kanskje det finnes en machomyte 
om at rørbransjen ikke passer for kvinner?

A

Eli Heyerdahl Eide leder Ingeborg-nettverket.

Det finnes ingen jobber som ikke passer for kvinner, sier Eli Heyerdahl Eide. Foto: Rørentre-
prenørene Norge
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OPPSKRIFTEN PÅ ET KJØKKEN
Stolte håndverkstradisjoner, det gode håndverket, teknologien og designen 
har vært bærebjelken for et av Norges mest velrenommerte kjøkkenmerker og 
finnes nå i tusenvis av hjem. Men kjøkkenets funksjon utvikler seg kontinuerlig 
og er i dag så mye mer enn kun en plass for å lage mat. 

Det moderne kjøkken er hjemmets kraftsenter - en arena for aktivitet, samvær, 
omsorg og påfyll for liten og stor. Å ha et godt kjøkken med skreddersydde 
og smarte løsninger har blitt en verdifull del av folks hverdagsliv, 
og skal kjennes både trygt og fornuftig. Slik som Sigdal
- kjøkken produsert for det norske folk siden 1950.
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ypest sett er det byggenæringen som skal levere morgen-
dagens samfunn i form av transportløsninger, kvalitets-
bygg og gode uterom – og i tillegg stå for et stort antall ar-
beidsplasser både i byene og distriktene. Men hvis vi skal 

levere i henhold til samfunnsoppdragene, er vi avhengig av politikere 
som tør å tenke stort og visjonært. Grunnlaget legges i statsbudsjettet, 
sier Jon Sandnes. Han ønsker seg politikere som er bevisste på hvilke 
mekanismer som styrer Norges største fatslandsnæring, sier han.

– Byggebransjen omsetter for 570 milliarder kroner årlig, omfatter 
et titalls fagområder og har som oppgave å gjøre mange av de politiske 
samfunnsvisjonene til virkelighet. Det er et velsmurt maskineri der 
alle leddene i verdikjeden griper inn i hverandre. For å yte maksimalt, 
må vi bli utfordret av politikere og bestillere som har visjoner og mak-
ter å se det store bildet, sier Sandnes. 

– Politikerne og forvaltningene må øke bevisstheten om hvor stor 
og viktig byggenæringen er som verktøy i samfunnsutviklingen, og 
legge forholdene til rette for at det verktøyet fungerer optimalt, legger 
han til. 

– Alkymien ligger i skjæringspunktet mellom at næringen tar i bruk 
beste praksis, men samtidig møter tydelige og ambisiøse krav fra om-
givelsene, politikere og bestillere.

Kompetansebygging i alle ledd, industrialisering, digitalisering og 
økonomisk bevissthet er sentrale komponenter i arbeidet for å få mest 
mulig ut av næringen, ifølge Sandnes. Digitalisering og industriell 
tenkning må til for å effektivisere komplekse samhandlingsprosesser, 
og ikke minst for å sørge for samhandling og transparens i prosjek- 
ter som alltid er avhengige av sømløse overganger mellom fagfeltene. 

– Et byggeprosjekt er på mange måter en stafett der pinnen hele 
tiden leveres videre. Alle ledd er like viktige for å skape høy kva-
litet, og digitalisering er en nødvendig forutsetning for å få det til, 
sier Sandnes. Likevel peker han på kompetansebygging som det mest 
grunnleggende.

– Byggebransjen er helt avhengig av fagkompetanse innenfor hånd-
verksfagene. Når alt kommer til alt er det håndverkere og ikke digitale 
systemer som faktisk utfører arbeidet, og vi sliter allerede med en skri-
kende mangel på kvalifiserte fagfolk i Norge, sier han. – På samme 
måte er vi avhengig av bestillere og planleggere som har kunnskap 
om hva bransjen kan få til, og som er i stand til å operasjonalisere 
dette i anbudskonkurranser og planer. Det gir liten mening å være 
overrasket over at man ikke har fått et rødt kjøkken, dersom man ikke 
har bestilt et rødt kjøkken i utgangspunktet, påpeker han med et smil.  

– Vi må tenke store tanker
Den politiske debatten viser at innbyggerne 
har store forventninger til den fremtidige sam-
funnsutviklingen. Skal målene om det grønne 
skiftet, flere arbeidsplasser, smartere byer 
og bærekraftig samfunnsutvikling realiseres, 
har byggenæringen en sentral rolle, mener  
ad- ministrerende direktør i BNL, Jon Sandnes. 

D

Jon Sandnes er administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening. Foto: BNL.
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Hils på den nye
GLAVA-familien
Glava Isolasjon, Gyproc og
Weber er alle nå en del 
av GLAVA-familien. 

Ved å samle vår kompetanse, får vi et enda bedre 
 utgangspunkt både som rådgivere og leverandører. 
Sammen skal vi fortsette å videreutvikle  byggebransjen 
og optimalisere løsninger  spesielt for norske forhold.

I løpet av de siste 40 årene har Norbygg utviklet  
og bygget flere hundre bygg; lager/logistikk-bygg,  
banker, kontorbygg, dagligvareforretninger,  
bilanlegg og produksjonsbygg.

Norbyggs hovedsatsingsområder består av prosjektutvikling og  
gjennomføring av større byggeoppdrag innen næringsbygg, og vi  
kan tilby alt fra totalentreprise til tilbygg - og rehabiliteringsoppdrag.  

Sammen med oppdragsgiver kommer vi fram til de løsningene og de 
kvaliteter brukeren av bygget har behov for. Vår lange erfaring har gitt 
oss solid kompetanse i å finne gode løsninger. 

Norbyggs visjon er å levere “nøkkelferdige” næringsbygg fra idé til 
virkelighet, hvor kundens krav og ønsker alltid vil bli ivaretatt med  
tett oppfølging og et nært samarbeid under hele prosessen.

Næringsbygg fra  
idé til virkelighet

Tommen Gram Folie lanserer 
en helt ny GramDampsperre 

produsert av fornybart råstoff

Gram Dampsperre leveres med heftekant
for raskere montering og er aldrings- og
uv bestandig, luft-, fukt- og dampsperre.

Gram Dampsperre er teksnisk godkjent
av Sintef og har samme egenskaper som 

tradisjonelle dampsperrer.

  Leveres i følgende mål:

2,6 m x 15m Tykkelse: 0,15mm
2,6 m x 15m Tykkelse: 0,20mm

Tommen Gram Folie lanserer 
en helt ny GramDampsperre 
produsert av fornybart råstoff  

FØRST I NORGE! 

Leveres i følgende mål:

2,6 m x 15m Tykkelse: 0,15mm

2,6 m x 15m Tykkelse: 0,20mm

www.tommen.no

Se monteringsanvisning
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Rørkøp
AA

Behov for VVS-produkter? 
På rorkjop.no har vi samlet de mest populære produktene. Finner du ikke det du er på jakt etter, ta 
kontakt med kundeservice da vår nettbutikk viser kun et utvalg av våre mer enn 100 000 produkter. 

