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Den svenske tenåringen Greta Thunberg får berettiget oppmerksomhet for sin sterke 
oppfordring til å stoppe den klimaødeleggende utviklingen verden er inne i. 
Kloke statsledere lytter, og forhåpentlig vil de handle. 
 Det er lett å bli motløs av stadige advarsler om klodens klimatilstand. 

For hva kan vi gjøre, liksom? 
      Byggebransjen og byggene vi lever og arbeider i, står 
for store deler av verdens avfall og utslipp. Derfor er det 
åpenbart at alle som bygger, kan yte sin skjerv for en bedre 
 utvikling. Men den som bestiller bygg, må også gjøre en 
innsats. Uten kunden, er det lite som blir bygd. Det så vi for 
noen år siden da passivhus var helt nytt, og kundene var 
uinteressert.
      Nå stiller forskriftene krav om er lavenergiboliger som 
dermed er blitt det vanlige. Kunden har fått myndighetenes 
hjelp til å bestille en bolig for framtida. 
      Sånn vil myndighetene og kundene gå hånd i hånd i åra 
som kommer også. Nå er  et forskriftskrav om «nesten null
energinivå» det neste vi kan vente oss. Hva det er, er ennå 
ikke fastsatt. Men den som vil levere, må forholde seg til det. 
 Som en stor kunde av byggenæringen, er eiendomssektoren 
verdt å lytte til. Den tenker langsiktig for ikke å bli sittende 
med en bygningsmasse ingen vil kjøpe eller leie om noen år. 
      Derfor stiller den allerede krav og lister opp strakstiltak 
for den som bygger yrkesbygg og driver boligutvikling, i det 

de kaller «Eiendomssektorens veikart mot 2050». 
 I visjonen for et samfunn om vel 30 år, trekkes det opp flere forhold som vil være 
gjenkjennelige for næringen vår og som det vil være realis
tisk å se for seg, til og med før det magiske årstallet 2050. 
Blant annet kan vi vente oss at grønne bygg er en selv
følge, de er bygd med robuste og sunne materialer, og er 
 demonterbare slik at bygningselementer kan gjenbrukes. 
Videre har byggene svært lite oppvarmingsbehov og 
materialrester inngår i nye produkter. Det skal bygges 
tettere i byer og steder, og bebyggelsen konsentreres 
om trafikknutepunkter.
 Mange av medlemmene i Grønn Byggallianse 
og organisasjonen Norsk Eiendom slutter opp 
om dette veikartet. Det er et viktig signal til 
byggenæringen. For «kunden har alltid 
rett» gjelder også for den som vil bygge 
yrkesbygg og boliger i framtida.

«Fleksible 
bygg med 
 varige, 
robuste 
materialer 
kan bli ett 
av bygge
næringens 
bidrag til 
en bedre 
klima
utvikling.»



 

Min bedrift

Helt frem til i dag har de fleste byggmestere hatt utfordringer med å holde oversikt over bestillinger  
og materialer på byggeplassen. Vi vet, for vi har 370 års erfaring. I dag tilbyr Maxbo Proff den digitale  
tjenesten «Min bedrift», et effektivt verktøy for innkjøp og prosjektstyring på byggeplassen. 
For med god oversikt blir ikke jobben bare gjort, men godt gjort.

Et arbeidslag fra Oslo tar seg en 
velfortjent pause under byggingen 
av Fridtjof Nansens plass 7.
Året er 1949.

http://www.maxboproff.no
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Min bedrift

Den digitale tjenesten “Min bedrift” er en døgnåpen 
selvbetjeningsløsning. Den gir deg enkel tilgang til dine avtalepriser 
på nett. Du får også god oversikt over fakturaer, ordre og leveranser 
på byggeplassen. En enklere arbeidsdag, med alt på ett sted.
Se mer på maxboproff.no

http://www.maxboproff.no
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OSLO: For å skape et samfunn 
uten utslipp, trenger vi en samlet 
kraftinnsats så vi kan produsere 
mindre og gjenbruke mer, fastslår 
Hege Schøyen Dillner (bildet). 
Hun er leder for samfunnskontakt 
og internasjonalt arbeid i Grønn 
Byggallianse, og var i høst med 

A
rkivfoto: P

B
 Lothering

ton

Bygg mindre, gjenbruk mer
på å presentere den internasjonale 
 rapporten «Advancing Net Zero». 
Grønn Byggallianse har spilt en sen
tral rolle i arbeidet med rapporten. 
Den norske «Eiendomssektorens vei
kart mot 2050» regnes som en modell 
for arbeidet mot nullutslippssamfunn 
over hele verden. 

Det går fram av rapporten  
  «Kvalifisert for å bygge» 
om et framtidig god

kjenningssystem i næringen. 
 Boligprodusentene foreslår 
at en ikke må være tømrer
mester for å bli godkjent til 
 utførelse i tiltaksklasse 2, det 
vil si til bygging av boliger 
 høyere enn tre etasjer. En 
svenn med  erfaring i fire år, 
kan gjøre en sånn jobb like 
godt som en mester. 

UNDERKJENNER 
IKKE MESTEREN
Administrerende direktør Per 
Jæger i Boligprodusentene 
er ikke enig i at de dermed 
underkjenner mesterutdan
ningen: 
 – En mesters store styrke, 
er at han kan lede en bedrift, 
men det er svennen som har 
mest erfaring med å bygge, 
mesteren er ikke i samme 
grad i den daglige byggevirk
somheten. Vi foreslår at begge 
må ha erfaring for utførelse i 
tiltaksklasse 2, mesteren tre 

Trenger ikke mesterbrev for ut førelse i tiltaksklasse 2
OSLO: – En tømrer-
svenn med erfaring er 
like godt kvalifisert som 
en mester til å bygge i 
tiltaksklasse 2, mener 
Boligprodusentene. 

AV PER BJØRN LOTHERINGTON 
PBL@BYGGMESTEREN.AS

år og svennen fire år. Tømrer
svennen lærer av det han gjør 
i jobben sin, og etter fire år, vil 
han ha nødvendig erfaring og 
kompetanse til å bli godkjent 
for utførelse i tiltaksklasse 2.

FLERE VIL TILBY 
ETTERUTDANNING
Rapporten foreslår at tømrer
svenner skal få tilbud om kurs 
og spesialisering som vil gi 

dem økt kompetanse med 
 studiepoeng. 
 – Hvem skal stå for tilbudet 
om etter- og videreutdanning 
og godkjenne den utvidete 
kompetansen? 
 – Det har vi ikke tatt stilling 
til, men vi antar at Byggmes
terskolen, EBAskolen og de 
videregående skolene snart vil 
tilby ulike kompetansegivende 
kurs når det blir aktuelt. Det 

viktigste nå er å få i gang en 
debatt om godkjenning og 
kvalifikasjonskrav, forsikrer 
Jæger. 

TAR BARE BILDE 
AV MEMBRANEN
– Uavhengig kontroll av våt
rom og tetthet, er bortkastede 
penger, mener Jæger videre. 
 – Kontrollen påfører bolig
kjøperne kostnader på mellom 

Adm. dir Per Jæger og kvalitetssjef Morten Meyer da rapporten ble lansert midt i november. 
(Foto: Christopher Kunøe)
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 – Målet er null utslipp fra bygninger og 
infrastruktur i 2050, inkludert alle direkte 
og indirekte utslipp tilknyttet industrien 
(embodied carbon), sier Dillner.
 – Rapporten understreker hvor 
bærekraftig det er å se etter muligheter for 
å transformere eksisterende bygg og plan
legge for flerfunksjonalitet tidlig, framfor å 
rive og bygge nytt, forteller Dillner.

 – Klima og miljø er både en lokal og en 
global utfordring. Utviklingen har gått raskere 
i Norge de senere årene, og nå ser vi at skiftet 
også skyter fart globalt. Vi oppfordrer våre 
medlemmer til å ta en aktiv rolle i det grønne 
skiftet. Her ligger gode muligheter for  dyktige, 
framoverlente bedrifter til å eksportere 
kompetanse og knytte seg til nye markeder, 
mener hun.

Trenger ikke mesterbrev for ut førelse i tiltaksklasse 2

8 000 og 15 000 kroner, og det 
de får igjen, er et bilde av at 
membranen er lagt riktig ved 
sluket. Mange firmaer som 
har spesialisert seg på denne 
 kontrollen, tjener gode penger 
på noe som det er lite risiko 
med, fortsetter han. 
 – Om ikke kontrollordnin-
gen fungerer godt nok i dag, 
må det være bedre å forbedre 
den enn å skrote den?
 – Nei, fordi den er helt 
unødvendig. Nå kan bransjen 

bygge våtrom på en god måte, 
og det er sjelden reklama
sjoner. De er også blitt gode 
til å bygge tett, så det holder 
at  arbeidet dokumenteres 

 skikkelig og at det er kontroll 
med dokumentasjonen, argu
menterer Jæger.

SJEKKE UNDER-
ENTREPRENØRENE
Boligprodusentene foreslår 
å legge ned sentral godkjen
ning og i stedet satse på et 
markeds basert register som 
næringen selv må ta ansvar 
for. Hvordan den organiserte 
delen av næringen, som tel
ler vel 4 300 bedrifter, kan ta 
ansvar for et register som skal 
gjelde hele næringen med 
nesten 60 000 firmaer, for
klarer Jæger slik: 
 – De fleste av dem som ikke 
er organiserte, har et forhold 
til organiserte bedrifter som 
underentreprenør eller leve
randør. Vi må kunne forvente 
at de organiserte bedriftene 
som vil være seriøse, sjekker 
underentreprenører og leve
randører. De må føre kontroll 
med at samarbeidspartene 
blant annet har riktige lønns 
og arbeidsforhold og den 
kompetansen som kreves i 
prosjektet. n

POWER
to the 

people!
Nye XtremFix+ 

gir deg enda bedre 
og umiddelbar heft.

Lim, monter, slipp! 
Og det sitter.

www.casco.no

FAKTA:  
27 FORSLAG 
Med rapporten «Kvalifisert for å bygge – enkelt å velge 
 seriøst» foreslår Boligprodusentene å legge ned sentral god-
kjenning og likestille svennebrev med mesterbrev til  utførelse 
i tiltaksklasse 2. 
 Rapporten er et innspill til Byggkvalitetutvalget som varsler 
at de vil fremme sin innstilling i februar. Foreløpig tar utvalget 
til etterretning det Boligprodusentene presenterer. 

Dette er noen av de viktigste forslagene i rapporten: 

n Sentral godkjenning kan avvikles, og erstattes av markeds-
baserte registre som kan anerkjennes av myndighetene. 

n Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i boliger 
 (tiltaksklasse 1) kan erstattes av standardiserte sjekklister 
og annen dokumentasjon. 

n Fagbrev er tilstrekkelig utdanningsgrunnlag for utførelse 
av ordinære byggeoppgaver i tiltaksklasse 1 og 2. 
Arbeid i tiltaksklasse 2 kan kreve lengre erfaring.

LES KOMMENTARENE PÅ BYGGMESTEREN.AS: 
n  Vi må verne om mesterbrevet, sier utvalgsmedlem 
n  Byggmesterforbundet: Mange forslag, men for 
dårlig utredet fra Boligprodusentene

http://www.casco.no
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Tre av fire lærlinger er i 
jobb året etter fagprøven

Ny statistikk fra Utdanningsdirek
toratet viser at tre av fire lærlinger 
som avla fag eller svenneprøve, 

var i arbeid pr. 1. november året etter at 
de fikk formell kompetanse. 
 Det er små endringer fra tidligere år.
 Det er variasjoner mellom fylkene når 
det gjelder hvor mange fagutdannede 
som kommer i jobb: Andelen varierer fra 
67 prosent i Møre og Romsdal til 80 pro
sent i Buskerud. I AustAgder og Østfold 
står likevel 11 prosent av tidligere lærlin
ger utenfor både utdanning og arbeid, 
mens tilsvarende andel er 5 prosent i 
Sogn og Fjordane.
 Bygg og anleggsteknikk er den nærin

OSLO: 74 prosent av lærlingene 
som tok fag- eller svennebrev i 
løpet av 2017–2018 var i arbeid 
kort tid etter. Samtidig er det for 
mange godkjente lærebedrifter 
som ikke har lærlinger. 

gen hvor flest fagarbeidere kommer raskt 
i jobb. Her har hele 85 prosent fått jobb 
ett år etter avlagt fag eller svennebrev.
 – Aldri før har så mange ungdommer 
søkt yrkesfag i videregående, og det gjør 
de lurt i. Norge trenger flere fagarbeidere. 

Samtidig er det for mange godkjente 
lære bedrifter som ikke har lærlinger. Det 
er for dårlig at en av fire bedrifter som kan 
ta imot lærlinger, ikke gjør det, sier kunn
skaps og integreringsminister Jan Tore 
Sanner.

Innen bygg- og anleggsteknikk har hele 85 prosent fått jobb ett år etter avlagt fag- eller 
svennebrev. (Arkivfoto: C Kunøe)

Byggmester blir 
ordfører i Randaberg
RANDABERG: Jarle Bø (Sp) blir ny ordfører i Randaberg ved 
Stavanger. Han er antakelig den eneste byggmesteren i 
 landet som blir ordfører etter årets kommunevalg. 
 Den nå 40årige Jarle Bø har vært aktiv i lokalpolitikken 
siden EUkampen i 1994, og gruppeleder for Senterpartiet i 

16 år. 
 – Jeg er byggmester og det vil jeg 
alltid være selv om det er sekssyv 
år siden sist jeg praktiserte tøm
rerfaget, sier Jarle Bø på telefon 
mellom politiske forhandlinger. 
 – Jeg gikk i lære og ble svenn og 
mester i et firma i Stavanger før jeg 
begynte for meg sjøl. På det meste 

hadde jeg fire ansatte og vi konsentrerte oss om boliger, og 
eneboliger spesielt, forteller han.
 Siden han ga seg som aktiv byggmester, har han vært 
 distriktssjef i Icopal og nærings og havnesjef i Hå sør på 
Jæren. Men nå blir det lokalpolitikk på heltid. 

Hardt HMS-arbeid 
gir resultater
OSLO: Fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at det 
skadeforebyggende arbeidet som bygge og anleggsnærin
gen har drevet med gjennom mange år, har klart å redusere 
antall skader og ulykker. 
 SSBtall for antall registrerte arbeidsulykker i bygg og 
anleggsnæringen viser at bransjen i 2018 opplevde 2 670 
arbeidsulykker.
 – Hver ulykke er en ulykke for mye. Vi ser imidlertid 
 effekt av at det jobbes hardt og systematisk for å få ned 
 skadetallene i næringen, sier Thorkil Aschehoug, advokat 
og fagsjef for HMS i BNL.
 Bygge og anleggsnæringen hadde 5,2 rapporterte 
 arbeidsulykker pr. 1000 ansatte.
 – Tallene viser at det systematiske, skadeforebyggende 
arbeidet som bygge og anleggsnæringen har drevet med 
gjennom mange år, har effekt. For tross bransjens åpenbare 
risikoforhold, er det relativt sett et lavere antall innrappor
terte arbeidsulykker i byggenæringen enn innenfor de fire 
øvrige bransjene som SSB måler, forklarer Aschehoug.
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Tysk kvalitet pakket inn i et stilig og moderne Opel-design. 
Med lastekapasitet på opptil 1400 kg og en hengervekt på opptil 
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P roduksjonen til TEWO kan fem 
  dobles med det nye anlegget og 
i 2020 åpner enda en fabrikk for 

 helnorsk massivtre, ved siden av dagens 
nye produksjonslinje. 
 Mye har skjedd på tre år, da Thermo
wood presenterte sitt første hus i Bygg
mesteren. 
 – Hvordan har dere klart spranget fra 
liten, manuell produksjon til industri-
bedrift?
 – Det handler om at vi er en veldig fin 
gjeng som får med seg dyktige folk som 
ønsker oss og norsk treindustri godt, for
klarer Thorsen som har investert all sin 
tid på prosjektet siden 2012.
 – Jeg satset på dette fordi jeg så at det 
kom et trendskifte. Ideen kom da jeg leste 
en rapport fra Husbanken med intervjuer 

– En milepæl for norsk bære-
kraftig treindustri
HURDAL: – Nå blir det spennende, 
sier daglig leder Henning Thorsen 
i TEWO under åpningen av den 
nye fabrikken i Hurdal for rime-
lige, isolerte byggesystemer. 

AV CHRISTOPHER KUNØE 
CK@BYGGMESTEREN.AS

av huseiere. Veldig mange ville bo i et 
mer miljøvennlig og bærekraftig hus – 
men ingen ville betale noe ekstra for det. 
Derfor satte jeg som første prioritering at 
Termowood skulle være bærekraftige og 
miljøvennlige produkter – som ikke skulle 
være fordyrende, sier den daglige lederen 
i TEWO.

FORBEDRER PRODUKSJONEN
Bedriften har så langt levert komplette 
bygningssystemer til ca. 80 bygg i  

Norge og NordSverige. Alt fra hytter, 
 boliger, rekkehus og barnehager er blitt 
oppført langt raskere enn med tradisjo
nelt bindingsverk.
 – Det har gitt oss mange gode referan
ser og vi føler oss klare for neste kapitel. 
Nå blir det spennende å levere. Det har 
vært et tøft år med å få opp den nye fa
brikken. Fra å kunne levere ett hus i uka, 
går vi til samme volum på én dag – det er 
en stor forskjell, sier Henning Thorsen.

En stor dag: Økonomisjef 
Helene B. Francke, daglig 
leder Henning Thorsen og 
styreleder Gunnar  
Olofsson i TEWO. 

TEWO er et byggsystem basert 
på isolerte massivtre-elementer. 
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Vinduer med 
isolasjonsevne helt 
utenom det vanlige

Store glassfasader krever vinduer med svært god isolasjonsevne mot norske 

naturkrefter. I eXtra-serien leverer vi vinduer med U-verdi ned mot 0,6. gilje.no

Vi er fleksible på det meste – bortsett fra kvaliteten.

Møt oss på BYGG REIS DEG

http://www.norsklimtre.no
http://www.gilje.no
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 Volumet kan økes ytterligere ved 
behov, siden produksjonen nå kan tas 
med flere skift. Og Thorsen tror det kan 
bli nødvendig.

SER ET NORDISK MARKED
TEWO begynner å merke etterspørsel 
 etter sine løsninger utenfor Norge.
 – Vi har fått vår første distributør 
i  Danmark og har allerede mange 
 forespørsler derfra, sier Thorsen.
 Selskapets svenske styreleder, 
Gunnar Olofsson, er også styreleder i 
Statskog og har bred innsikt i nordisk 
treindustri.
 – Nå vil vi øke arbeidet med å lisen
siere ut løsningene til TEWO til ut
landet slik at mange andre selskaper 
kan satse på og produsere bærekraftige 
bygningsele menter, sier Olofsson i sin 
tale under  åpningen.

– EN NØKTERN INVESTERING
TEWO har langsiktige eiere, ifølge 
 Henning Thorsen:
 – De forstår stegene vi må gjennom
føre. Ja, selv de ansatte har investert 
egne penger i TEWO. Like viktig er det 
at banken vår også tørr å satse på oss. 
Alle nyetableringer er en risiko og vi må 
bevise at vi kan levere, sier Thorsen.
 En stor fordel for selskapet er be
liggenheten. Hurdal er et rimelig sted 
samtidig som det er svært sentralt.
 – Fabrikken er i den store sammen
heng en nøktern investering. Vi er ikke 
større enn at en rimelig omsetning 
nå får dette til å gå rundt. Men poten
sialet er mye større, fastslår Henning 
 Thorsen.

FABRIKK FOR NORSK MASSIVTRE
– I februar neste år åpner vi en egen 
plate fabrikk. Da kan vi endelig pro
dusere alle råvarer selv og tilby et full
komment produkt. Ingen produserer 
lignende produkter i massivtre som 
TEWO i dag, Splitkon leverer tykkere 
plater – mens vi satser på tynnere løs
ninger, sier Thorsen.
 Gründeren er glad og rørt på 
 åpningsdagen, men helt i mål er verken 
han eller selskapet.
 – Det viktigste er å ha det gøy på 
 jobben og strekke seg ytterligere.  Hadde 
ikke vi anstrengt oss litt ekstra, så 
hadde vi ikke kunnet feire en ny fabrikk 
i dag, sier daglig leder Henning Thorsen 
i TEWO. n

F ormålet er å få flere til å bli med 
 byggere og handle hvitt, for å sikre 
et stabilt og trygt arbeidsmarked, 

bedre de håndverksmessige utførelsene 
og hindre skadelige arbeidssituasjoner, 
skriver Vestfold fylkeskommune.
 – Dette er et viktig arbeid som blir 
gjort for å bekjempe svart arbeid. Re 
 videregående skole er pilotskolen som 
skal prøve ut prosjektet. Pilotklassen skal 
lage skoleverkstedet om til en «be drift», 
og de får kjenne på konsekvensene av 
å velge svart arbeid framfor hvitt, sier 
utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskom
mune, Lisbeth Eek Svensson.
 Medbyggerne er et samarbeid mellom 
Fylkesmannen, Vestfold fylkeskommune, 
Skatt sør, Politiet, arbeidstilsynet, KS, 
NHO og LO. 

FORHINDRE SVART
Hensikten med prosjektet Medbyggerne i 
videregående skole, er å forhindre kjøp og 
salg av svart arbeid spesielt i byggebran
sjen ved å endre holdninger. Det skal også 
gjøre det enklere å si ifra om svart arbeid 
og sette i gang tiltak fra myndighetene.

Én klasse fra Re videregående skole blir pilotklassen som skal jobbe som om det skulle vært et 
snekkerfirma. (Alle foto: Vestfold fylkeskommune)

Elevene lærer 
konse kvensene 
av svart arbeid
RE, VESTFOLD: Re videregående skole er først ut til å prøve prosjektet 
Medbyggerne i videregående skole: Én klasse skal jobbe som i et ekte 
snekkerfirma, for å forstå konsekvenser av svart arbeid.

 – Ungdommen skal bli gode ambassa
dører for saken, utvikle etisk bevissthet 
og god dømmekraft. Medbyggerne skal 
også løfte fram de positive sidene ved å 
yte hvitt og hvilke bekymringer du slip
per ved å si nei til svart arbeid, sier Eek 
 Svensson.

KLASSEROMMET SOM BEDRIFT
Fagopplæringssjef i Vestfold fylkeskom
mune, Kristina Rabe, følger prosjektet og 
åpner Medbyggerne i byggfagsklassene på 
Re videregående skole.
 – I tillegg til å bygge gode holdninger 
rundt hvitt arbeid, skal elevene lære seg 
hvordan lønnsslipp fungerer, hvordan 
lage CV og søknad, arbeidskontrakt og å 
søke jobb, sier Rabe. 
 – Det blir som å jobbe på en ekte 
 arbeidsplass hvor lønn skal føres og 
 HMSkortet må være godkjent, avslutter 
hun.
 Konseptet utvikles til nye utdannings
program og flere skoler etter hvert. Om 
prosjektet gir gode resultater, skal det 
sendes ut i hele landet. n
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TRELIM HURTIG
•  Trenger ikke settes i press
•  Spaltefyllende
• Renner ikke

Fester 
innen

 30 sek! 

i verktøykassa!
«et must» å ha

Besøk oss på BYGG REIS DEG, stand E03-10

"Jeg har brukt Trelim Hurtig til liming av panelhjørner og 
gjæringer på et hytteprosjekt. Jeg har også brukt dette 
limet når jeg har satt på smygplater i vinduer og dører hos 
en kunde som ønsket listefritt resultat. Dette limet holder 
hva det lover, lite griseri og fester kjapt"

Tømrer Martin S. Lien

O
ktanO

slo.no

185x260.indd   1 02.10.2019   15:36

http://www.essve.no
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Daglig leder 
Stein Fredheim 
og  tømrer  Morten 
Amundsen på 
taket til en av de 
nye boligene på 
 Granmolunden. 
 Husene i bakgrun-
nen er innflyttet.
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Satser på 
små boliger 

i rekker
KLÆBU: Da større hus viste 

seg trege å selge, snudde 
byggmesterfirmaet på flisa. 

Nå satser de stort på små 
hus i rekke. 
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Det er de minste boligene våre som selger best,  
  sier daglig leder Stein Fredheim i Norgeshus  
  Fredheim & Paulsby Bygg AS der han står i 
 boligfeltet Granmolunden i Klæbu, et par mil 

fra Trondheim sentrum. 
 Byggmesterfirmaet kjøpte den store tomta der bolig
feltet er etablert. Der bygger de alle boligene selv. Dette er 
to etasjes hus kjedet sammen i rekker, og noen firemanns
boliger. De minste husene er 87 kvadratmeter.
 Etter planen skulle de bygge flere store boliger, men for
di de viste seg tunge å selge, ble planene endret. Nå blir det 
i stedet flere mindre hus. 10 små hus er ferdig bygget nå.

MARKEDET ETTERSPØR MINDRE HUS
– Markedet er i endring. Før bygde vi store eneboliger på 
romslige tomter. I de senere årene er det blitt flere hus 
i rekker og mindre boliger fordi store hus selger dårlig. 
 Kjøperne er familier i etableringsfasen og godt voksne som 
flytter fra store eneboliger for å få en enklere hverdag. De 
vil ha små hus, sier Fredheim. 
 Små hus i rekke gir mange fordeler for kunden, ikke bare 
det at boligen blir billigere. Kommunale avgifter, forsikring 
og vedlikehold blir også rimeligere, sammenlignet med 
større boliger.
 – Mange lever et aktivt liv på fritida, de reiser mye, har 
hytte og behøver ikke så stor bolig. Andre kjøper mindre 
bolig, fordi de ikke har råd til en stor bolig – noen får ikke 
finansiert det. 
 Klæbu kommune stiller krav til å utnytte arealene. Det 

AV HARALD VINGELSGAARD 
POST@BYGGMESTEREN.AS

Stein Fredheim på den asfalterte veien  mellom boligene i  rekker på 
Granmo lunden. 
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Husene settes opp på rekker omkring felles-
arealene. Ei grillhytte er en del av tunet.

gir mindre enheter og tettere bebyggelse.
 – Dette fører til at vi setter mindre fotavtrykk i våre 
bygge prosjekt, sier Fredheim og tenker på miljøet. 

RUNDT ET TUN
I Granmolunden i Klæbu blir alle husene bygd rundt 
et  felles areal – et lite tun – med grillhytte, lekeplass og 
 benker. Fra dette boligfeltet blir det gang og sykkelveier til 
skolen, idrettsanleggene og sentrum. Foreldre kan slippe å 
kjøre barna hit og dit, siden de kan gå trygt dit de skal. 
Det tar bare fem minutter å gå til skolen.
 Fredheim & Paulsby Bygg AS er ferdig med 21 boliger på 
dette feltet. Ni andre er under bygging. 
 Byggmesterfirmaet bruker ikke ferdige elementer.
 – Vi synes det er best å bygge alt selv på byggeplassen. 
På den måten kan vi raskt endre på noe etter kundens 
ønsker. Dessuten unngår man transport av materialer som 
først skal kjøres til elementfabrikken, før de i neste om
gang skal fraktes til byggeplassen.

KUNDENE MED OG BESTEMMER
Fredheim legger vekt på at alle som arbeider med å bygge 
disse boligene er med og bestemmer, både under plan
leggingen og mens de bygger. De ansatte blir inkludert i 
byggeriet ved at de kommer med råd, tips og anbefalinger. 
På den måten blir det best mulig resultat.
 Fredheim & Paulsby Bygg AS satser på lærlinger. Nesten 
alle ansatte har vært lærling der. Det gir erfaringsover
føring, et viktig stikkord for byggmester Fredheim. Den 
ene generasjon tømrere overfører sine kunnskaper til den 
neste. 

Over en carporten er det stor terrasse.

 – Hvordan vil du karakterisere byggene dere setter opp 
på Granmolunden?
 – Det er vanlige hus i tradisjonell stil, med fin arkitektur, 
frisket opp med noen detaljer. Store vindusflater bryter 
med det tradisjonelle. Det gir mer lys og positiv energi. 
 Fasadene får en brytning med noen felter liggende  panel. 
Vi får høre svært mye positivt om Granmolunden fra 
 Klæbu kommune. Og kjøperne av boligene er svært for
nøyde, sier han.
 Carporter binder sammen husene i disse rekkene.  



På taket av carporten er det store terrasser med utgang fra 
den kombinerte stua og kjøkkenet. 

TEGNET SELV
Husene har firmaet tegnet i samarbeid med Norgeshus
kjeden. De hadde felles møter med arkitekt, ingeniør og 
megler i planleggingen. Etterpå holdt de prøvevisninger 
for venner, kjente og ansatte. Deretter ble det gjort juste
ringer og boligene ble lagt ut for salg. Kjøperen av boligen 

NORGESHUS FREDHEIM & PAULSBY BYGG AS, TRONDHEIM
Etablert av Stein Fredheim og Per Magnar Paulsby i 1997.   22 ansatte og tre lærlinger. Bygger boligblokker, eneboliger og rekkehus. 
Mye i egen regi i Trondheim og omegn. Omsatte i 2018 for 38 millioner kroner.
Norgehusforhandler som i mars ble kåret til årets forhandler i kjeden. Medlem i Byggmesterforbundet.