Behov for rørlegger? 
Rørlegger i ditt nærområde finner du på rorkjop.no under «Finn Rørlegger». Våre mer enn 1500 
rørleggere er innmari hyggelige, pålitelige og dyktige fagfolk. Gratis befaring.

Kundeservice: 66 77 53 54     E-post: kundeservice@rorkjop.no
For inspirasjon, følg oss på   

Mer enn 40 anerkjente merkevarer  
samlet i én nettbutikk: 

rorkjop.no

Interform

Foss

Geberit

Grundfos

Hansgrohe

Nibe

Svedbergs

Novellini

Roth

INR

Oras

Uponor

Vi har rørleggerne  
som gir deg  
trygghet og  
produktene som  
sikrer kvalitet
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å Det Norske Byggemøtet skal 
Bratsberg ta utgangspunkt i Goog-
les ni prinsipper for innovasjon – 
en bedriftskultur som har resultert 

i mange gode produkter, og som skiller seg 
markant fra det mange oppfatter som tradi-
sjonell organisasjonskultur.

– Kjernen i filosofien til Google og andre 
moderne innovasjonsbedrifter, er at endrin-
gene i teknologi og plattformer går så fort. 
Om man skal henge med er det helt nødven-
dig å gjøre noen kulturelle og organisato-
riske grep for å henge med, sier Bratsberg.

– Man må rett og slett løpe fortere. 

HAN MINNER OM at mange selskaper i 
den nye økonomien starter med blanke ark. 

– De nye selskapene starter uten den ba-
gasjen som mange tradisjonelle selskaper 
har. «Dette er måten vi gjør ting på her» 
kan være en styrke i noen situasjoner, men 
kan like gjerne være til hinder for nytenk-
ning og innovasjon. For å få til nytenkning 
er det kanskje aller viktigste å fokusere på 
hvordan man deler informasjon og jobber 
sammen, sier Bratsberg

Regel nummer én: Innovasjon kommer 

hvor som helst fra. 
– Først og fremst betyr dette at innovasjon 

og gode ideer kan komme fra alle deler av or-
ganisasjonen – og bare sjelden fra ledelsen, 
understreker Bratsberg. 

– Dette har jeg fra Larry Page selv. Derfor 
er det så viktig med åpne kommunikasjons-
kanaler, slik at alle ideer kan fanges opp, og 
medarbeiderne føler at de blir tatt på alvor, 
sier Bratsberg.

– Dessuten må man tørre å feile – det er 
det man lærer aller mest av. Feile raskt, en-
dre seg og gå videre. Tempoet i teknologi-
utviklingen gjør at det ikke lenger holder å 
snakke om disse tingene på julebordet – her 
må alle tørre å prøve og feile og så justere 
resultatet. Det kan skape friksjon, men det 
blir opp til ledelsen å skape en bedriftskul- 
tur som kan håndtere friksjonen og skape 
positiv energi av den. 

SENTRALT I BRATSBERGS budskap 
er at det ikke finnes noe fasitsvar for innova-
sjon – alle må ta utgangspunkt i det de har i 
den reisen innovasjonsprosesser er. 

– Identitet og sjel er fantastisk, men kan 
ikke få hemme utviklingen. Mange blir 

hemmet av oppfatningen om at alt må være 
helt gjennomarbeidet og ferdig før det tas 
i bruk, men i teknologibransjen tør man å 
lansere betaversjoner. Det vil i praksis si at 
produktene er 70 prosent ferdig, og at den 
siste utviklingen foregår i samhandling med 
brukerne, sier han. 

NETTOPP DET Å KNYTTE seg nær-
mere brukerne og kundene står sentralt 
i Bratsbergs filosofi. Om man ikke treffer 
blink første gang, gjelder det å bruke tilba-
kemeldinger og kommunikasjon med bru-
kerne i prosessen videre. 

– Jeg har stor tro på datadrevet innova-
sjon. Når brukeren forteller hvordan hun vil 
ha det, sitter man på et godt grunnlag for å 
bevege seg videre.

Til slutt kommer Bratsberg med et hjer-
tesukk. 

– Husk for all del å skape en teknologisk 
infrastruktur som virkelig fungerer og bi-
drar til produktivitet, sier han. 

– Om man har tid til å drikke to kopper 
kaffe mens maskinen booter, har man et 
problem. Folk skal ikke ha bedre datamas-
kiner hjemme enn på jobben!

Hvordan skape digital
                     innovasjon «Alle» anerkjenner behovet for digitalisering 

og innovasjon i byggenæringen. Men hvilke 
grep skaper de gode resultatene? Mye handler 
om en god digital bedriftskultur, sier Lars Brats-
berg, som selv har åtte års fartstid fra Google.

Dette er Googles 
9 prinsipper  
for innovasjon:

Innovasjon kan  
komme fra alle steder

Fokuser på brukeren

Ha som mål å bli ti  
ganger bedre

Sats på teknologiske 
innsikter

Lever og gjenta

Gi ansatte 20 prosent tid  
til yndlingsprosjekter 

Gjør prosessene åpne

Lær å feile 

Ha en visjon som  
betyr noe

P
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Digitaliseringsekspert Lars Bratsberg har lang fartstid i Google. Foto: Max Emanuelson.
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Fasade-
fargeglede

Arendal Brannstasjon, LINK ARKITEKTUR.
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Norge er opp mot 85 prosent av alle 
fasadeplater vi selger i grått eller 
hvitt. Det skaper en pregløshet som 
jeg tror påvirker oss negativt, sier 

Nielsen. 
– For å sette det på spissen, må man jo 

nesten bruke GPS for å finne sin egen inn-
gang noen steder, smiler han. I våre nabo-
land er holdningen en annen. 

– I både Danmark, Sverige og Finland er 
de mye flinkere til å bruke farger, og går vi 
tilbake i vår egen historie, ser vi at farge-
bruken var mye mer variert, påpeker han.  

– I Norge tror jeg mange velger hvitt eller 
grått fordi det oppleves som lite risikabelt, 
og mange er bekymret for å velge feil. Man-
ge byggherrer lar seg påvirke av eiendoms-
meglere som anbefaler hvitt og grått fordi 
de mener det selger bedre – i stedet for å 
følge arkitekters anbefalinger om mer vari-
ert fargebruk. Kanskje er det sånn at arki-
tekter i våre naboland har større innflytelse 
enn her i Norge? undrer Nilsen.

Skaper identitet
Det finnes mange tilnærminger til farger og 
fargebruk, men sentralt for Nielsen er at far-
ger skaper tilhørighet og identitet. 

– Hvorfor ser vi for eksempel mye mer 
farger i fattige områder enn i rike? spør han. 