Granmolunden boligfelt i Klæbu ligger bare noen hundre meter fra skolen og nær sentrum, likevel svært landlig.

kan selv være med og bestemme hvordan den skal bli, 
blant annet ved å endre enkelte tekniske løsninger og velge 
antall soverom.
 Norgeshus Fredheim & Paulsby Bygg AS har store planer 
for framtiden.
 – Vi ser at markedet tar godt imot boligene på Granmo
lunden. Derfor har vi flere prosjekter på gang. Ett av dem er 
et boligfelt på Børsa sør for Trondheim. Der skal vi bygge til 
sammen 105 boliger, 15 av disse i første byggetrinn. n

FA
K

TA
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ERFARINGSOVERFØRING: Bas 
Anders Byberg studerer detaljer 
på nettbrettet sammen med 
lærling Andreas Bogen Byberg 
(t.h.). Lærlingens svenne prøve 
skal blant annet bestå av å kle 
to vegger med liggende  panel. 



Amarok fra kr 428.950,- eks.mva. Drivstofforbruk blandet kjøring fra 8,8-9,0 l /100 km, CO2-utslipp fra 
231-232 g/km etter WLTP standarden. Prisen er veiledende levert til Oslo inkl. leveringsomkostninger. 
Frakt til forhandler utenfor Oslo kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr utover standard. 

Det er vanskelig å ikke glede seg over kreftene som bor i Volkswagen Amarok. Den kraftige V6-motoren på 
inntil 258 hk og 580 Nm har ekstremt mye å gi, uten å fire på andre krav. Med «overboost»-funksjonen kan du i 
tillegg frigjøre hele 272 hk, samtidig som du nyter den stadig overlegne kjørekomforten du får med permanent 
4MOTION firehjulstrekk og 8-trinns automatgir. Under krevende kjøring utenfor allfarvei, er den ustanselig. 
Amarok er sterk nok til å trekke en tilhenger på 3,5 tonn og har en gjennomført kvalitet som bare må prøves. 
Velkommen til prøvekjøring. Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. 

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

 Det bor 258 hester i denne bilen
Slipp dem løs

http://www.volkswagen-nyttekjoretoy.no
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Enebolig fra 1950-
tallet stases opp
RØROS: Tømrer Bjørn Kosberg trives best med 
å drive bedrift alene, uten ansatte. 

– Før var det én etasjes 
inngangsparti med 

flatt tak. Nå blir det 
to etasjer med saltak. 

Mer staselig, mener 
Bjørn  Kosberg.
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AV HARALD VINGELSGAARD 
POST@BYGGMESTEREN.AS

V   i møter ham i Ålen i Trøndelag, mens han skifter  
  tak på en bolig, og bygger ny etasje over inn
gangspartiet. 

 Huset blir staselig. Det ble oppført på 1950tallet, og er 
etterisolert og kledd utvendig. Nå setter Kosberg Bygg opp 
en andre etasje med saltak over det som var et inngangs
parti med flatt tak. Huset får endret utseendet og blir mer 
moderne.
 Her har Kosberg leid inn kollega Rolf Sundt på dette 
rehabiliteringsprosjektet. Andre ganger kan Kosberg være 
innleid av Sundt. Begge driver enkeltpersonforetak på 
 Røros. Slik har de jobbet sammen i 10–11 år. 

STØRRE FRIHET 
Men ansatte vil han ikke ha. Det gir mer ansvar og mindre 
frihet. 
 – Vi har ikke noe mål om å bli store. Jo større man blir, 
desto mer bundet blir man. Vi er jegere og må ha noen uker 
fri i løpet av året til å reise på jakt, elgjakt og rypejakt, når 
det passer oss, sier de. I fjor høst jaktet de i Femundsmarka, 
jaktlaget deres fikk to elger. Sundt er også en ivrig fisker.
 – Som selvstendig næringsdrivende med egen bedrift, 
uten ansatte, er jeg min egen herre. Jeg kan ta meg en dag 
fri uten å spørre noen om det. Så arbeider jeg inn igjen den 
dagen senere, sier Kosberg. 
 – Hvordan er markedet for tømrere?
 – På Røros er det mange små tømrerbedrifter og høy 
byggeaktivitet. Det er kamp om jobbene. Derfor må vi stå 
på og jobbe hardt. Vi tar det vi får, smått og stort. Det blir 
mye hyttebygging og tilbygg til hytter og hus. Noen nye 
eneboliger setter vi også opp innimellom.
 Hyttemarkedet er stort på turiststedet Røros. I kom
munen er det om lag 5.000 hytter og 5.600 innbyggere. 
Området er populært blant annet for folk fra Trondheim.
 – Alt skal foregå om sommeren, har vi inntrykk av. 
Mange skal ha hjelp til å skifte tak og sette inn nye vinduer, 
både på hytter og hus, på den tida av året. Derfor leier jeg 
som regel inn to ekstra tømrere om sommeren, sier Bjørn 
Kosberg.
 – Ta vare på yrkesstoltheten og gjøre en så god jobb som 
mulig, slik at kundene blir fornøyde. Det er oppskriften for 
å lykkes. Fornøyde kunder er den beste reklamen, fastslår 
de to kollegene. 

KOSBERG BYGG, RØROS
Enkeltpersonforetak stiftet i 2003 av Bjørn Kosberg. Samarbeider 
mye med tømrerkollega Rolf Sundt som driver eget enkeltperson-
foretak. Bygger nye hytter og påbygg og rehabiliterer hytter og 
boliger i hjemkommunen og nabokommunen Holtålen. 

FAKTA “     

Byggeplasslederstudiet
Påmeldingsfrist 10. okt.
Bli en god byggeplassleder! Studiet gir deg 
kompetanse til å løse utfordringene i 
byggeprosjektet, og verktøy 
for økt effektivitet og
lønnsomhet.

“Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det 
vært fint å møte bransjekollegaer og snakke om 
forskjellige utfordringer i hverdagen.” 

Påmelding og mer informasjon: 
www.byggmesterskolen.no

MODUL 1:  
• Definering	av	byggeplasslederrollen,	konsept	og	oppbygging
• 	Overordnet	om	entrepriseformer,	kontrakter,	aktuelle	lover
og	forskrifter

• Bruk	av	bedriftens	KS-system
• Risikovurdering,	HMS-planlegging	og	-	oppfølging
• Internkontrollforskriften	og	Byggherreforskriften
• Deleksamen

MODUL 2: 

• Eksempel	på	prosjektunderlag
• Produksjons-,	avfalls-	og	riggplanlegging
- Innkjøp	og	leverandører
- Fremdriftsplanlegging

• Deleksamen

MODUL 3:  

• Kontrakter	og	avtaler
• Dokumentasjon	 av	egenkontroll , fukt,	tetthet	osv.
• Uavhengig	 kontroll	og	tilsyn
• Avviksbehandling
• Byggemøter	 og	rapportskriving
• Overtakelse
• Deleksamen

MODUL 4:  

• Kalkulasjon	og	økonomioppfølging	 i	prosjektet
• Kundebehandling	og	ledelse
• Kvaliteter,	toleranser	og	målemetoder	 ved	bruk	av	NS	3420
• Forsikring	 -	risiko	og	ansvar
• Deleksamen

TROMSØ
Oppstart	5.- 6. feb. 

SARPSBORG
Oppstart	12.-13. feb.

http://www.byggmesterskolen.no
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HYTTE FERDIG TIL JUL 
Nærmere Røros satte Kosberg og Sundt opp ei stor hytte i 
fjor. Den stod ferdig til jul. 
 Det er ei tradisjonell hytte med 120 kvadratmeter 
grunnflate, med oppstue eller «oppstugu» som det heter 
på rørosmål. Terrasse og balkong er det også. 
 Hytta er et eksempel på et byggeprosjekt som det er 
topp å arbeide med.
 – Denne jobben likte vi godt. Den var langvarig og litt 
utenfor bykjernen på Røros. Et rolig sted i skogen, fastslår 
Kosberg.
 – Vi begynte på hytta på våren i fjor. Da vi var ferdig 
utvendig, lot vi den stå og tørke noen måneder. Vi fortsatte 
innvendig i oktober da vinteren kom, og ble ferdig til jul, 
forteller de. 
 Det er en fin arbeidsrytme, akkurat slik de vil ha det. 
Utejobbing om sommeren, innendørs om vinteren. Og slik 
har de jobbet med mange hytter opp gjennom årene.
 Mye er likevel endret siden starten for 20 år siden. 
 – Det er blitt mer byråkrati og større hytter de senere 
årene. Mange har det finere på hytta enn hjemme, har jeg 
inntrykk av, sier Kosberg foran hytta med fire soverom, to 
bad og en stor stue kombinert med kjøkken.

MYE ARBEID I SIKTE
Både Kosberg og Sundt har mye å gjøre i den nærmeste 
framtid. Det blir påbygging av både hytter og hus, skifting 
av tak og andre restaureringsjobber i regi av Kosberg Bygg 
på Røros.
 – Vi har arbeid for et år framover, sier tømrer Bjørn 
 Kosberg. n

Bjørn Kosberg 
skifter tak på 

en enebolig fra 
1950-tallet.

Over det gamle inngangspartiet som hadde flatt tak, blir det 
nå en ny del av andre etasje.

Bjørn Kosberg (t.v.) og Rolf Sundt foran hytta som de sammen har bygd på 
Røros. De to tømrerne har hver sine enkeltmannsforetak, og samarbeider 
ofte om prosjekter.
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Økt livskvalitet 
med jobb i 
skjærgården

Det er sjelden kø for den som har jobb i 
skjærgården. (Foto: Hvaler Håndverk)

BYGGMESTEREN 09/19   25
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HVALER: Slitsom pendling til Oslo ble for ti 
år siden byttet ut med hyttebygging på 
Hvaler. Ole Herman Kristiansen (49) 
er glad for at han satset på å skaffe 
seg et levebrød hjemme.

REPORTASJE
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– Dette har økt livskvaliteten min. Jeg er heldig som kan 
gjøre det jeg gjør. Jeg kjenner mange håndverkere som 
pendler inn til Oslo. Av og til erter jeg dem med et bilde av 
sjøen, ler Kristiansen som stort sett har sjøen rundt seg på 
alle kanter der han jobber. For det er dyre hytter på holmer 
og øyer i Hvalerskjærgården det dreier seg om. Gamle 
 rives, og nye bygges.

FARVEL OSLO
Kristiansen er fra Hvaler, og gikk i lære i et fredrikstad
firma med oppdrag i Oslo. Mye dreide seg om antikvariske 
prosjekter. En kort periode jobbet han i Fredrikstad kom
mune, før han igjen var tilbake i Oslo. 
 – Jeg møtte «halve» Fredrikstad på vei til Hvaler, mens 
jeg var på vei til Oslo. Grytidlig kjørte jeg for å være på jobb 
til halv sju. Så var det å skynde seg hjem igjen etter jobb, 
for å rekke barn i barnehagen, forteller Kristiansen. I 2009 
hadde han fått evig nok av pendlingen. Han tok sats og 
ville prøve seg på hyttebygging. Akkurat det valget har han 
ikke angret på.
 – Jeg satte opp plakater her og der for å informere om 
virksomheten. Så fikk jeg en telefon fra én som var interes
sert, så inviterte jeg en annen som skulle bygge hytte ut for 
å se på prosjektet. Siden har det bare ballet på seg. 
 Etter hvert ble oppdragsmengden på Hvaler så stor 
at han bare kunne si farvel til Oslo. Samme år som han 
 startet opp, fikk han seg en lærling. Etter et par år hadde 
han firefem ansatte. Nå er de sekssju ansatte, men større 
skal de ikke bli. 
 – For det som er moro, er å være ute og snekre, ikke 
 administrere, fastslår gründeren.

OPPDRAG I KØ
– Jeg har vært heldig, synes Kristiansen, som tilfeldigvis 
fikk kontakt med to kjente arkitekter i Oslo som han får 
oppdrag fra. De er kunnskapsrike og detaljorienterte, og 
det liker han. I snitt bygger Hvaler Håndverk to hytter i 
året. De aller fleste  oppdragene dreier seg om hytter, med 
noe restaurering innimellom. Det er gjerne dyre hytter av 
edeltre de bygger. 
 – Vi er ofte ute på holmer og øyer og må bruke lektere 
og helikoptere. Det er mye organisering før vi setter i gang 
med å bygge, og det liker jeg. Og så er det deilig å kunne gå 
ut i jolla om morgenen, for vi bruker jo mer båt enn bil. Da 
tenker jeg ofte på de som står i kø inn til Oslo. Jeg var med 
på mange flotte prosjekter i Oslo, men nå hadde jeg ikke 
klart å pendle igjen. Da ville jeg heller ha vært bussjåfør, 
sier Kristiansen. Men det trenger han ikke å tenke på. For 
oppdragene står i kø. 
 – Vi begynner allerede nå å fylle opp for vinteren 2020 
og 2021. Det er to store jobber som skal starte neste høst. 
Jeg får hele tida mange telefoner og må takke nei til flere 
oppdrag. Jeg kunne lett ha hatt 20 mann i jobb, men det vil 

AV TERJE HANSTEEN 
POST@BYGGMESTEREN.AS

Det er bedre å ta en pause i sola og ha 
utsikt over skjærgården enn å mase inn til 
storbyen hver dag, er de skjønt enige om,   

(f. v.) Trond Jensen, Kristoffer Kristiansen og 
Ole Herman Kristiansen. 



jeg ikke, for da mister jeg muligheten til å snekre selv. Det 
er i det hele tatt mer enn nok av arbeid til alle tømrere på 
Hvaler.
 Ole Herman Kristiansen har ikke noe mål om å bli stor 
og rik. Han sier at han er fornøyd med å ha en fin hverdag 
og rekke hjem til middagen.
 – Suksess? Jeg synes i alle fall at dette har gått bra. Joda, 
summa summarum har det gått bra. Jeg håper at det 
 holder seg.

STØRRE FRIHET
Sønnen Kristoffer Kristiansen (25) har også pendlet en 
stund. 
 – Jeg var med på restaurering av Oscarsborg festning i 
Oslofjorden. Det ble lange dager, husker jeg.

– Det er så mye lettere å jobbe her enn i Oslo, sier Trond Jensen som 
pendlet i åtte år. 

Kristoffer Kristiansen trives med å jobbe 
hjemme på Hvaler. 

 – Det ble en livsstil å pendle, tilføyer Trond Jensen (43) 
som pendlet i åtte år. Men heller ikke han savner den til
værelsen. – Nei, det gjør jeg overhodet ikke. Når man får 
familie, blir det annerledes. Det er så veldig mye lettere å 
jobbe her ute, her slipper vi for eksempel å lete lenge etter 
en ledig parkeringsplass. Det brukte vi lang tid på i Oslo. 
Nå får vi stadig mer spennende jobber her ute på Hvaler. 
Jeg koser meg ordentlig, og føler meg friere her. Så langt 
har vi satt opp 1520 hytter, i tillegg til at vi restaurert en 
god del.
 – Hva hvis det blir skikkelig ruskevær?
 – Vi sjonglerer litt med prosjektene. Noen er finværs
prosjekter. Men det blir aldri så surt her at vi savner pend
lingen, ler Jensen og far og sønn Kristiansen. n

REPORTASJE
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Håndverkerens  
Våtroms Veileder

Besøk oss på stand D08-05
◆   Demo på Håndverkerens Våtroms Veileder  

digital.

◆   Få messerabatt! Veilederen kan nå også  
kjøpes uten å gå HVV-kurset.

Få med deg et av våre våtroms- 
seminar på scene 4 i hall E: 

◆   ”Håndverkerens Våtroms Veileder, -  
Håndverkerens valg av våtromskompetanse”. 
Unngå feil og skader på bad. Bygg rett første gang, med riktige  
produkter. Passer for profesjonelle håndverkere og ledere i  
håndverksbedrifter. 

•  Onsdag 16. oktober kl 14.30 – 15.00 
•  Torsdag 17. oktober kl 14.30 – 15.00 
•  Fredag 18. oktober kl 14.30 – 15.00 
•  Lørdag 19. oktober kl 11.30 – 12.00 

Håndverkerens  
Våtroms Veileder  
i digital versjon

NÅ KOMMER

Høstens kurs i Håndverkerens Våtroms Veileder
Meld deg på vårt 2-dagerskurs, med eksamen, for å få sertifikat på utført kurs 
i Håndverkerens Våtroms Veileder. Går du kurset er veilederen i trykket versjon,  
samt 1 års abm. på digital versjon, inkludert i kursprisen.

Kurssteder:

•  Oslo: 19 - 20. november
•  Bodø: 19 - 20. november
•  Stavanger: 03 - 04. desember

Riktige bad, etter gjeldende  
regelverk, med Håndverkerens  
Våtroms Veileder.  
Bestill på: www.hvvkurs.no

http://www.hvvkurs.no
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Gammelt trehus 
får funkis nabo
TRONDHEIM: I nabolaget på Lade er det knapt 
noen som hever øyenbryn når det blir bygd ny 
enebolig i funkisstil tett inntil 
et eldre hus med saltak. 
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F or i det eksklusive boligstrøket på nordsida av  
 Trondheim, er det allerede flere nye boliger som  
 er bygd i en helt annen stil enn den rådende   
 etterkrigsstilen. 

 Selven Bygg AS satte opp en av boligene som ble inn
flyttingsklar i høst. Det er i funkis stil med flatt tak og  store 
vinduer, tett inntil et toetasjes hus med saltak. I samme 
boligvei er det bygd nye boliger i en annen stil, tett inn til 
de opprinnelige.
 – Dette er spesielt, selvfølgelig. Men det var slik kunden 
ønsket at vi skulle bygge, sier daglig leder Jarle Selven i 
Selven Bygg AS.

SELVEN BYGG AS, TRONDHEIM
Etablert i 2017 av Jarle Selven.Fire ansatte som driver med rehabilitering, 
oppussing, tilbygg og nybygg i Trondheim og nabokommunene.

Gammelt trehus 
får funkis nabo

AV HARALD VINGELSGAARD 
POST@BYGGMESTEREN.AS

 – Hva synes du om at det nye funkishuset bygges bare to 
meter fra det gamle?
 – Jeg synes det er et fint bygg. Det er det gamle også. 
Både kundene og bransjen utvikler seg hele tida med nye 
stilarter og smaksretninger, sier Selven.

BYGGER PÅ EGEN TOMT
De som bor i det gamle trehuset, bestemte seg for å bygge 
det nye funkishuset på samme tomt og fikk grønt lys fra 
Trondheim kommune. Det kom ingen formelle klager. 
 Familien skal flytte inn i funkishuset når det blir ferdig.  
 Byggeprosjektet er svært positivt for Selven Bygg.
 – Kundene er veldig hyggelige folk, reale og blide hele 
tida. De kom til og med med kake da bygget var tett, så 
slapp vi å henge opp mønsåskaillen, ler Selven.
 Kunden synes huset blir «kult», og de er strålende for
nøyde med byggefirmaet. 

Byggmester Jarle 
Selven foran funkis-
huset som er bygd to 
meter fra det gamle 
trehuset.

FA
K

TA



«Klossen» med ferdig impregnert kledning i brunt over carporten gir en 
brytning mot den hvite murpussen.

Tømrer Adrian Lurvik skjærer gipsplater til vangene i trappa.

REPORTASJE

 Med arkitekters hjelp, har kunden kommet fram til 
mange spesielle løsninger. Blant annet at den ene veggen 
er bygd med en vinkel for å utnytte tomta. På den andre 
sida har huset en «kloss». Det er en etasje over carporten.

RASK BYGGING
Selve byggingen gikk raskt. Kjelleren er bygd med betong 
og mur, råbygget er i tre, forsterket med stålsøyler og 
ståldragere. Veggene kom til byggeplassen som ferdige 

elementer, med de fleste vinduene montert. Men hjørne
vinduene ble satt inn på byggeplassen.
 Bjelker til etasjeskillene og til taket kom ferdig kappet. 
 – Det var som å bygge med byggesett, mener Selven. 
 Det meste av huset får hvit murpuss utvendig. Det er 
lagt til rette med plater for murpuss som er lagt utenpå 
gipsplatene. 
 – Murpussplatene er lette å arbeide med, nesten som 
gipsplater, forklarer han.
 Et murerfirma har pusset og malt platene. 

BRUN PANEL
Utvendig får huset en brytning med brunfarget, impreg
nert panel to steder, på «klossen» over carporten og ved 
inngangspartiet. 
 Stilen er minimalistisk både utvendig og innvendig med 
glatte flater og store vinduer i hjørnene som vender mot 
fjorden.  
 – Vinduene bygger vi i ett med veggen innvendig med 
hjelp av slagfaste foringer med papp utenpå. Tappevang
ene skjules med gipsplater. Høyttalere til stereoanlegget 
bygges skjult i taket i prinsippet som spotlyskasser. Også 
det elektriske anlegget og andre ledninger ligger skjult.
 Arbeidet med funkishuset startet i april.
 – Vi lot huset stå og tørke en periode i sommer for å 
unngå fukt. Det kom mye regn i Trondheim, derfor måtte vi 
bruke avfuktere og varmeovn. 

LIKER Å DRIVE EGET FIRMA
Jarle Selven startet byggefirmaet i januar for to år siden
 – Hvordan er det å drive egen bedrift? 
 – Det er topp, utrolig artig. Nå er jeg med på alt, fra 
 begynnelsen med planlegging sammen med kunden, fram 
til huset står ferdig og vi tar sluttbefaring.
 – Dagene er hektiske. Mye å gjøre, men jeg er glad i å 
arbeide, sier Selven.
 For å unngå mer kontorarbeid, vil han ikke ansette flere 
tømrere enn de som arbeider i bedriften nå.
 – Jeg trives best ute på byggeplassene, forklarer Selven.
 Han startet som lærling i 2010 og arbeidet i et større 
firma, før han begynte for seg selv. Han tok teknisk fagskole 
på deltid, og ble ferdig utdannet fagskoleingeniør i 2018. 
Byggmester er han også.
 – Jeg har alltid hatt noen svært gode forbilder, blant 
 andre stefaren min, tømrer Kolbjørn Frøseth, og tømrerne i 
den generasjonen, de gode gamle. 

MYE REHABILITERING
– Vi jobber mest med rehabilitering og oppussing, fastslår 
Jarle Selven. To av prosjektene firmaet har hatt det siste 
året, beskriver det: En gammel firemannsbolig ble rehabi
litert og endret til hybelbygg. Et tre hundre år gammelt hus 
– med påbygg i alle retninger – ble isolert innvendig og fikk 
nye vinduer i gammel stil. 
 – Hvordan er framtidsutsiktene? 
 – Hvordan skal jeg få tid til alt? Siden jeg startet mitt 
eget firma, har jeg hatt veldig mye å gjøre. Det har vært stor 
pågang på jobber. Framtiden ser ut til å bli hektisk og svært 
god, sier byggmester Jarle Selven. n

Stua har store vinduer i hjørnet og er minimalistisk uten lister.  
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Lunsjprat avgjørende 
for boligkunder

SVENE, BUSKERUD: Hva kolleger snakker om i lunsjen i Teknologi-
parken i Kongsberg, kan fort bli avgjørende for boligbyggeren 

Tømrermester  Harald Teksle AS i Svene, 20 km unna. 

REPORTASJE

Taktro, undertakspapp, lekter og sløyfer legges på i etapper oppover for 
å sikre arbeidet. På stillaset er Christer Hauge og Tom-Christian Skogen.
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R  undt lunsjbordene sitter godt utdannede unge   
 mennesker som vet hva de vil ha og hvordan de vil  
   ha det i en ny bolig. Er de ikke fornøyd, spres det 

raskt. 
 – Det blir et spørsmål om å være inne eller ute som 
 leverandør for en interessant kundegruppe, fastslår  daglig 
leder Lars Simensen og prosjektleder Harald Teksle i 
tømrer mesterfirmaet. Det har tomter å tilby de unge i 
Kongsberg både på sørsida av byen og i mindre tomte
områder på Lampeland. Begge steder er firmaets tømrere i 
gang med å bygge for kunder. 

BYGD RENOMME GJENNOM 40 ÅR
Byggmesterfirmaet ble etablert for snart 40 år siden og har 
opparbeidet seg et godt renomme. Så godt at Mesterhus 
Norge kåret bedriften til årets medlem i 2018. I begrun
nelsen ble det særlig lagt vekt på firmaets gode forhold til 
kundene, at det leverer kvalitet og helt og fullt lever opp til 
kjedens slagord «– det blir som avtalt».

GOD KOMMUNIKASJON OG HARD JOBBING
– Når vi får fornøyde kunder, er det fordi det er god kom
munikasjon mellom kundene og oss. Det er korte linjer 
fra kontraktsmøte til ferdig hus fordi vi er to som både er 
selgere, kundeoppfølgere og prosjektledere når det blir 
bygging, forklarer de to.
 De legger til at det handler mye om å få full klarhet i hvil
ke forventninger kunden har, og følge dette opp hele veien. 

Grunnlegger og nå prosjektleder Harald Teksle og daglig  leder 
Lars Simensen er begge altmuligmenn overfor kunder fra kon-
trakten skrives til nøklene overleveres. 

AV PER BJØRN LOTHERINGTON 
PBL@BYGGMESTEREN.AS

På flotte utsiktstomter i Lampeland 
Øst bygger firmaet prosjekt-

boliger med pulttak og tak-
terrasse over garasjen. 

KUNDEKONTAKTEN SELGER
– Vi jobber beinhardt for å leve opp til det og legger vekt 
på at vi er et stabilt firma som vil være her om både fem 
og 10 år om det skulle oppstå noe. Vi trenger ikke prute 
på prisen for å få en avtale. Kunden vet hva de får, og det 
er  kontakten med firmaet som er avgjørende, ikke prisen, 
 mener daglig leder og prosjektleder. 
 – Vi har også gode rutiner for planlegging for å sikre 
planlagt framdrift. Som prosjektledere har vi møter med 
alle byggeplassene én dag i uka. På den måten får vi klar
lagt hva som må bestilles til levering i uka som kommer. 

KJENTE TØMRERE
På vårt spørsmål om hva som kjennetegner bedriften, er 
 Simensen og Teksle ikke i tvil: – Vi satser på egne  ansatte, 
lokale tømrere. Mange av dem har vi rekruttert som 



 lærlinger. Ofte kjenner kundene og tømrerne hverandre. 
I alle fall skal de lett kunne snakke med hverandre under
veis. 
 – Det må være faglærte? 
 – Ja, sånn som vi bygger, må vi ha faglærte tømrere som 
vet hva de må gjøre for at resultatet skal bli som forventet. Vi 
foretrekker plassbygging, eventuelt prekutt, og styrer unna 
elementer. Vi vil ha jobb til håndverkere, ikke montører. 
 – Innleie er ikke aktuelt?
 – Trenger vi økt kapasitet og må ty til innleie, må det 
være tømrere som vi kjenner fra før. Men vi vil helst styre 
unna innleid arbeidskraft. 

HAR ALLTID LÆRLINGER
Tømrermesterfirmaet i Svene er alltid på jakt etter gode 
håndverkere. I de aller fleste tilfeller må de rekrutteres som 
lærlinger.
 – Den sikreste rekrutteringen er gjennom opplæring. Vi 
har vanligvis en eller to lærlinger, men kunne hatt flere om 
det var flere interesserte. Jeg tror vi ser seinvirkningen av 
Reform 94, den gjorde noe med rekrutteringen til bransjen. 
Blant foreldre er det mange som mener at tømrerfaget ikke 
er godt nok, sukker Harald Teksle.
 – Det er også konkurranse om gode fagfolk, fortsetter 
Lars Simensen: – Det hender at gode tømrere vil begynne 
for seg selv eller at unge velger andre retninger der de har 
utsikt til høyere lønninger. Det er selvsagt synd, men vi kan 
ikke gjøre så mye med det om ikke det vi tilbyr med gode 
arbeidsforhold og kort reisevei er godt nok. 

KOMMUNEN ER TOMTEUTVIKLER
Det er eneboliger tømrermesterfirmaet bygger mest av. Nå 
i høst bygger de tre eneboliger i et kommunalt boligfelt på 
Lampeland, et par hus i et privat felt sør i  Kongsberg i til

REPORTASJE

legg til noen prosjekter andre steder i Nedre Numedal.
 – I byggefeltet i Kongsberg samarbeider vi med flere 
utbyggere og deler på kostnadene til infrastruktur. Før det 
første huset var satt opp og solgt, var det lagt ned ca. 50 
millioner kroner. Det sier seg selv at vi ikke kunne klart det 
alene. Ofte blir sånne tomteområder kjøpt opp av større 
selskaper. Derfor er vi så takknemlige for at Flesberg kom
mune selv har tatt ansvaret for Lampeland Øst der vi har 
tre tomter og er i gang med å bygge på to av dem.
 Simensen forteller at firmaet har fulle ordrebøker i ett 
års tid framover. Forespørsler om mindre jobber vil de også 
gjerne svare positivt til, men må fortelle at det kan ta ett års 
tid før de kommer i gang. n

Nesten flatt tak og ingen utstikk, er nytt og gir oss noen nye erfaringer, 
sier tømrerne Bjørn André Tonby og Filip Kracht Løveng og lærling Tor 
Martin Odden (i midten).

TØMRERMESTER 
HARALD TEKSLE AS
Etablert av Harald Teksle i 1982 og ble aksjeselskap i 2005. 
Daglig leder er Lars Simensen. Teksle er prosjektleder. 
17 ansatte, to av dem er lærlinger. 
Bygger nye boliger, rehabiliterer eldre. Marked i Flesberg med 
nabokommunene i Numedal og i Kongsberg. 
Medlem i Mesterhus siden 2007, kåret til årets medlem i 2018. 
Medlem i Byggmesterforbundet.

SVENE, FLESBERG
Svene er et tettsted i Flesberg kommune i Numedal, 17 km fra 
Kongsberg sentrum. Ca. 2 700 innbyggere i kommunen. 
Igangsatte boliger i 2018: 5. I 2017: 17. (Statistisk sentralbyrå)

FAKTA

Bjørn André Tonby sørger for at spikrene i klednings-
borda kommer på rett rekke oppover på veggen.
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GRAPHISOFT Norge opplever sterk vekst med våre 
løsninger blant boligprodusenter og innen 
industriell produksjon. 