– Jeg mener bestemt at farger rett og slett 
skaper stedsindentitet og glede. Farger ska-
per et blidere, mer imøtekommende miljø, 
og bidrar utvilsomt til særegenhet og stedsi-
dentitet, sier han, og gir et eksempel. 

Sammen med Boligbygg Oslo KF har 
Steni vært med på å transformere et kom-
munalt boligkompleks i Johan Scharf-
fenbergsvei i Oslo. Området var preget av 
forfall og manglende vedlikehold, så en 
oppgradering av fasadene var et sentralt 
element i transformasjonen. Boligbygg la 
vekt på flere praktiske faktorer, som levetid, 
slagfasthet, mulighet for fjerning av graffiti 
og lignende.

– Men de hadde også en svært bevisst 
holdning til farger og glansgrader, elemen-
ter som kunne bidra til å skape en følelse 
av tilhørighet og særpreg, samtidig som 
utearealene fikk et løft. Resultatet er slå-
ende, og komplekset fremstår i dag som et 
helt nytt sted, sier Nielsen, som mener pro-
sjektet er et eksempel til etterfølgelse. Etter 
denne transformasjonen fremstår området 
på en helt annen måte. Graffiti og søppel er 
nesten ikke å se, og beboerne er stolte og 
strålende fornøyd med sine nye hjem. 

– Alle aktørene i byggenæringen bør mo-
bilisere økt innsats for å skape gode bygg 
som er tilpasset fremtidens brukere. Som 
produsent holder det ikke at vi bare er pro-
duktleverandører. Vi ønsker å ta ansvar for 
å bidra til bedre bygg for fremtidens miljø, 
beboere og arbeidstakere, sier Nielsen.

BIM gjør jobben enklere
Som et ledd i arbeidet med å fremme vi- 
talitet og fargeglede, har Steni utviklet en 
Designgenerator og egne BIM-moduler 
som gjør det enkelt for arkitekter å teste ut  

I

Privat hytte, Lerøy utenfor Bergen, Paal Kahrs Arkitekter AS. Jan Terje Nielsen, kommunikasjons- 
direktør i Steni, er opptatt av farger.

Suurpelto Barnehage, Finland, CLAUDIA AUER & NIKLAS SANDÅS ARCHITECTS.

forskjellige løsninger. Det gjør det veldig 
raskt og enkelt å visualisere ulike farge- og 
formatløsninger, og reduserer risikoen for 
å velge feil ved bruk av utradisjonelle ut- 
trykk.  

– Fasadeplater gir svært mange mulig-
heter til å skape variasjon og særegenhet i 
fasader. Fargebruk, materialer, glansgrader, 
plateformater og ikke minst formatkombi- 
nasjoner, er alle variabler som gir uante 
mu- ligheter – men det har før vært arbeids-
kre- vende å prøve ut på tidlige designsta-
dier, sier Nielsen.  

– Stenis BIM-moduler gjør dette lekende 
lett, og når løsningen er valgt, blir det opp-
rettet en autogenerert materialliste som sør-
ger for at leveransene blir helt presise – med 

minimalt avkapp. Vi har beregnet at arki-
tekten kan spare opptil 50% av tiden ved 
tegning av avanserte fasader.

Vil ha samhandling
Som produsent av fasadeplater vil Jan Terje 
Nielsen og Steni inspirere til bedre bygg og 
bo- og arbeidsmiljøer. Til det kreves bedre 
samhandling, mener Nielsen. 

– Både byggherrer, arkitekter, entrepre- 
nører og produsenter har et så viktig sam- 
funnsoppdrag, at vi burde være betydelig 
mer bevisste på hvordan vi samhandler 
for å bidra til at fremtidige generasjoner får 
bygg som gir gode psykososiale bo- og ar- 
beidsforhold. Det er et felles ansvar, avslut-
ter han.

Han brenner for farger, Jan Ter-
je Nielsen i Steni AS. Kommuni-
kasjonsdirektøren i Norges en-
este produsent av fasadeplater 
mener det er på tide at norske 
arkitekter og byggherrer utvid-
er paletten.

Remmen Studentboliger, Fredrikstad, BAS Arkitekter.

Arendal Brannstasjon, LINK ARKITEKTUR.
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www.talgo.no

ULLERÅL SKOLE
Farge:  RS.25 setersvart
Byggherre:  Ringerike kommune
Entreprenør:  BetonMastHæhre Ringerike
Arkitekt: L2 Arkitekter

DIN PROSJEKT-PARTNER

EGEN PROFFKONTAKT - for tettere oppfølging av deg som proff

HVORFOR                           I PROSJEKT?

KLAR TIL BRUK - NÅR SOM HELST 
Førsteklasses, ferdig behandlet trelast som kan monteres ved alle årstider

FORMSTABILT 
Mindre svelling / krymping / sprekking / flising 

VEDLIKEHOLDSVENNLIG 
Krever kun kosmetisk vedlikehold

50 ÅRS RÅTEGARANTI 
Markedets beste råtemotstand - råtekl. 1

MILJØVENNLIG 
Velges hyppig i BREEAM-prosjekter

Kan leveres med brannmotstandsbehandling

L2 Arkitekter - Cadman

KANDIDAT TIL
BYGGENÆRINGENS
INNOVASJONSPRIS

/2019

Vi viser frem vår nominerte kolleksjon Concise Collection® under Bygg Reis Deg.  
En serie med trelastprodukter spesialutviklet for moderne arkitektur, med rette linjer, skarpere kanter og et strammere uttrykk.  
Samtidig er serien et godt valg for miljøet!

PÅ BYGG REIS DEG 2019 FINNER OSS I HALL D PÅ STAND D04-17

PROSJEKTER:

 » Akershuskaia
 » Alta Nærsykehus
 » Bjerkaker Sjøpark
 » Brennmoen Hotell
 » Capjon Park
 » Elvetangen Skole
 » Ensjøhøyden 
 » Frysjaparken
 » Furumo
 » Fyri Resort
 » Gapahuk,  

 Rindalshytter
 » Grindatunet
 » Heimdal VGS
 » Holtet Horisont
 » Knarvik Barneskule 

 og Knarvik Arena
 » Lyngården
 » Midgardsormen
 » Norrøna Boligpark
 » Nye Skien VGS
 » Nye Utøya
 » Romsdalsmuseet
 » Ryen Helsehus
 » Sagastad
 » Sandvika  

 Business Senter
 » Solhøgda
 » Steinkjer Skole
 » Strømme Gård
 » Studentboliger   

 Dramsveien
 » Ullerål skole
 » Vegatrappa
 » Verksbyen
 » Workinntoppen
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Emma Thylander
Energi- og miljørådgiver
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år er det femte gang at Byggenærin- 
gens innovasjonspris skal deles ut 
til et firma, en organisasjon eller et 
team som har gjort en særlig innsats 

når det gjelder innovasjon knyttet til proses- 
ser, produkter og tjenester, og bidratt til en 
mer bærekraftig og konkurransedyktig byg- 
genæring. Etter en innledende runde har ju-
ryen nå valgt ut åtte finalister som kjemper 
om den gjeve prisen. 