Vi bidrar både med markedets mest innovative og 
fleksible programvarer, samt solid fagkunnskap 
og unik erfaring i de endringsprosesser som 
boligprodusentene nå går igjennom. 

Dette gjelder ikke kun BIM-programvare 
og automatisering av produksjonslinjer, men 
også smarte skybaserte dokumenthåndterings-
systemer med webbaserte viewere og 
byggeplassløsninger for nettbrett og telefon.

BIM FOR BOLIG-
PRODUSENTER
Innovative og brukervennlige 
BIM-løsninger for design, 
konstruksjon og industriell 
produksjon.

Stand D01-01

BIM for boligprodusenter 2019-BRD-7.indd   1 17.09.2019   12:50:08
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«VestlandsHus opplever stor vekst om dagen, og 
målsettingen er å fortsette å vokse i årene som kommer. 
Da må vi gjøre grep for å ruste oss for denne utviklingen. 
Vi har også sett et økende behov for å skifte 
tegneplattform de siste årene for å imøtekomme kravene 
der ute til visualisering av tegninger, og effektivitet i 
prosjekteringen. Utveksling av filer, 3D-visualisering, og 
høsting av informasjon fra tegnemodellene blir mer og 
mer vanlig, så skulle vi henge med i tiden var det viktig 
å gjøre dette valget nå. Det var også et viktig moment at 
dette vil gjøre oss mer attraktive med tanke på fremtidig 
rekruttering til arkitekt- og konstruksjonsavdelingen vår», 
sier faglig leder Bjørnar Eldevik i VestlandsHus.

«Nordbohus er i en prosess med digitalisering av hele 
verdikjeden og digitalisering av tegneprosessen er derfor 
et viktig element i denne prosessen. Avtalen som er 
inngått med GRAPHISOFT vil bidra til å skape synergier 
inn mot både markedsføring og øvrige prosjekterings- og 
utførende fag. 

Vårt mål er å levere topp kvalitet til våre forhandlere, og 
samtidig være teknisk oppdatert slik at vi kan være 
attraktive for nye ansatte og samarbeidspartnere», sier 
teknisk sjef Runar Kristensen i Nordbohus.

Etter en periode med leting etter riktig programvare 
tilpasset vår bruk, falt valget på ArchiCAD og ArchiFrame 
i begynnelse av 2016. Tre uker etter at vi tok programmet 
i bruk, sendte vi den første produk-sjonen gjennom vårt 
Hundegger SpeedCut kapp-anlegg. Et par uker senere 
startet vi arbeidet med å mate vår automatiserte 
Weinmann produksjonslinje med wup-filer for 
elementproduksjon.

Automatisert produksjon her består av å flere separate 
prosesser inkludert sammensetting av bindingsverk og 
spikring, merking og skjæring av alle de andre separate 
lag i veggen. Alt dette støttes i filsystemet som 
eksporteres fra ArchiFrame. 

Etter noen tilpasninger for å oppnå ønskede resultater, er 
vi nå på vei til å gjennomføre overgangen til full 
produksjon basert på ArchiFrame. 
De første ArchiFrame-husene er allerede sendt ut til våre 
kunder. Vi har fått full støtte kontinuerlig for å spisse 
programmet til å fungere optimalt for vår del.

Det som har vært viktig for oss ved valg av ArchiFrame, er 
mulighetene for enkelt å justere alle prosesser, samtidig 
som programmet kontinuerlig gir en visuell 
tilbakemelding på resultatet. 

Det at vi kan kontrollere alle verktøy, hvert sagsnitt, hver 
spiker i aktiv 3D, og at sluttproduktet som kommer ut på 
maskinen er det samme og kan styres direkte i 
ArchiFrame sitt arbeidsmiljø, er en stor fordel for oss. Det 
er en enkel måte å “klikk-og-dra” for å endre alt, og vi 
unngår overraskelser når selve produksjonen er i gang. 
Muligheter for å ha direkte tilgang til hvert makroverktøy 
slik at vi kan utføre og redigere våre egne makroer uten 
ekstern hjelp, har også vært viktig for oss.

Vi ser frem til å få mer erfaring for 
å virkelig dra nytte av ArchiFrame 
sine enorme muligheter i årene 
som kommer.

Jan Frode Nilsen

REFERANSER
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VENTILASJON OG ELEKTRO

Flere og flere leverandører/rådgivere innen tekniske fag 
som ventilasjon og elektro er i stand til å levere 
BIM-modeller i filformatet IFC.

ArchiCADs enestående støtte for dette filformatet gjør det 
enkelt å sammenstille modeller for bruk til produksjon og 
dokumentasjon.

FLERE KAN JOBBE PÅ SAMME 
BIM-MODELL SAMTIDIG

ArchiCAD muliggjør at flere prosjekterende samtidig kan 
tegne, hente ut skjema og mengder etc. fra 
modellen (TeamWork). Dette er mulig med en egen 
BIM-server applikasjon som er inkludert i ArchiCAD og 
teamet kan samarbeide både internt, tråløst og over 
internett.

KOBLING MOT 
AUTOMATISERT PRODUKSJON

Stadig flere hus- og hytteprodusenter ønsker en mer 
fleksibel og automatisert produksjonslinje både for 
tak-, vegg-, og gulv-konstruksjoner. For å gjøre dette 
mulig må programvaren man benytter kunne håndtere 
hele BIM-prosessen og ta hensyn til gjennomføringer i 
konstruk-sjonen for rør og ventilasjon etc. Dette har vi tatt 
hensyn til og vi mener at ArchiCAD med ArchiFrame er 
markedets mest fleksible konstruksjonsverktøy.

DYNAMISK OG FLEKSIBELT

De fleste kjente verktøy beregnet for konstruksjon og 
maskinstyring (CAD-CAM), har krevd fordyrende 
spesial-tilpasninger og programmering, eller vært rigide 
og lite brukervennlige. 

Markedet har derfor lenge etterspurt en mer dynamisk og 
fleksibel løsning som også gir mulighet for maskinstyrt 
precut og elementproduksjon. Med ArchiFrame for 
ArchiCAD får man dette til det fulle.

Ill. 1-2-TRE AS

Med ArchiCAD og ArchiFrame kombinerer man et av verdens fremste BIM-verktøy med full frihet i konstruksjonsfasen. 
Arkitekter og konstruktører kan jobbe sammen i team på samme prosjektfil, generere stykk- og kapplisteinformasjon mens 
noen andre lager salgstegninger etc. Hent inn elektro, rør og ventilasjonsmodeller via IFC-formatet, få kontroll over hele 
prosessen fra A til Å med markedets mest fleksible BIM-løsning.
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Ta gjerne kontakt for mer informasjon
           Graphisoft Norge
Graphisoft Norge  Anthony Flores      Fridtjof Nansens vei 17
Tlf: 21 55 58 00   Tlf: 21 55 58 12      0369 Oslo
salg@graphisoft.no  anthony@graphisoft.no     www.graphisoft.no

I tillegg til omtalte produkter og løsninger i denne brosjyren kan vi også tilby:

• ArchiTerra: SOSI-import og 3D av terreng og bygning i ARCHICAD
• Solibri Office: Regelstyrt kontroll og kollisjonssjekk av BIM-modell,  
 med sømløs direktekobling til ARCHICAD 
• BIMcontact: Byggebransjens svar på dropbox, med unike og spesifikke funksjoner for  
 bygg- og eiendomsbransjen
• Twinmotion er neste generasjons real-time renderingsløsning. 
 GRATIS frem til november og kan lastes ned fra www.twinmotion.com
• Implementering, kurs og konsulenttjenester
• Spesialtilpasninger og utvikling for integrering mot andre systemer

BIM OG TEGNINGER PÅ MOBIL 
OG NETTBRETT

Inkludert i ARCHICAD følger det med et unikt 
kommunikasjons- og presentasjonsverktøy for 
BIM-prosjekter. 

BIMx har med sin nyskapende hypermodellte-
knologi skapt en unik blanding av 3D-visning og 
tegninger sammen.  Alle tegninger kobles au-
tomatisk opp mot 3D-modellen. Å lage tilpassede 
utsendelser mot kunde, byggeplass eller produks-
jonshall er like enkelt som å trykke «Print».

EIE ELLER LEIE, VALGET ER DITT!

Har dere en kostbar lisensordning uten så mange reelle valgmuligheter? 
Vi har en av markedets mest fleksible lisensløsning. 
Frihet til å selv velge mellom leie eller kjøpe av lisenser.

• Å kjøpe er vesentlig mer økonomisk på lengre sikt, 
 og vil spare seg inn allerede etter ca. 1.5 år kontra leie.
• Flytende multilisenser gir økt fleksibilitet. 
 Nettverksbaserte lisenser koster ca 20% mindre enn single.  
• Lisenser kan deles fritt i et konsern, avdelinger og datterselskaper.
• Norsktilpasset uten tillegg i pris.
• Vedlikeholdsavtalen inneholder gratis support for alle brukere, 
 rabatter  på kurs og har en lav årskostnad.

Er dere i en prosess med å gjennomgå de systemer dere bruker i dag? Da er det svært viktig å vurdere grundig de 
alternativer som finnes på markedet. Det er ikke nok å lese på websider eller laste ned prøveversjoner. 
Det er kun vi som kan presentere våre egne løsninger på riktig måte utfra deres behov. 
Vi vil derfor gjerne bidra for dere i en slik prosess, ta kontakt med oss på salg@graphisoft.no eller tlf. 21 55 58 00.

BIM for boligprodusenter 2019-BRD-7.indd   4 17.09.2019   12:50:11

http://www.graphisoft.no
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F  ør sommerferien framsto den som  
 fullstendig restaurert, som i sine  
 velmaktsdager da Agatunet yret  
 av liv og så mange som 200 

 mennesker bodde i den lille landsbyen som 
tunet faktisk var. 
 Den er nyrestaurert, men det er knapt 
mulig å se. 
 – Låven er restaurert i forståelse med 
 antikvariske myndigheter. Det betyr at vi 
bruker samme type materialer og samme 

RÅTESKADD LÅVE 
MESTERLIG 
RESTAURERT

HARDANGER: Låven fra 
1800-tallet hadde store 
råte skader i taket og deler 
av kledningen, og kunne 
nok blitt revet om den 
sto et annet sted. Men 
ikke når den ligger ved 
det  historiske Agatunet i 
 Hardanger. 

AV PER BJØRN LOTHERINGTON 
PBL@BYGGMESTEREN.AS

TEMA: RESTAURERING

verktøy i behandling av materialene som da 
det ble bygd nytt på 1800-tallet. Slik vil låven 
se ut som den alltid har gjort og bidra til det 
historiske miljøet i Agatunet, forklarer bygg-
mester Haakon Kvestad. 
 Han og firmaet han er faglig leder for, har 
hatt ansvaret for denne restaureringen som 
de har hatt for flere av de 45 bygningene i 
tunet. 

MED I PLANLEGGINGEN
– I slike restaureringsjobber er vi ofte involvert 
fra tidlig i planleggingen. Vi bidrar med vur-
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deringer av hva som må gjøres og gir kost-
nadsoverslag, før eieren søker om tilskudd. 
Det er ikke lett å vite hva som kan dukke 
opp, men etter mange år med slike oppdrag, 
er vi ganske treffsikre, kan Kvestad slå fast. 
 – Med erfaring treffer vi bedre i kost-
nadsoverslagene. Det inngir tillit hos opp-
dragsgivere og hos dem som yter tilskudd til 
restaureringen, legger han til. 

VURDERER KVALITETEN UNDERVEIS
– Helst skal det ikke være synlig at vi har 
gjort reparasjoner på bygningene. Derfor 

skal det skiftes ut så lite som mulig. Det er 
en av de største utfordringene underveis, å 
avgjøre hva som er godt nok til å sikre det 
konstruktive, og hva som er så dårlig at det 
må byttes ut. Tømrerne våre må vurdere det 
på plassen. Ofte må vi diskutere oss fram til 
en avgjørelse, forklarer Kvestad.
 De stikker eller borer i stokkene og 
 materialene for å vurdere kvaliteten i det 
som ser råtebefengt ut.
 – Dimensjonene skal være de samme  
som før?
 – Ja, vi ser på hvordan det er gjort når vi 

bestemmer hvor tjukke stokkene skal være. 
Der hvor konstruksjonen har seget og er 
skeiv, må vi vurdere å bruke kraftigere stok-
ker som vil være sikrere. Dimensjonene og 
kvalitetene er så spesielle at vi må bestille alt 
i god tid. Det lokale sagbruket sørger alltid 
for å ha noe i reserve om vi ikke ha bestilt 
nok. 
 – På denne låven var taksperrene i ferd 
med å skli ut, så vi måtte forsterke konstruk-
sjonen med hanaband og feste sperrene i 
dobbel stavlegje (toppsvill). 

Tømrerlærling Gustav 
Sakshaug og tømrer 

Ricardo Benjamin gjør det 
møysommelige arbeidet 

med den  mindre 
skifersteinen. 

Låven ved Agatunet er ferdig 
restaurert, med ny kledning 
og takkonstruksjon. Det er 

gjort på en måte så en knapt 
kan se det. (Foto: Bygg-

mester Haakon Kvestad)



20 TONN SKIFER
Tak med skiferheller er ett av særmerkene 
ved Agatunet. Takskifer var det også på 
denne låven, lagt etter de samme prinsip-
pene som på alle bygningene her: Den stør-
ste og fineste skiferen ligger på sida som kan 
ses fra fjorden, litt mindre fint på den andre 
sida. Dessuten ligger de største og tyngste 
skiferhellene i nedre del av taket, fra midten 
og opp ligger det mindre og lettere skifer. 
 – Totalt veide takskiferen omkring 20 
tonn. Hver eneste stein måtte merkes og 
plukkes ned da takkonstruksjonen skulle 
repareres, forteller byggmester Kvestad. 
 – Hvordan festes skiferhellene igjen?
 – Før 1850 var det brukt treplugger som 
vi også må bruke når det er bygninger på 
museer. Private eiere kan være åpne for klipt 
spiker som ser ut som den er smidd, eller i 
ytterste konsekvens skruer. 

KRAN ER EN DEL AV LØSNINGEN
Selv om materialer og verktøy skal være likt 
det opprinnelige, er det lov å bruke andre 
moderne hjelpemidler i restaureringen. 
 Byggekrana er et slikt hjelpemiddel som er til 

uvurderlig hjelp, forklarer Kvestad:
 – Vi har egen kran og håndverkerne våre 
er også kranførere. Dermed er vi ikke avhen-
gig av andre, og det blir ikke stress for å bli 
ferdig eller for å utnytte krana når den er 

Agatunet består av 45 bygninger. 30 av dem 
er eid av Stiftelsen Agatunet som er en av-
deling av Hardanger og Voss museum. Huset 
i forgrunnen (t.h.) er ett av få med never og 
torvtekking. Også det er utbedret av Bygg-
mester Haakon Kvestads folk i nyere tid.

TEMA: RESTAURERING

her. Vi kan stoppe en time eller mer uten 
at det skaper problemer. Vi har løfteutstyr 
som gjør at vi ikke sliter ut de ansatte 
med for mange tunge løft. Dette er uan-
sett ikke noen lett jobb.

Byggmester Haakon 
Kvestad forklarer den 
nye typen sikring han 
utvikler sammen med 

en stillasprodusent.
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SIKKER ARBEIDSPLASS
– Den første og avgjørende utfordringen 
med sånne arbeider, er å ivareta sikkerheten 
i oppstarten. Vi vet ikke riktig hvor dårlig 
forfatning bygningen er i. Kan vi kanskje 
ikke gå inn? Er det farlig å rive? 
 – Denne låven så vi hadde store råte-
skader i takkonstruksjonen. Låven er bygd 
med grindverkskonstruksjon, og grindene (i 
veggene) var ganske intakte, mens det var 
mye råte i takbjelkene. Takkonstruksjonen er 
åpen, så råte er lett å oppdage. Hele bygget 
måtte strippes for å få utbedret det som var 
råttent. 
 – All kledningen ble også tatt av, og 
bare det som var brukbart, ble lagt på igjen. 
 Tømmer og kledning får vi fra ei lokal sag. 
Det var brukt furu her fra gammelt, så det er 
seinvokst furu fra Hardanger også i det vi har 
skiftet ut. 

STØTTE I LANGSGÅENDE BORD
Arbeidet med skifertekking er en spesialitet 
for firmaet. Det har derfor oppdrag med 
slike tak rundt om i landet.
 Sikring underveis er krevende. De største 
skiferhellene ligger rett på taksperrene som 
har senteravstand på ca. 130 cm. Den min-
dre skiferen legges på et sutak. 
 Arbeidet med den største skiferen sikres 
med innvendig stillas. På den øvre delen 
gjør sutaket den nytta. Som sikring mot at 
tømrerne eller verktøyet skal skli ned, legges 
tverrgående bord med et par meters avstand 
oppover på taket. 
 Kvestad har utviklet en stillasløsning som 
skal sikre dette arbeidet enda bedre. Firmaet 
venter en prototyp fra stillasprodusenten nå i 
høst. 

Veggene er strippet for gammel kledning, og grindene (stolper/
stendere) står til lufting før kledning skal legges på igjen. 

Grindene 
(stolpene) i 
veggene er 
brunfarget 
av støv og 
skitt, og noe 
begynnende 
råte. De er 
likevel gode 
nok til å bli 
stående. 

Deler av grind-
verket i tak-
konstruksjonen 
måtte skiftes 
ut, og måtte 
forsterkes med 
ny stavlegje 
(toppsvill) for 
å holde den 
bedre sammen.

TEMA: RESTAURERING



TØMREREN 09/19   47

  JAKOBSTOVO ble restaurert av Kvestad i 2007 som rettet opp restaure-
ring fra 1980-tallet. Det var da brukt for små/tynne lekter og for dårlig inn-
festing så taket ikke fikk tilstrekkelig lufting. Det var det første taket firmaet 
brukte det nye løfteutstyret på. 

  LAGMANNSSTOVA fra 1200-tallet, antakelig mellom 1220 og 1230. 
Landets eldste verdslige bygning som står på opprinnelig plass. Landets 
 første rettslokale. Bygd med tømmer i særklasse, stokkene er 80 cm i dia-
meter på det meste, forteller boka «Klyngetunet – Den norske landsbyen». 
Restaurert av Byggmester Haakon Kvestad for tre år siden. Skifer på 2x2 
meter, ca. 400 kg. Med store underliggere, små overliggere i skjøtene. 

TO HUS ER RESTAURERT I 

AGATUNET

FAKTA: 
BYGGMESTER 
HAAKON 
KVESTAD AS
Etablert som aksjeselskap av Haakon Kvestad i 
Åkre i Ullensvang i 2000. Han er nå faglig leder, 
mens dattera, Marianne Kvestad, er daglig 
leder. 18 ansatte og fire lærlinger. Restaurerer 
og rehabiliterer i hele Hardanger. Skifertekte 
tak er en spesialitet, og firmaet har stadig slike 
oppdrag andre steder i landet. 
Driftsinntekter på vel 11 millioner kroner i 2018 
(proff.no). Medlem i Byggmesterforbundet.

FAKTA: 
AGATUNET, 
HARDANGER
Agatunet ligger ved Hardangerfjorden i Ullens-
vang kommune. Stiftelsen Agatunet eier 30 
av 45 freda bygninger, og er en avdeling av 
Hardanger og Voss museum. Omvisning i husa 
i tunet om sommeren. Tak med skiferheller er 
ett av særmerkene ved Agatunet. Her har det 
bodd folk siden stein alderen. På det meste, 
omkring 1890-åra, bodde det 200 mennesker 
i tunet. 
(Kilde: Klyngetunet – Den norske landsbyen)

TEMA: RESTAURERING

ALLTID BEHOV FOR RESTAURERING
– Vi er heldige, har en fin gjeng av ansatte 
som er engasjerte og opptatt av restaurering 
og rehabilitering. Flere av dem har vært her 
siden de begynte i lære, sier Kvestad.
 – Vi var medlem i en boligkjede i noen år, 
men ser at det er lite nybygging i distriktet. 
Det vil derimot alltid være behov for restau-
rering og rehabilitering. Det er et stabilt be-
hov, uavhengig av konjunkturer. I området er 
det mange små og store garder med mange 
bygninger som trenger til vedlikehold fra tid 
til annen. Med skifertak som spesialitet, som 
få andre har, får vi stadig forespørsler, fast-
slår Kvestad. 

NØDVENDIG OFFENTLIG STØTTE
Låven som nå er restaurert, er privat eid, og 
restaureringen er finansiert med støtte fra 
Hordaland fylkeskommune og flere stiftelser 
i Hardanger. n
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N  austet var bygd med en to lags  
 grunnmur med jordfylling i midten  
 og med en takkonstruksjon i tre.  
 Takkonstruksjonen endte midt i 

 muren for å bidra til at jordfyllinga i midten skulle 
holdes fuktig og ikke være så fristende for mus. 
Ulempen var at fuktig jord sprengte på stein-
muren på begge sider når den frøs til is, og over 
tid skjøv den steinmurene fra hverandre. Til slutt 
raste muren, slik den lå da byggmesterfirmaet 
skulle begynne på jobben. Det meste av treverket 
i takkonstruksjonen var dessuten råttent. Eieren 
ville rive og bygge nytt, men fikk ikke tillatelse. 
Det måtte bygges opp som det var. 

TEMA: RESTAURERING

NYTT NAUST 
PÅ GAMMEL MÅTE

AV PER BJØRN LOTHERINGTON 
PBL@BYGGMESTEREN.AS

Ole Kristian Hatlen banker 
pluggen inn så hanebjelke og 
taksperre skal holdes sammen. 

Ny dobbel steinmur og tak-
konstruksjonen er på det 
nærmeste ferdig. Nå 
venter skifertekking. 

I Kvinnherad har Byggmester Haakon Kvestad restaurert et naust som var helt til ned-
falls. Det kan ha bli bygd så tidlig som i 1580, og er visst det eldste naustet i kommunen.
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 I vår sørget tømrer og altmuligmann Ole 
Kristian Hatlen i firmaet for å rive og bygge 
opp igjen takkonstruksjonen sammen med 
flere andre håndverkere. 
 – Grunnmuren var problemet, og fylkes-
konservatoren mente det ikke fantes noen 
som var i stand til å bygge en slik mur i dag. 
Vi fant en lokal maskinkjører som klarte det, 
og muren er blitt et fantastisk stykke arbeid, 
sier en begeistret Haakon Kvestad.

HOGDE TIL STOKKENE
Naustet er åtte meter bredt og 12 meter 
langt og kan kanskje bli brukt til servering 
når det er ferdig.
 – Derfor er det viktig at takkonstruk-
sjonen blir synlig, så de besøkende skal se 
 hvordan den er bygd, forklarer Kvestad. 
 – Taksperrene er kraftige stokker som 
veide 80 til 100 kilo. Alle er hogd til med 
handmakt, forteller Ole Kristian Hatlen. 
 – To mann hogde dem til på to uker. Vi 
gjorde tilpasninger på bakken før vi løftet 
dem opp på plass, del for del. Selve monte-
ringen gikk raskt, men å hogge og montere, 
er en tung jobb. 
 Stokkene tynnes av mot toppen og er 
kantet på sidene og i overkant som det var 
gjort i den gamle konstruksjonen. 
 Taksperrene holdes sammen av hanaband 
(hanebjelke) om lag midt oppe og en kraftig 
bete (undergurt).
 – Hva gjør dere for at takkonstruksjonen 
ikke skal råtne?

 – Nå blir det skifer på taket, mens det 
opprinnelig var never og torv som det lettere 
oppstår råte i. 
 Byggmesterfirmaet og oppdragsgiveren 

jakter ennå etter et halvt år etter egnet skifer 
til tekkingen. Den må være gammel, det vil 
si fra et annet bygg, og det må være nok til 
hele taket. n

Dobbel stavlegje (toppsvill) må til for å 
holde takkonstruksjonen sammen.

Haakon Kvestad og Ole Kristian Hatlen diskuterer noen detaljer med Trygve Fredheim, 
byggherrens far. 

Taksperrene er tynnet mot toppen 
og felt sammen med gaffel. 
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TEMA: RESTAURERING

HISTORISK TURIST-
ATTRAKSJON BLIR 
RESTAURERT
TRONDHEIM: Bryggerekkene i Trondheim er et yndet fotomotiv for 
mange turister der de speiler seg i Nidelva som snor seg gjennom 
byen. Men bryggene er ikke bare en turistattraksjon, de er også i 
 daglig bruk, slik de har vært i hundrevis av år. 

Etter Nidarosdomen er de fredede bryggerekkene 
i Trondheim byens største turist attraksjon. 
(Alle foto: Eskil Roll)
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B ryggene i Kjøpmannsgata er «et  
  kulturmiljø av både lokal, regional  
   og nasjonal betydning», mener  
  Riksantikvaren. Det kreves derfor 

både kunnskap og kløkt når bryggene skal 
restaureres.
 Under en av bryggene driver tømrer-
firmaet Syllstokken AS og bytter bærende 
elementer. 
 Der nede, ved Nidelvas bredd, arbeider 
Nikolaj Albertsen og Martin Fuglås med 
noen kraftige rundstokker. 

 – Det er et spennende oppdrag, og her 
kan vi bare jobbe når det er fjære sjø i fjor-
den og dermed lavvann i elva, sier Nikolaj. 
 Han er utdannet båtbygger og tar i tillegg 
en bachelor i Bygningsvern på NTNU, og har 
jobbet hos Syllstokken i snart fem år. 
 – Her bruker vi i hovedsak gamle teknik-
ker, sier han, og forteller at den bærende 

konstruksjonen er satt i system fra gammelt 
av, slik at det skulle være mulig å skifte stok-
kene når det er behov for det.
 
GAMMELT SYSTEM
Det ligger syllstokker (sviller) delvis nedgravd 
i bakken under bryggene. 

FAKTA: BRYGGENE I TRONDHEIM
Trondheim har en over tusen år gammel historie, og omtrent like lenge har det vært sjø boder og 
 lagerbygninger ved Nidelvas utløp. På 1100-tallet, under kong Sverre, ble bryggene også brukt som 
forsvarsverk, og i byloven til Magnus Lagabøter fra 1276 sies det at bryggene skulle bygges så tett at 
det bare var en «dråpedrypps avstand» mellom dem, og en smal gangpassasje på utsida av  bryggene. 
I Kjøpmannsgata ligger de eldste av bryggene som er bevart i dag. De dateres til 1700-tallet. 
I dag rommer bryggene en rekke forskjellige virksomheter; handel og restauranter på  gateplan og 
 kontorer oppover i etasjene.
Riksantikvaren har definert bryggene i Kjøpmannsgata som «et kulturmiljø av både lokal, 
regional og nasjonal betydning».

AV ESKIL ROLL 
POST@BYGGMESTEREN.AS
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SPESIALISTER: Lars Asdøl (f.v.), Martin Fuglås og Nikolaj Albertsen i Syllstokken AS er spesialister på restaurering av gamle bygg.  
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 – Det er et gammelt not og fjær-system. 
Syllstokkene har et langsgående ca. 10 cm 
dypt spor. Rundstokkene blir så hogd til med 
tilsvarende fjær slik at den passer i nota. 
 I toppen av rundstokken hogges det ut 
en kvadratisk tapp som passer i et spor i den 
overliggende brygge-konstruksjonen. 
 – Først plasserer man stokken i sporet i 
den overliggende bjelken, deretter banker 
man stokken til riktig posisjon ved hjelp 
av en annen stokk som henger i et tau og 
 fungerer som rambukk. Stokken sklir i sporet 
i syllstokken og blir stående stødig når den 
kommer seg i lodd, forklarer Nicolaj. 
 – Det er spennende å tenke på at de 
 allerede for flere hundre år siden utviklet et 
system for utskifting av konstruksjonsvirket. 
Dette vitner om hvor viktig funksjonen til 
bryggene var i gamle dager.

SALT BESKYTTER 
I denne brygga kan vi tydelig se at treverket 
har fått en spesiell påvirkning utenfra. Det 
fliser seg opp og er mykt. Fibrene er nesten 
som tøy å ta på. Og det har en utpreget 
 saltsmak, når vi smaker på det. Kanskje 
kommer det av at saltvann siver oppover 
elva fra fjorden? 
 Men nei, Nicolaj forteller at det mest 
sannsynlig har vært lagret salt i denne 
brygga eller at det har vært saltet fisk her, og 
at saltet jevnlig har drysset over stokker og 
sviller under lossing og lasting.

 – Det kan se ut som om stokkene er i ferd 
med å bli spist opp av saltet, sier han, – men 
det er bare de første par centimeterne som 
er slik. Saltet beskytter faktisk treverket. 
Stokkene som har fått denne overflate-
reaksjonen, vil vare i mange, mange år til  
før de må byttes. 

VIKTIG DEL AV VEDLIKEHOLDET
– Utskifting av stolper, er en viktig del av å 
ta vare på bryggene. Ikke bare er det viktig 
for selve konstruksjonen, men det er også en 
viktig del av formen, fastslår Lars Asdøl, som 

er daglig leder i Syllstokken AS. Han er øko-
nom med bachelor i teknisk bygningsvern, 
og svennebrev i tømrerfaget.
 – Det blir liksom ikke det samme med 
støpte pilarer som vi ser innslag av.  
Utskifting bør gjøres jevnlig for å sørge for 
at bryggene står godt. Det er lite pælemark i 
denne delen av byen på grunn av innslag av 
ferskvann fra Nidelva, så her er det i hoved-
sak isgangen som sliter på stolpene, forklarer 
Lars Asdøl.
 Om det ikke blir gjort, kan manglende 
fundamentering gjøre at brygga synker. 