– Vi har mottatt svært mange gode bidrag 
til årets konkurranse og er imponert over 
bredden i innovasjonsaktiviteten i norsk 
byggenæring, sier Nybø.  

– Det er så imponerende at det har moti-

vert oss til å utvikle en egen Byggenærin-
gens Innovasjonskonferanse for å fremme 
dette gode arbeidet, sier Nybø.  Konferan-
sen går av stabelen 18. oktober fra 10.00 til 
13.00 på Bygg Reis Deg-messen på Norsk 
Varemesse på Lillestrøm.

– Her vil publikum møte Hege Schøyen 
Dillner fra Grønn Byggallianse, Tor Inge 
Hjemdal fra DOGA og Kristin Malonæs fra 
Innovasjon Norge. Vi kan love et spennende 
program, sier Nybø.

10. SEPTEMBER VAR årets jury sam-
let for å vurdere de åtte finalistene blant alle 
innkomne søknader. Det var ingen enkel 

oppgave, skal vi tro juryleder Kristin Malo-
næs fra Innovasjon Norge. 

– Å vurdere innovative løsninger for en så 
kompleks næring er ingen enkel sak, sier hun. 

– Det var et stort spenn i de innleverte 
søknadene og mange gode kandidater. Vi 
har vurdert både arbeidsprosesser og kon-
krete produkter som like relevante, og kom 
til slutt frem til åtte kandidater som alle har 
bidratt til økt konkurransekraft og dermed 
kan bidra til en mer bærekraftig fremtid for 
norsk byggenæring, sier hun.

JURYMEDLEM Tor Inge Hjemdal i 
DOGA er imponert over kandidatene.

– Innovasjonsprisen er svært viktig fordi 
byggenæringen har så stort potensial for ny-
skaping, sier han. 

– Det har kanskje ikke vært de helt store 
insentivene til å jobbe aktivt med innova-
sjon, men nå er det bildet i endring, sier 
han. 

– Klimaendringer, en voksende befolk-
ning og den teknologiske utviklingen er 
bare noen av årsakene til at innovasjon er 
nødvendig, sier han. 

– Kandidatene vi har sett, er særs spen-
nende, og presenterer til dels helt nye pro-
dukter og tjenester. Nivået er veldig høyt, 
fastslår Hjemdal.

I en verden i endring er innovasjon vik-
tigere enn noen gang. Med Byggenærin-
gens innovasjonspris vil Bygg Reis Deg 
bidra til økt bærekraft, konkurranseevne 
og verdiskaping i norsk byggenæring, 
forteller administrerende direktør Gun-
nar Glavin Nybø.

I

Byggenæringens  
innovasjonspris får følge 

av konferanse

Kronprins Haakon, Kristin Markussen og Reidar J. Schille.

Kristin Malonæs 
direktør for Customer Operations i 
Innovasjon Norge (leder)

Ann Ingeborg Hjetland
ekspedisjonssjef i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Jon Sandnes
administrerende direktør i Byg-
genæringens Landsforening

Tor Inge Hjemdal 
administrerende direktør i DOGA, 

Hege Schøyen Dillner
leder for Samfunnsrelasjoner,  
medlemmer og internasjonalt 
arbeid, Grønn Byggallianse 

Aslaug Koksvik 
administrerende direktør i Virke 
Byggevarehandel  

Trine Dyrstad Pettersen  
teknisk sjef i Byggevareindustrien

JURYEN FOR 
BYGGENÆRINGENS 
INNOVASJONSPRIS 

2019:
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«BIM-kiosk» 
– levert av Rufo AS fra  
hovdebygda og Veidekke  
AS i Oslo
RUFO AS har i samarbeid med Veidekke Entrepre-
nør AS utviklet en ny BIM-kiosk spesielt til bruk på 
bygge- og anleggsplasser. BIM-kiosken er en mobil 
arbeidsstasjon som legger særlig vekt på integra-
sjon av informasjonsteknologi og plug-and-play 
funksjonalitet for brukere.

Ved å tilrettelegge for en mer helhetlig tilnær-
ming til informasjonsutveksling støtter BIM-kios-
ken økt digitalisering av byggebransjen. Viktig in-
formasjon kan leses og behandles av flere brukere 
samtidig. Dette gjør det mulig for entreprenør, an-
leggsleder og prosjekterende å ha gode, tverrfag-
lige diskusjoner på stedet.

Dette er kandidatene til 
Byggenæringens innovasjonspris 2019

«Solstein – flat Skarpnes» 
– levert av Sun-Net AS i Grimstad
Den norsk-produserte Solsteinen er utviklet i sam-
arbeid med Skarpnes AS. Løsningen er den første i 
sitt slag. Nå tar de sikte på å bli den nye standard- 
teknologien for små boliger, med sitt fullt integrer-
te solcellesystem kombinert med ordinær takstein. 

Solsteinen er et alt-i-ett system med samme 
størrelse, vekt og form som tradisjonell takstein. 
Solsteinen er laget av samme materiale som vanlig 
takstein og innehar de samme egenskapene som 
en ordinær takstein når det gjelder vanntetthet og 
estetikk – samtidig som den generer elektrisitet ved 
hjelp av et lite solcellelaminat integrert på toppen.

«Papirløs byggeplass» 
– levert av Statsbygg AS i Oslo
Ved å stille krav i sine kontrakter om papirløse 
byggeplasser, tar Statsbygg en aktiv rolle i digita-  
lisering og effektivisering av byggebransjen. Må-
let er å øke graden av digitalisering i prosjektene 
og samtidig få mer verdi ut av informasjonen som 
skapes gjennom prosjektet.

Statsbygg har testet papirløs byggeplass gjen-
nom to pilotprosjekter - på Høgskolen i Halden og 
på Vegtrafikkstasjonen på Gol. Basert på disse to 
pilotene har Statsbygg oppdatert sine kontrakts-
dokumenter og innført papirløs byggeplass som 
standard. Høyere grad av digitalisering vil gjøre 
byggenæringen mer konkurransedyktig og bære-
kraftig. Pilotprosjektene viser at papirløs bygge-
plass gir høyere kvalitet og reduserte kostnader for 
entreprenør så vel som byggherre. Entreprenørene 
bruker informasjonen mer aktivt og forbedrer sine 
resultater, mens byggherre sitter igjen med et fer-
digstilt bygg av høyere kvalitet og et korrekt under-
lag når bygget er ferdig.