LAVVANN: – Vi 
kan bare jobbe når 
det er fjære sjø i 
fjorden og dermed 
lavvann i elva, 
forteller Nikolaj 
 Albertsen og 
Martin Fuglås. 

KUNNSKAP: Nikolaj Albertsen er utdannet 
båtbygger og har en bachelor i teknisk byg-
ningsvern. Det er nyttig kunnskap når man 
skal restaurere de gamle bryggene.  

SER VERRE UT ENN DET ER: Salt som ble 
oppbevart i bryggene fra gammelt av har 
gitt treet en myk nesten tøyaktig overflate, 
men under er treverket i god stand.

TEMA: RESTAURERING



 – Da blir det en vesentlig større jobb å 
gjøre utskiftinger. Noen ganger må vi jekke 
opp deler av bryggene. Vi må lytte til knas-
ing og knekking i bygget etter hvert som 
det hever seg, og ikke gå for fort fram. Du 
må ha litt erfaring for å jobbe med slikt, 
sier Lars Asdøl, som mener at det er fint at 
både Trondheim kommune og Byantikvaren 
har engasjert seg i bevaring av den historisk 
 viktige bryggerekka.

MATERIALER SPESIALHOGGES
Å restaurere de gamle bryggene, byr på en 
del utfordringer, og det er mange hensyn å 
ta. De skifter ikke mer enn de må, og kvali-
teten på det nye må være lik det som skiftes 
ut. Det er heller ikke noe som er i lodd og 
vater, men det er noe av det som er gøy 

TEMA: RESTAURERING

NOT OG FJÆR: Bryggene har et gammelt not og fjær-system med et langsgående spor. 
De nye rundstokkene er hogd til med tilsvarende fjær. En stokk brukes som rambukk for 
å banke den nye stokken inn i rett posisjon.  

med gamle bygg. Det er tatt prøver av noen 
stolper under bryggene som viser at de er 
250 år gamle. Hovedsakelig er det hurtig-
vokst gran som er brukt, bare unntaksvis er 
det brukt furu.
 Bryggene er vernet, så de er nødt til å 
ta hensyn til antikvariske prinsipper når de 
 jobber. 
 – De skal settes i stand mest mulig slik de 
var, og da er det ikke mulig å ta noen snar-
veier. Materialene må også være tilsvarende 
de vi fjerner. Det er ikke noe du får på nær-
meste byggshop. Vi må få det spesialhogd 
slik at det ikke er maskinspor i stolpene, det 
skal være ganske grove stokker, og det er 
blant annet utfordrende logistikk å håndtere 
35 stokker av så store dimensjoner når det 
er høyvann og lavvann. 

FAKTA: 
SYLLSTOKKEN AS
Etablert i 2012 i Trondheim av Lars Asdøl som 
er daglig leder. Fire tømrere, to med bachelor i 
teknisk bygningsvern. 
Spesialisert på laft og trønderske bindingsverk.
Syllstokk er et annet ord på svill.

ØKS: I toppen av rundstokken hogges det 
ut en kvadratisk tapp som passer i et spor i 
den overliggende konstruksjonen. 

TEMA: RESTAURERING

GJENBRUKER DET SOM KAN BRUKES
– I Syllstokken AS er vi fire tømrere som 
brenner for faget og for å restaurere med 
kvalitet, sier den daglige lederen. 
 Det har ført til mange forskjellige typer 
oppdrag. – Vi har satt opp nybygg og hytter 
i laft, og jobber med forskjellige typer re-
staurering, som utskifting av bygnings deler, 
etter isolering og istandsetting av gamle 
 dører og vinduer. 
 Konsulentoppdrag innen bygningsvern, 
er også blant oppgavene. Når man holder til 
i Trondheim, byen som har Nordens lengste 
sammenhengende trehusbebyggelse, er det 
nok å ta tak i. 
 Foruten utskifting av pæler i den ene 
brygga, har firmaet i vår og sommer jobbet 
med to brygger. På en av de største brygg-
ene er fasaden skiftet. All kledning ble de-
montert, og det ble lagt på vindtetteduk og 
 fasaden ble rettet opp. Kledningsborda er  
28 mm tykke, og har bredden på påborda 
(overliggerne) varierte mellom 12,5 og 15 cm 
(5 og 6 tommer). Noe av det gamle panelet 
ble brukt om igjen. Også en del av den gam-
le smidde spikeren kunne brukes om igjen. 
 Deretter ble det utskifting av bærekon-
struksjon i ei brygge litt lenger oppe i gata. n
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Les mer på byggmakker.n

o/p
ro

ff

Vi gjør det enkelt
å filtrere søk slik at 

du kan velge 

miljøvennlige  
produkter!

I Byggmakker Portalen finner du dokumentasjon, 
 og du kan filtrere søk slik at du kan velge miljøvennlige  
produkter. Vi vet at kravene til bærekraft øker, og dette  

er noe vi tar på alvor. Skal du Breeam-sertifisere ditt  
neste byggeprosjekt har vi PEFC-sertifisert trelast  

og svanemerkede varer.

MILJØVENNLIGE
BYGGEPROSJEKTER

VEIEN TIL 

http://www.byggmakker.no/proff
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U  te i Oslos skoger er håndverkere, 
arkitekter og skogeiere på seminar 
for å lære om viktige kjennetegn 
på kvalitetsvirke og hvordan disse 

splittes og bearbeides.  
 Det skal felles furutrær som så skal split-
tes på ulike måter. Vi ser ikke etter et feilfritt 
«idealtre» siden hvert tre har noe å lære oss, 
men noen kvaliteter må det være: 
 Gode dimensjoner på stamme og høyde, 
nok alder med kjerneved og ytterved og 
rettvokst stamme uten for mye vridning mot 
høyre eller venstre. 
 
SER PÅ BARKEN
– Jeg har gått med eldre folk i skogen for 
å finne trær, og karakteren på barken er 
noe som de ser på. Hvis det er hard, tjukk 
bark som dette – så sier det noe om veden 
innafor: At den er sterk, men vi vil ikke bruke 
den til spon. Den har en annen karakter enn 
en som er lett å stikke i, forteller faglig kurs-
leder Jon Bojer Godal. 
 Barken på furua er litt mørk og ikke av de 
aller mykeste. 
 – Men den er ikke for hard og kork-
barken ter seg som lause flå. Og så ser vi 
opp på trekrona, som er nesten sirkelrund. 
Et veldig godt tegn! Når krona er slik, betyr 
det jevn belastning, sier Bojer Godal. 

RETT OG STERK
Trær forsøker å stå så loddrett på grunnen 
som mulig. Når treet utsettes for krefter 
som påvirker den loddrette veksten – som 
snø, vind eller skjev grenstilling – kan treet 
kompensere for skjevheten ved å produsere 
trykkved som kalles tennar.

På sporet av varige 
trekvaliteter
NORDMARKA, OSLO: - Denne granstokken vil gi oss veldig fin bordved, men den 
er nok litt for liten til å lage spon av, sier tradisjonshåndverker Jon Bojer Godal. 

AV CHRISTOPHER KUNØE 
CK@BYGGMESTEREN.AS

 – Jeg har vært ute for trær på myr som 
kan se fine ut, men som har vært total 
bom. Jeg felte en gang et nydelig tre med 
fine dimensjoner og solgte det til bruk i 
en rekonstruksjon. Men da det ble saget, 
kunne de ikke bruke det, fordi treet hadde 
sirkeltennar – altså at treet hadde stått skjevt 
og fått tennar rundt seg. Morsomt fenomen, 
men uberegnelig, forteller Bojer Godal. 
I andre tilfeller er tennar en foretrukket 
egenskap, for eksempel i bjelkelag. 

TYDELIGST OPPE PÅ STAMMEN
– Fem meter opp ser du tydeligere om treet 
«sjangler» enn nederst, forklarer tømrer-

mester Steinar Modal og tar en kjerneprøve 
av den lovende furua for å bli sikker på 
 kvaliteten. 
 – I prøven ser dere at treet har vokst 
fint og tett. Sakte vekst i ungdommen og 
så økte det på. – I kjerneprøven er det de 
første 30 årene og de siste 40-50 årenes 
vekst som vi ser mest på. Om treet vokste 
fort i mellom perioden og bremset seg i den 
modne perioden, sier Modal. 
 Skal du ha virke med mye kjerneved, 
er det to viktige faktorer: Treets alder og 
at veksten har avtatt. Da utvikler treet mer 
 kjerneved, som er velegnet til mange opp-
gaver. 

«Formålet styrer hva slags tre 
du vil ha.» Tradisjonshåndverker Jon Bojer Godal
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VOKSER: Tjukke barkflak med store sprekker 
mellom tyder på at furuen fortsatt vokser. 
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RETT VIRKE TIL FORMÅLET
Furua felles og trestokken deles opp for å bli 
nærmere undersøkt. 
 – Til åtte og ti tommers bord fra rotstok-
ken, vil denne være godt egnet, sier Bojer 
Godal. 
 Deler av treet har ulike egenskaper og 
kvaliteter, forklarer Bojer Godal og Modal. 
 Rotstokken er stivest, sterkest og mest 
motstandsdyktig mot soppskader. Topp-
stokken er mykere og tøyeligere. 
 Er det mye kvist i virket? Da kan treet 
være uegnet til arbeid som synlige takbord. 
Til andre oppgaver er det perfekt: 
 – Skal du ha en sylstokk (svill), vil du 
gjerne ha kvist og går til et tre som har vokst 
fort i ungdommen. Frisk kvist er helt i  orden 
siden disse inneholder antistoffer mot råte, 
forklarer Bojer Godal. 

MÅLET ER BEDRE VIRKE
Den tredje dagen skal stokkene splittes. 
Bojer Godal og Modal deler av sin store 
erfaring om splitting, videre bearbeiding og 
praktisk bruk av materialene. 
 – Når du jobber med hus som er bygget 
før 1955 og overgangen til lett bindingsverk 
og isolasjonsplater, håndterer du hus som 
er bygget etter andre standarder, sier Bojer 
Godal til Byggmesteren. 
 En avgjørende forskjell er kvaliteten på 
trevirket. 
 – Mye av det som settes inn i gamle hus 
i dag, råtner. Delvis fordi håndverkeren ikke 
vet hvordan materialene fungerer og del-
vis fordi man ikke får tak i materialer som 
 passer til arbeidet, fastslår Bojer Godal. 
 Han håper at flere håndverkere får øy-
nene opp for mulighetene i kvalitetsvirke.  
 – Det er en egen glede ved å jobbe med 
tre i rett kvalitet. Og så er det som han Einar 
Engen i Kulturminnefondet sa: Han var lei av 
å reparere reparasjoner. Det er både kjedelig 
og nedverdigende når du tror du har gjort 
noe bra, og så ble det ikke det, sier tradi-
sjonshåndverker Jon Bojer Godal. 

VIL SKAPE TILBUD OG ETTERSPØRSEL
Det var Fortidsminneforeningen i Oslo og 
Akershus, Norsk Folkemuseum, Bymiljø-
etaten i Oslo og Naturvernforbundet i Oslo 
og Akershus som arrangerte seminaret om 
virkeskvalitet. 
 – Trevirket som produseres i Norge i dag, 
har ikke samme styrke og varighet som vi 
greide å produsere tidligere. En faktor  
er alderen på treet og hvordan trevirket 

KVIST: - Kan både styrke og svekke 
virket du ser etter. Det kommer an på 
hva du skal bruke det til, forklarer Jon 
Bojer Godal.

TENNAR: - Trær som har vokst i ustø grunn som myr, kan ha utviklet trykkved eller 
«tennar» for å kompensere, men her har veksten gått greit, forklarer Bojer Godal. 

TAKSPON: - Før var det å hogge til tusen 
slike takspon regnet som et greit dagsverk, 
forteller Bojer Godal.
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- Et bonusprogram for håndverkere

VELUX
Bonus

Les mer og meld inn din bedrift 
på velux.no/bonus 

Tjen bonuskroner med VELUX Bonus
og bruk dem på hva du vil!

Layher AS, 2069 Jessheim    Tlf: 63 92 99 20     info@layher.no    www.layher.no

WwwwwwwW
 
Lang og solid erfaring (stiftet i 1945)

Vi vet hvilke utfordringer du møter i hverdagen

Vi skreddersyr individuelle løsninger 

Vi er konkurransedyktig på pris 

Hvorfor velge Layher?

Besøk oss på

Stand.nr E03-17 

http://www.velux.no
http://www.layher.no


 behandles når det kommer til sagbrukene. 
En annen faktor er hvordan vi skjøtter sko-
gen og hvordan dette påvirker virkeskvali-
teten, sier styreleder  Gjermund Andersen i 
Naturvernforbundet. 
 En av Østlandets større skogeiere er enig 
med Naturvernforbundet: 
 – Kan vi styre skogen vår til bedre kvali-
teter, så håper vi at det gir god lønnsomhet 
og et landskap med økt opplevelsesverdi og 
høyere biologisk verdi, sier seksjonssjef Knut 
Johansson i Bymiljøetaten. 
 Han forvalter Oslos 167 000 dekar med 
skog og har allerede begynt å legge om 
 driften fra flatehogst til mer skjønnsom 
 forvaltning. 
 – Før vi kunne varmebehandle eller lime 
tre, greide vi å bruke egenskapene til treet ut  
fra måten det hadde vokst på, for så å lage 
bygg som står i tusen år, sier seksjonssjef 
Johansson. 
 Arrangørene ønsker en diskusjon om 
hvordan vi forvalter og bruker norske skoger. 
 – Skal vi få utvidet tilbudet og etter-
spørselen etter kvalitetsvirke, må vi først 
ha kunnskap om eldre tiders trebruk. Mye 
er glemt, men noen kan fortsatt dette, sier 
 sjefen i Bymiljøetaten. 
 Flere av deltagerne på seminaret tror det 
er fullt mulig å øke tilbudet av lokalt kvali-
tetsvirke. 
 – Med det grønne skiftet ser vi en 
 holdningsendring der flere etterlyser kort-
reiste og mer varige materialer. Alle vil jo ha 
varige og bærekraftige hus. Derfor stiller vi 
gjerne grunn og skog til rådighet for flere 
slike kurs som i dag, sier seksjonssjef Knut 
Johansson. n

KJERNEPRØVE tatt med 
tilvekstbor forteller mye 
om treets liv og kvaliteter. 

- Vi vil styre Oslos skoger slik at den 
gir bedre kvaliteter, sier seksjonssjef 
KNUT JOHANSSON i Bymiljøetaten 
som eier 167 000 dekar med skog. 