«Foamrox» 
– levert av Foamrox AS i Arendal.
Industribedriften Foamrox fra Arendal har utviklet 
et nytt konstruksjonsmateriale basert på resirku-
lert glass. Materialet er brannsikkert og vanntett, 
veier knapt en tidel av betong og gir meget lave 
klimagassutslipp både når det gjelder produksjon, 
transport og montering.

Materialets egenskaper er grundig dokumen-
tert: Det er dimensjonsstabilt og hverken utvider 
seg eller krymper når temperaturen endrer seg. 
Form og størrelse er nøyaktig lik enten det er 40 
grader minus eller 40 grader pluss. Materialet som 
brukes i løsningene er celleglass, også kalt skum-
glass, som er laget av resirkulert glass. Celleglass 
har en isolasjonsverdi tilnærmet lik det som er 
standard i byggebransjen. Det er motstandsdyktig 
mot alle kjente skadedyr – og det veier kun 8-10 
prosent av betong.

«Digital Byggevarehandel» 
– levert av Gausdal Landhandleri 
AS på Lillehammer, Holte AS i Oslo 
og Logiq AS i Halden
Gausdal Landhandleri, Holte og Logiq har gått 
sammen om å utvikle Digital byggevarehandel 
– en løsning der entreprenør og byggmester kan 
bestille varer direkte fra eget system.

Digital byggevarehandel ble lansert i januar 
2019 og er et resultat av godt samarbeid mellom 
Gausdal Landhandleri, Holte og Logiq. Prosjektet 
har hatt flere støttespillere, som GS1, Virke, Bygg 
21, Norsk Byggtjeneste og BIM Verdi, samt flere 
sentrale pilotkunder. Digital byggevarehandel har 
ambisjoner om å bidra til realiseringen av den 
heldigitale byggeprosessen. Løsningen vil kunne 
samhandle med kundens systemer ved å ta ut-
gangspunkt i eksisterende løsninger og informa-
sjonsutveksling ved bruk av åpne standarder. Slik 
vil bestillere få tilgang til «mine priser» og produk-
ter til kontroll på kalkyler i eget system. Det vil være 
mulig å gå rett fra kalkyle til bestilling og samtidig 
ha full kontroll på bestillinger, ordrebekreftelser, 
dokumentasjon, fakturaer og kostnader i bygge-
prosjektet.

«Concise Collection» 
– levert av Talgø Møre Tre AS i Sur-
nadal
Talgø Møre Tre så behovet for å løfte tradisjonelle 
trelastprodukter inn i en kontekst tilpasset en mer 
moderne byggestil. Resultatet ble Concise Collec-
tion® som med økt fokus både på miljø og estetikk 
appellerer til den moderne husbyggeren.

Concise Collection® er nyutviklede trelast-
profiler for kledning, terrasse, tretak og lekter til 
staffasje og fasade. I tillegg til design og design- 
likhet mellom produkter, ble det i utviklingsfasen 
satt fokus på kvalitet og teknisk funksjon. Alle 
produktene er utviklet for å passe sammen, med 
rette kanter og enkle linjer som skaper en helhet fra 
terrassegulv, til fasadedetaljer og helt opp til taket.

«BlueProof Green» 
– levert av Protan AS i Drammen og 
Bergknapp AS i Sandnes
Hvordan gjøre et tak bærekraftig, arealutnyttende 
og verdiskapende på samme tid? BlueProof Green 
er en unik løsning som kombinerer grønne takløs-
ninger med vannfordrøyning på tak. 

BlueProof Green er et SINTEF-sertifisert konsept 
som kombinerer overvannshåndtering og grønta- 
realer, samtidig som byggets areal utnyttes opti- 
malt. BlueProof-funksjonaliteten bidrar til å hindre 
oversvømmelseskader som følge av ekstremned-
bør ved at vannet holdes tilbake på taket før det 
gradvis og kontrollert dreneres ut i avløpsnettet. 
Protan GreenRoof er nyutviklete sjiktoppbygginger 
som gjør det mulig å ha BlueProof-løsninger under 
ulike typer grønne tak på toppen av bygget. 

«Spacemaker» 
– levert av Spacemaker AS i Oslo
Spacemaker har utviklet en selvbetjent program-
vare som ved hjelp av kunstig intelligens utreder 
alternative løsninger for byggeprosjekter og bidrar 
som beslutningsstøtte til arkitekter, eiendomsutvi-
klere og myndigheter.

Automatiske analyser av en svært omfattende 
mengde faktorer som sol, støy, vind, terreng, om-
kringliggende bebyggelse og utsikt, gjør at Spa-
cemaker kan tilby en helhetlig oversikt over ulike 
løsningers utfordringer og kvaliteter. Kunstig intel-
ligens brukes til å teste store deler av det enorme 
mulighetsrommet som finnes i forbindelse med 
tomtekjøpsvurderinger og i tidligfase utvikling. I 
motsetning til tidligere verktøy som låser ett og 
ett parameter i en typisk «vannfallsprosess», gjør 
Spacemaker det mulig å arbeide interaktivt med 
et prosjekt, utforske alternativer og sammenlikne 
fordeler og avveininger av samtlige faktorer paral- 
lelt.

Kjell Håkon Helgesen

Fred Pettersen, Veidekke Entreprenør AS
Erik Østby-Deglum, Rufo AS

Anniken Hofgaard
Helene Margrethe Bøhler

Anett Andreassen
Bjarni Einarsson

Frank Utheim, direktør tak & membraner
Bjørn Nordseth, salgssjef
Sven Ove Bakke, marketing &  kommuni-
kasjonssjef

Harald Rosingaunet, Holte AS 
Andre Mamelund, Logiq AS
Per Stubberud Lieng, Gausdal Landhandleri AS

Morten Meier, Jørn Tveite og Jens Tveite

Bjørn Hauglann
Brynjar Ansnes Moe 
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VI SETTER  
BÆREKRAFT
I SYSTEM
MAPEI er en partner for alle som bygger. Det forplikter 
oss til å levere de mest effektive og bærekraftige 
systemene og produktene. For å oppnå optimalt 
resultat er våre produkter utviklet for å virke sammen.
Slik setter vi bærekraft i system. 

Møt oss på BYGG REIS DEG og 
se våre bærekraftige løsninger. 
Stand nr. C02-03
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Restaurant Under, Lindesnes.

dag leverer vi over 50 prosent av va-
rene direkte på byggeplass, forteller 
økonomisjef Per Stubberud Lieng. 

– Vi eier hele vareflyten, inkludert 
bilene og transportløsningen. Kombinert 
med våre løsninger for digital byggevare-
handel kan vi levere presist og effektivt der 
varene trengs – når de trengs, sier Stubbe-
rud Lieng.

Gausdal Landhandleri startet som 
et lokalt landhandleri, men vokste etter 
hvert til å bli en leverandør av byggevarer 
til proff- og privatmarkedet. Mot slutten av 

2000-tiåret kunne bedriften konstatere at 
veksten var blitt så stor at den truet eksis-
terende rutiner og prosesser. Svaret var et 
stort prosjekt for digitalisering av varelogis-
tikken, som ble igangsatt i 2011. Resultatet 
er at bedriften i dag har en heldigitalisert 
logistikk, som sikrer full sporbarhet av alle 
varer – fra lager og hele veien ut til bygge-
plass.

– Egentlig har vi ikke gjort annet enn å 
ta i bruk teknologi som for lengst er tatt i 
bruk i for eksempel dagligvare eller Posten. 
Vi har tatt i bruk eksisterende teknologi, 
standarder og løsninger i byggevarebran-

sjen, og på den måten oppnådd veldig gode 
resultater med kontroll og sporbarhet, sier 
Stubberud. 

– Det tror jeg at kunden merker, og vi er 
ikke redde for å si at vi i dag har bransjens 
beste transport- og logistikkløsninger, leg-
ger han til.

Digital vareflyt tillater også Gausdal 
Landhandleri å tilby nye og rasjonelle me-
toder for bestilling av byggevarer. Sammen 
med Holte AS og Logiq AS har landhand-
leriet utviklet løsninger for mottak av  
ordrer elektronisk – fra kundenes egne  
prosjektsystemer Løsningen gjør at man 
kan gjenbruke informasjon hele veien 
gjennom prosjektet, og åpner også for va-
remottak på byggeplass, «Digital Byggeva-
rehandel» er nominert til Byggenæringens 
Innovasjonspris. Digital samhandling med 
kundene står i fokus, og viser veien til ef-
fektivitet og ikke minst korrekte leveringer.  

– I dag estimerer vi at bare to prosent av 
handelen med byggevarer går elektronisk, 
og vi vil jobbe for at dette tallet blir større, 
sier Stubberud Lieng. 

– Våre systemer følger bransjestandarder 
for vareregistre og andre åpne standarder 
fra bla Norsk byggtjeneste, GS1 og Virke, 
noe som gjør at vi kan levere på ordrer som 
kommer direkte fra kundens systemer. Det-
te er en stor fordel som gjør at BIM-modeller 

kan oppdateres med korrekte varer, og en 
komplett modell vil da kunne følge bygget 
gjennom hele livsløpet, understreker Stub-
berud Lieng. 

Han forteller at målet er et helt åpent 
grensesnitt, slik at alle systemer kan levere 
bestillinger direkte fra prosjektmodulen fra 
Holte, inkludert faseinformasjon. Slik kan 
bestillinger deles opp og leveres til rett tid 
i prosjektet, og alle komponenter som skal 
inn på byggeplass er sporbare og dokumen-
terbare – en stor fordel om man for eksem-
pel skal møte BREEAM NOR-krav. Dessuten 
kan man oppnå færre leveringer, og ikke 
minst korrekte mengder, noe som reduserer 
avfall og svinn.

– Med digital bestilling kan ordrer på 
varer til et helt prosjekt legges inn på 30 
minutter, i stedet for flere arbeidsdager. Det 
er en enorm besparelse å hente, sier Stub-
berud. 

– Og våre løsninger er åpne. Kravet til 
kunden er at de må ha et digitalt prosjek-
teringssystem, men så lenge det er på plass, 
har vi gjennom samarbeid med Logiq AS 
etablert formidlingsstandarder som gjør at 
vi kan motta ordrer fra de fleste systemer 
ved å følge standardene i bransjen, sier 
Stubberud.

– Dette er uten tvil fremtiden for byg-
gevarelogstikk – og vi skal etablere beste 
praksis!

Ledende på digital 
byggevarelogistikkSiden starten for over åtti år siden, har 

Gausdal Landhandleri utviklet seg til en 
vesentlig aktør i byggevaremarkedet på 
Østlandet. I tillegg til 19 varehus fra Dom- 
bås til Jessheim, satser bedriften sterkt 
på leveranser til byggeplass – og ligger i 
fork- ant på den digitale vareflyten. 

I

Digital vareflyt sikrer leveranser i rett tid, og på rett sted. Foto: Gausdal Landhandleri.
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VI SETTER  
BÆREKRAFT
I SYSTEM
MAPEI er en partner for alle som bygger. Det forplikter 
oss til å levere de mest effektive og bærekraftige 
systemene og produktene. For å oppnå optimalt 
resultat er våre produkter utviklet for å virke sammen.
Slik setter vi bærekraft i system. 

Møt oss på BYGG REIS DEG og 
se våre bærekraftige løsninger. 
Stand nr. C02-03
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Restaurant Under, Lindesnes.
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ygg21 gikk inn i en operativ fase i 2015 med et ambisiøst 
mål om 20 prosent økt kostnadseffektivitet og økt bærekraft 
i bygge- og eiendomsnæringen. Gjennom et omfattende 
dugnadsarbeid, har dyktige representanter fra hele verdi-

kjeden beskrevet beste praksis innenfor en rekke områder. Digitalise-
ring, industrialisering, kompetansebygging, bedre planprosesser og 
samhandling er blant områdene Bygg21 har fokusert på, og nå forelig-
ger resultatet i form av veiledere, rapporter – og Byggelig.no.

– Prosjektarbeid er krevende og hektisk. Med byggelig.no får du 
tilgang til beste praksis der du er, når du trenger det. To tastetrykk på 
smarttelefonen gir deg sjekklister over hva du må og bør ha husket på, 
med direkte link til akkurat den delen av Bygg21s beste praksis du har 
nytte av, forteller Tiltnes. 

– Byggelig.no er ment å gi brukere et knippe enkle og oversiktlige 
råd, som beskriver beste praksis i alle faser fra prosjektering til avvik-
ling, understreker han.

DET ENKLESTE ER å bruke Byggelig.no, men alle veilederne er 
også å finne på Bygg21s hjemmesider.

– Nå er det opp til bransjen selv å ta beste praksis i bruk. Med 
Bygg21-signaturen inviterer vi alle inn i det gode selskap av virksom-
heter som ønsker å dele og bruke beste praksis, sier Tiltnes. 

– Du må velge et eller flere tiltak dere vil ta i bruk, slik at Bygg21 
kan garantere for at det ligger handling bak. Hva dere velger å gjøre 
blir mellom dere og oss i Bygg21, slik at dere kan informere egne valg 
når og hvor det passer. Vi er sikre på at ansatte og kunder vil sette 

pris på en synlig tilslutning til arbeidet for å redusere kostnader, øke 
konkurransekraften og fremme bærekraft, forteller han.

GJENNOM BYGG21S signeringskampanje får bedrifter i bygge- 
og eiendomsnæringen muligheten til å vise at de er blant de beste i 
bransjen – og samtidig vise handling. 

Alle er invitert.  Kommunal- og moderniseringsminister Monica 
Mæland, markerte milepælen 100 signaturer med følgende sitat: «Det 
er gledelig at 100 bedrifter allerede har gått foran ved å støtte opp om 
dette arbeidet. Jeg håper samtlige virksomhetsledere i næringen som 
ennå ikke har gjort det, er sitt ansvar bevisst og signerer.»

 – Bruk Bygg21-signaturen og Bygg21-rapportene til ettertanke. Vi 
vet at alle vil finne noe de vil ha nytte av. Endring er krevende. Det er 
helt greit å ta ett tiltak av gangen. 

– Jeg oppfordrer alle til å være med. Vi skal gjøre alt vi kan for å 
skape synlighet og positiv anerkjennelse av det «gode selskap». En god 
bransje skal bli enda bedre! avslutter Tiltnes. 

Inviterer til Bygg21-
                            signaturen– Bygg21 har bidratt med å sette fokus på 

beste praksis i norsk byggebransje. Når vi 
avslutter prosjektet i desember 2019, er det 
avgjørende at bransjen tar funnene videre, 
sier Bygg21-general Sverre Tiltnes.

B

Sverre Tiltnes leder Bygg21. 

Nå er det opp til  
bransjen selv å ta  
beste praksis i bruk.

Foto: Bygg21.
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SKAL VI NÅ MÅLET OM NULLUTSLIPPSBYGG 
FOR 2030, MÅ VI TA RIKTIG VALG NÅ!
Norges største universitetsbygg blir grønt.
Statsbygg bygger Livsvitenskapsbygget for Universitetet i Oslo.
Livsvitenskapsbygget sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen 
BREEAM Excellent. Det er den nest høyeste  
utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være.

Illustrasjon: Ratio arkitekter as

FARGERIK
FASADE

Farger, grafikk og materialvariasjon fremmer positivitet og energi  
hos de som skal leve med og i fremtidens bygg.

Sjekk ut farger, glans og grafikkmuligheter med  
Stenis designgenerator. Lek med ulike bygninger, former  
og motiv på patterngenerator.steni.com.

Lær mer om Stenis revolusjonerende BIM-objekter.  
Nedlastingsbare for Revit og ArchiCad på steni.no/bim.

Skaper bo- og arbeidsglede

40 års funksjons-
garanti

Vedlikeholdsfri

Lavt CO2-utslipp

Slagfasthet

Solheimslien Borettslag, Bergen
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i i Mapei Norge utvikler løs-
ninger for norske og nordiske 
forhold, og er opptatt av å bidra 
til gode og fremtidsrettede løs-

ninger. Forskning fra blant annet SINTEF 
viser at vi må forberede oss på mer vann og 
et villere vær i årene som kommer, og dette 
er en utfordring vi arbeider aktivt med, sier 
Stavem.

Slik Mapei og Stavem ser det, er proble-
met knyttet til to forhold: Mer nedbør gene-
relt – og mer nedbør på kort tid. Ekstrem-
nedbøren, særlig i tettbygde strøk, krever 
nye løsninger for fordrøyning – og én av 
løsningene er grønne tak.

– Grønne tak blir mer og mer utbredt, og 
har en viktig funksjon i fordrøyingen. Pro-
blemet er at mange av dagens takmembraner 
ikke er laget for å tåle røttene fra plantene. 
Det skaper problemer med vanngjennom-
trenging i underkanten, sier Stavem. 

– Mapei har sett mye på rotbestandige 
membranløsninger, og er kommet frem til 
to løsninger, sier han.

Det er banemembraner i PVC og 
sprøytepåførte polyureabaserte membraner 
Stavem sikter til. Begge har sine styrker, av-

hengig av bruk.
– Tradisjonelt har banemembraner vært 

mest brukt i Norge, og våre løsninger gir 
gode og rotbestandige tak. Banemembra-
nen har et lavere prispunkt og egner seg 
spesielt godt til nybygg, forklarer Stavem. 

– Sprøytepåførte membraner har ikke 
vært brukt så mye her i landet, men har 
opplagt sine fordeler, særlig ved rehabi-
litering av eksisterende bygg. Fordelene 
er mange – høy punkteringsmotstand og 
selvsagt mangelen på skjøter. Sprøytepåført 
membran er også velegnet på komplekse 
konstruksjoner, der tradisjonell banemem-
bran er komplisert å legge, sier han.

Selv om vannet i utgangspunktet kom-
mer ovenfra, interesserer Stavem og Mapei 
seg også for det vannet som kommer ned-
enfra. Økte nedbørsmengder skaper større 
stående vanntrykk i grunnen, og som en 
konsekvens blir bygningsdeler under bak-
ken mer utsatt for vanngjennomtrengning. 

– Vi har tradisjonelt satset på at beton-
gen skal tåle alt, og kanskje sett gjennom 
fingrene med noe vanngjennomtrengning, 
sier Stavem. 

– Det er vel og bra, men vi vet jo også 

Villere – våtere – varmere.
Hvordan takler  
vi endringene?

Ekstremvær i form av stadig hyppigere 
styrtregn og mer nedbør er allerede 
en konsekvens av klimaendringene. 
Teknisk sjef Paul Stavem i byggkjemi- 
leverandøren Mapei Norge, mener det 
er nødvendig å gjøre ting annerledes 
for å møte utfordringene. 

V

at mer betong gir større CO2-utslipp, leg-
ger han til. Derfor mener han at vi må bli 
mer fokusert på å skape helt vanntette kon-
struksjoner under bakkenivå.

– Vi har jobbet mye med bitumen-baserte 
produkter for vanntetting under bakkenivå, 
og tror at dette er en løsning som vil bli tatt 
i bruk i stadig større grad. 

– Tetting av konstruksjoner etter bygging 

er kostbart, og vannskader er i seg selv en 
stor utgift. Dessuten har lekkasjer en ten-
dens til å flytte seg rundt i bygget, og derfor 
er det mye å spare på å ta vanntetthet på al-
vor allerede i prosjekteringen, sier Stavem.

– Dette er produkter som har vært benyt-
tet i andre deler av Europa lenge – nå må vi 
ta dem i bruk i Norge også, avslutter han. 

Byggkjemileverandøren Mapei Norge utvikler produkter til nordiske forhold. 
Foto: Mapei Norge.
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Building Systems

Rubb AS
Sundvollhovet Ind. Område
3535 Krøderen.

32 15 05 00
www.rubb.no
post@rubb.no

INNOVATIVE INDUSTRI- 
OG SPORTSHALLER



Bygg bærekraftig – Tenk Tre

Sjekk mulighetene og lær mer om tre:  
www.trefokus.no/treveilederen

www.tenktre.no

Byggeprosjekter Bygge med tre Kvalitet og miljø

Tre - Fremtiden er fornybar

Foto: Moelven
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Velger du kurs fra Brannvernforeningen får du høy 
faglig kvalitet, samtidig som du støtter en god sak. 

Påmelding og mer informasjon: www.brannvernforeningen.no / kurs@brannvernforeningen.no

BEDRIFTSINTERNE OG ÅPNE KURS 
MÅLRETTET FOR BYGGENÆRINGEN

Som ideell og uavhengig stiftelse går alt overskudd tilbake til formålet om å spre 
brannforebyggende råd. Målet er at ingen skal omkomme i brann i Norge.

Vi arbeider for bærekraft og kvalitet:
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Du bygger – Vi tar oss av resten.

TAKK TIL
Vi takker våre samarbeidspartnere og støttespillere som har bidratt til å realisere Det Norske Byggemøtet 
2019. Dette er aktører som ser nytten av vår målsetting om å bidra til økt samspill mellom bransjene 
for å få en mer konkurransekraftig norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring. De går foran i utviklin-
gen av en mer bærekraftig norsk byggeindustri, og vi er takknemlige for deres innsats og bidrag.
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Assisterende hotelldirektør Ida  
Elisabeth Dønheim kjenner Pipelife 
godt fra tiden hun jobbet som sjef 
på Vårsøg Hotell i Surnadal og set-
ter stor pris på kortreiste kvalitets-
rør i tak, vegger og gulv.
 
Kvalitetsleverandør
– Det synes jeg er utrolig kjekt.  
Britannia er et kvalitetsprodukt 
som er opptatt av kvalitet i alle 
ledd. Da er det helt naturlig å bruke 
leverandører som står for den sam-
me kvaliteten. Derfor er det veldig 
hyggelig at en ledende bedrift, som 
Pipelife, har stått for sentrale og 
viktige leveranser for at driften her 
på hotellet skal fungere optimalt, 
hver dag. 

– Alt det vi ikke ser i hverdagen, 
som rør og elektriske framføringer, 
tar vi i bunn og grunn for gitt. Men 
det er helt avgjørende for at hotel-
let vårt skal levere kvalitet døgnet 
rundt, sier Dønheim, som kan for-
telle om en eventyrlig start for nye 
Britannia. 

Historisk stor leveranse
For Pipelife har leveransen av  
installasjonsrør til Britannia vært 
en av historiens største til bygg. Til 
sammen er det levert nesten 100 
kilometer med rør for de elektriske 
installasjonene på i tak, vegger og 
gulv på Britannia! Dette er fordelt 
på 71 km K-rør – fleksible PVC  
plastrør på kveil, hovedsakelig i  

diameterne 16 og 20 mm. I tillegg 
er det levert nesten 25 km med 
PVC installasjonsrør i dimensjoner 
fra 16 mm til 50 mm, i lengder på 
fire meter. 

– Det er kjekt å ha vært med på 
et så spennende og stort prosjekt 
som Britannia. I prosjektet har vi 
hatt et veldig godt samarbeid med 
Vintervoll, som har hatt kontrakten 
på elektroinstallasjon. Det er artig å 
vite at våre produkt har vært med å 
gjenskape den historiske storheten 
ved dette sagnomsuste hotellet, 
sier KAM for elektro og kabelvern i 
Pipelife, Dag Sandnesaunet.

Kortreist vannlås
Pipelife har Norges mest komplet-
te plastrørsortiment, og har også 
levert rør og rørdeler fra sitt unike 
Smartline-sortiment til deler av  
Britannia-prosjektet. I tillegg har 
Pipelife levert en god del vannlå-
ser, og andre rør og deler. Mens det 
meste nå er skjult i vegger og gulv, er  
Pipelife sine vannlåser synlig under 
servanten på de flotte badene.

Salgssjef for VVS i Pipelife Norge 
AS, Stian Svendsen Oen, setter 
stor pris på at Britannia, og Oras 
som rørlegger i prosjektet, har 
valgt norske og kortreiste kvalitets-
produkt. 

– Det er stas for oss at Smartline, i 
våre øyne Europas beste og mest 

moderne innomhus avløpssystem, 
blir brukt på kanskje Norges flot-
teste hotell. Alt som er levert fra 
Pipelife er produsert i Surnadal, 
og Smartline-sortimentet er også 
utviklet av vår utviklingsavdeling 
i Surnadal. Så rørleveransene til  
Britannia er kortreist på alle vis, 
sier Oen.

Norskprodusert gir miljøgevinst
Salgs- og markedsdirektør i  
Pipelife, Trond Skogseth, ser en  
økning i bevisstheten rundt at 
norsk produksjon i tillegg til høg 
kvalitet også utgjør en forskjell 
også for miljøet. 

– Det at vi produserer nesten alt av 
det vi selger til det norske markedet 
i Surnadal og på de to andre fabrik-
kene våre på Stathelle og Ringebu, 
gjør at vi faktisk kan dokumentere 
at miljøfotavtrykket av våre produkt 
er betydelig lågere enn produkt 
som kommer langveis fra, fra sør i 
Europa eller andre verdensdeler. Vi 

har tatt fram produktdeklarasjoner, 
EPDer, som dokumenterer dette, 
og jobber nå med å videreutvikle 
denne dokumentasjonen som et 
ledd i arbeidet med å framheve 
miljøeffekten av norsk produksjon, 
sier Skogseth, som tror at dette blir 
bare viktigere i framtida.

– Det er jo snart tre år siden ny lov 
om offentlige anskaffelser, som 
sier at miljøkriterier kan vektlegges 
med 30% i kontrakten, kom. Og 
sjøl om ikke alle byggherrene, kon-
sulentene og innkjøpskontorene 
ser ut til å være klare over dette, så 
ser vi nå en gradvis endring til det 
positive, både for miljøet og norsk 
industri, avslutter Skogseth.

Fakta om Britannia
Britannia Hotel ligger midt i Trond-
heim sentrum og har i dag 257 
rom. Hotellet åpnet i 1870 og har 
hatt ulike eiere og drivere opp gjen-
nom historien. Hotellet ble i 2015 
kjøpt av Rema-gründer Odd Rei-
tan. Etter renoveringen er Britannia 
et femstjerners hotell og medlem 
av kjeden The Leading Hotels of 
the World.. Britannia Hotel har 
seks spisesteder der restauranten 
Palmehaven er gjenskapt i all sin 
fordums prakt. 

Da ærverdige Britannia Hotel i Trondheim gjenåpna tidligere i år, var det etter en tre års restaurerings-
periode som kosta 1,2 milliarder kroner og der det var lagt vekt på kvalitet i alle ledd. Pipelife leverte 
store mengder installasjons- og VVS-rør til stiftstadens nye stas-hotell – alt norskprodusert ved  
fabrikken i Surnadal.

Kortreiste kvalitetsrør til Britannia Hotel

Trond Skogseth, Salgs- og markedsdirektør

Foto: Wil Lee-Wright
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