- Flere håndverkere bør snakke med sag-
brukene og si at de vil ha kvalitetsvirke, 
mener styreleder GJERMUND ANDERSEN 
i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

SPLITTING: Demon-
strasjon av eldre måter 
å splitte virket som 
bevarer styrken.
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Et rykte bygget på tillit - en fremtid skapt av innovasjon.

Christiania Spigerverk har gjennom generasjoner opparbeidet seg et navn 
som folk har tillit til, ved kontinuerlig å tilby produkter av høy kvalitet og 
god service. 

Simpson Strong-Tie er kjent over store deler av verden for sitt engasje-
ment i produktutvikling og innovasjon, og er, som Christiania Spigerverk, 
kjent og verdsatt for den måten man respekterer kundenes forventning til 
et godt sluttresultat.

Christiania Spigerverk - nå en del av Simpson Strong-Tie.
+47 2202 1300    strongtie.no  

Tillit bygget gjennom  
     generasjoner!

A proud heritage of fastening innovation

http://www.strongtie.no
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– Når tømrere prøver 
SJ-vinkelen, sier de
jøss, dette 
er jo genialt!

KRISTIANSAND: Tømrerne Eirik Sars (29) og Hans-Petter 
Jacobsen (26) har oppfunnet SJ-vinkelen som gir rask og 

nøyaktig utlekting rundt listefrie vinduer.  

KREATIVE 
TØMRERE: 
Hans-Petter 

Jacobsen (t.v.) 
og Eirik Sars 
 liker å finne 

på nye  
løsninger. 
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H  vordan får du understøtten til  
  gips god nok når du skal ha det  
  listefritt og lekte ut? To-tre  
  millimeter feil på vinkelen for-

planter seg og gir et dårlig resultat etter 
sparkling. 
 Når Sars og Jacobsen viser fram oppfin-
nelsen SJ-vinkelen til tømrere, er første reak-
sjon at de ikke aner hva den skal brukes til. 
 – Du må stå med gipsforingen foran 
deg på en byggeplass for å se behovet, 
sier  Jacobsen og demonstrerer for Bygg-
mesteren: Vinkelen har to sider, en på 9 mm 
 (standard) og en på 13 mm avstand. 

STÅR FAST VED VINDUET
– I dette huset er det 200 mm vegg og 
spesialbestilte foringer for gips. Da bruker vi 
siden for 13 mm avstand. 
 Jacobsen trer en vinkel inn i hver ende av 
vinduet og der står de fjellstøtt.  
 – Nå finner vi fram lengden vi kappet til 
og lar vinduet hvile på vinklene. Vi trenger 
ikke en mann som holder mens den andre 
skyter fast lekten, sier Jacobsen og hever 
spikerpistolen. 
 Smakk! Smakk! 
 – Sånn. Ta ut vinklene og se over. Ferdig 
og videre til neste vindu. 
 Sars og Jacobsen mener at gipsforing er 
arbeid som er mest effektivt å sluttføre. 
 – Vi liker å ta rammene rundt alle vindu-
ene når vi først er i gang. Ikke et vindu og så 
gjøre ferdig veggen, fastslår Sars. 

AV CHRISTOPHER KUNØE 
CK@BYGGMESTEREN.AS

PRODUKTER

Tømrer Hans-Petter 
Jacobsen viser hvordan 

SJ-vinkelen brukes for 
å lekte ut for gipsforing 
rundt listefrie vinduer.  

ET NØYAKTIG RESULTAT
– Å lage fine gipsforinger, er krevende. Som 
tømrere har vi stått mye med dette og i 
 vinter kom vi på løsningen, forteller Sars og 
Jacobsen. 
 For en stund siden så Sars hvordan en 
eldre tømrer skar seg ut en vinkel til gips-
foring.  
 – Derfor begynte vi å skjære til en vinkel 
fra plate når vi skulle fore. Når vi var ferdig, 
kastet vi den etter hver jobb. Vi har en 3-D 
printer og kom på at vi burde lage en mer 
varig løsning, fortsetter Sars. 
 I pausene pønsket de ut det som ble SJ-
vinkelen. – Da vi først hadde tegnet noe i 
3-D, oppdaget vi mange detaljer som kunne 
forbedres. Som det ovale håndtaket som 

gjør at vinkelen sitter bedre i hånda, og hul-
let til opphenging, sier Jacobsen.

VIL NOE MER SELV
Som unge tømrere flest, har Sars og 
 Jacobsen travle dager og netter. Jobber de 
ikke på hytter i Gautefall, er det oppussing 
av egne boliger i Kristiansand, familie og 
andre prosjekter. 
 – Hvordan får dere tid til alt? 
 – Vi må prate med og samarbeide med 
andre. Ingen kan gjøre alt selv og skal vi få til 
et nytt produkt i byggevarebransjen, er det 
mange ting som må på plass som vi ikke har 
tenkt på, svarer Eirik Sars. 
 De har ikke søkt om noen støttemidler. 
 – Sånt har vi slett ikke tid til. Vi har snak-
ket med byråer som kunne søke for oss, 
men de skal jo ha halvparten av SJ-vinkel. 
Det er uaktuelt. 
 I stedet har tømrerne vist fram SJ-vinkelen 

Med innhakket får du nøyaktig 90 
grader inn ferdig sparklet.

– Som kompensasjon for gipsvinkelen 
har vi tatt ut 2 mm av vinkelen for når 
du setter inn gipshjørnet som bygger 
ca 1-2 mm som sparkles. Med innhak-
ket får du nøyaktig 90 grader inn ferdig 
sparklet, forklarer tømrer Eirik Sars. 

FAKTA: 
SJ-VINKELEN
Oppfunnet av tømrerne Hans-Petter 
 Jacobsen og Eirik Sars. Videreutviklet med 
Kristiansandfirmaet Q-Light. Produseres hos 
Egeland Plast i Lillesand. Har fått patent på 
designet og håper nå på en nasjonal distri-
busjonsavtale. Se mer på sj-vinkelen.no



PRODUKTER

3 FAGFOLK 
OM SJ-
VINKELEN
FAGKONSULENT 
NILS-JØRGEN BRODIN 
BYGGMESTERFORBUNDET: 
– SJ-vinkelen virker som en ny, enkel 
og smart løsning. Jeg har sett flere 
reklamasjoner der denne type arbeid 
ikke er blitt utført skikkelig og som 
har kostet utførende mye tid og 
 penger å rette opp. 

GIPSPLATEMONTØR 
OLE MARTIN BJØRNSETH 
GIPSMONTASJE AS: 
– Denne hadde vøri fin å ha! Jeg har 
montert gips siden 70-tallet og har 
ikke sett noe slikt før. Jeg lurer på 
om vinkelen kun kan stå i hjørner? 
På store og lange vinduer hadde det 
vært praktisk å understøtte midten 
av lekten med en tredje vinkel. 

TØMRER OG OPPLÆRINGSLEDER 
KRISTOFFER SØGAARD 
OPPLÆRINGSKONTORET FOR 
TØMRERFAGET: 
– Jeg har ikke sett noe lignende før, 
men ser jo klart hva tanken bak er og 
at dette kan lette arbeidet. 

til andre tømrere og de store entreprenørene 
i Agder. Tilbakemeldingene har bare vært 
positive. 
 – Nylig demonstrerte far min den for 
Skanska som ble veldig imponert, sier Sars. 

SKAL FÅ HAN UT PÅ MARKEDET
Sars og Jacobsen vil at tømrere og andre 
faggrupper skal kunne kjøpe SJ-vinkelen så 
snart som mulig. 
 – Vi stoler på at tømrerne som har prøvd 
dette har rett: At SJ-vinkelen er en hjelpende 
hånd med arbeid som ellers er knotete å få 
til skikkelig, sier Sars. 
 – Utfordringen er at løsningen er vanske-
lig å forstå om du ikke får den demonstrert 
og har gjort dette før. Men proffene som 
prøver SJ-vinkelen, blir alltid overrasket, sier 
Jacobsen. 
 De har flere gode ideer og har allerede 

laget en prototype av oppfinnelse nummer 
to: SJ-Oval som kan skjære ut ovale hull til 
koblingsbokser og lignende i gips. 
 – Den er akkurat som SJ-vinkelen: Så 
«dum-enkel» at den bare virker. Robuste 
løsninger som tømrere blir avhengig av i 
 arbeidet, forklarer Sars. 
 Begge synes det har vært gøy å finne opp 
nye løsninger på en del av arbeidet sitt. 
 – Mange tømrere brenner inne med gode 
ideer som de ikke får ut. Men du må satse 
på det du har i huet. Alt virker jo ikke med 
en gang, men det lærer du mye av, sier Sars. 
 Demonstrasjonen er over. Tømrerne får 
det travelt med å pakke sammen utstyret og 
komme seg videre til neste jobb. 
 – Det hadde vært sjukt gøy hvis SJ-vinkel-
en hang i en butikk i nærmeste fremtid. Det 
er målet vårt nå, sier tømrerne Hans-Petter 
Jacobsen og Eirik Sars. n SJ-vinkelen må settes presist inn. 

OPPFINNELSE 
NR. 2: Eirik Sars 
demonstrerer SJ-Oval. 
Dette er en prototype 
på et verktøy for fin-
arbeid med gips som 
de vil utvikle videre.
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Ved å samle tre sterke leverandører i samme familie,  
vil vi bli en enda bedre samarbeidspartner. Sammen 
skal vi fortsette å videreutvikle byggebransjen og  
optimalisere løsninger spesielt for norske forhold.

Sammen bygger  
vi bedre
Weber, Glava Isolasjon og Gyproc er  
alle nå en del av GLAVA-familien. 

http://www.glava.no


PRODUKTER

Tyverisikring av byggeplasser og utstyr 
trenger ikke være kostbart, forsikrer 
Garda Anleggssikring som nå relanserer 
en DNA-merking i Norge. 
 SelectaDNA er en usynlig væske som 
påføres utstyr og maskiner. Når plakater 
på byggeplassene tydelig varsler om 
 denne merkingen, kan det ha avskrek-
kende effekt, hevder leverandøren. 
 DNA-merkingen synes bare med poli-
tiets UV-lys, men blir til hjelp når tyvgods 
dukker opp og politiet skal spore det 
tilbake til eiere. Merkingen skal nemlig 
kombineres med en registrering av ut-
styret i en database som er tilgjengelig 
for politiet i en rekke land i Europa.
 SelectaDNA leveres med sprayflaske 
og merker til byggeplass og utstyr.

Solcellepaneler er hittil levert i en farge 
som passer best til svarte tak. Nå åpner 
det seg opp nye muligheter – det første 
huset i Skandinavia dekkes med røde 
terra kottafargede solcelletakstein.
 – Gevinsten med slike paneler er at de 
kan anvendes i boligstrøk med strenge 
krav til røde tak, slik som i dette eksem-
pelet på Kolsås i Bærum. Videre vil dette 
åpne for bruk på verneverdige bygg og 
legge til rette for at flere kan skaffe seg 
bærekraftig energi, sier produktsjef Ole 
Petter Fiære i leverandøren Berggård 
Amundsen servicesenter i Asker.

FØRSTE RØDE 
SOLCELLE-
TAKSTEIN

SELECTA DNA

DNA-MERKING 
MOT TYVERI

En stor og et år lang test av hybride varebiler 
i London har vist at bilene tilbakela 75 % av 
kjørelengden på ren elektrisk energi, forteller 
Ford Motor Norge AS. 
 Varebilene kjørte 240.000 km i testkjø-
ringen som foregikk i normal trafikk for 
flere store selskaper. I sentrumskjøring var 
andelen elektrisk drift størst, 75 prosent. I 
Stor-London var den 49 prosent.
 Fords Transit Custom ble brukt i testen. 
Den er ennå bare en prototyp som kommer 
til butikkene i Norge mot slutten av året. 
 – Forsøket viser hvor stort potensial 
det er for å kjøre på strøm, kommenterer 

 NYTT EKSPANDERENDE  
 FUGEBÅND

ISO-BLOCO HYBRATEC

 HYBRIDENE GIKK 75 %  
 PÅ ELEKTRISITET

FORD TRANSIT

 administrerende direktør i Ford Motor  Norge, 
Per Gunnar Berg. 
 – Med en oppgitt rekkevidde på 50 km 
på ren elektrisitet vil vi her få en arbeidsbil 
som vil spare flåtekunder for mye drivstoff 
og miljøet for utslipp, sier han. 
 Som følge av testingen i London er det 
gjort justeringer på den produksjonsklare 
modellen. 
 Det gjelder blant annet økt motorytelse 
og bedre tilbakemeldinger via bilens syste-
mer for å lære sjåførene å kjøre slik at de får 
maksimal elektrisk regenerering, opplyser 
pressemeldingen.

Et nytt ekspanderende fugebånd blir lansert 
på årets Bygg Reis Deg.
 Iso-Chemie i Sandefjord hevder Iso-Bloco 
Hybratec setter en ny standard som tette-
bånd. Det brukes til tetting rundt vinduer 
og skal sørge for tetting mot luft, lyd og 
slagregn. Det skal dessuten ha en ekspansjon 
som tetter ujamnheter og tar opp bevegelser. 
 Båndet er satt sammen av tre lag med ei 
utside som står mot slagregn, et midtre lag 
som gir akustisk og termisk isolasjon og et 
innerlag som er lufttett med dampsperre.
 Monteringen sies å være enkel fordi 
 båndet har et selvklebende impregnert PUR 
(polyuretan) soft skum på den ene sida. 
 Båndet limes til vindusramma i ett enkelt 

trinn. Leverandøren forsikrer om at det er 
svært tidsbesparende. 
 Arbeidstilsynet skriver følgende om PUR- 
polyuretan: «Ved brann i polyuretanholdig 
materiale avgis isocyanater i gass og røyk. 
Ved brann oppstår det også andre gasser 
og stoffer i brannrøyk som kan være akutt 
giftige.»
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Flexit lanserer et lite ventilasjonsaggregat med mange mulig-
heter til plassering. Aggregatet Nordic CL3 er bare 30 cm høyt 
og kan monteres i himling og på loft, foruten på veggen eller 
gulvet, ifølge en pressemelding. 
 Produsenten framhever at det er energieffektivt og har høy 

NYTT VENTILASJONSAGGREGAT 
KAN LEGGES I HIMLINGEN

virkningsgrad. Det er stillegående 
og gir balansert ventilasjon ved at det 
gjenvinner en stor andel av varmen. 
Aggregatet styres av en app på mobil eller nettbrett. 
Service og support kan utføres på web, uten å kontakte en tekniker.

Den nye støvmasken fra 3M skal være 
lettere å puste i og blir mindre varm 
takket være en ny ventil, forteller pro-
dusenten. Det er lagt mye ressurser i å 
forbedre ventilen slik at den åpner seg 
lettere og reduserer varmeoppbygging 
inne i støvmasken. Den nye ventilen 
 åpner seg lettere enn forrige genera-
sjons ventil, og resultatet er at varm 
utpust effektivt slippes ut.
 Støvmasken kommer i tre ulike 
 versjoner for forskjellige beskyttelses-
klasser: Rød (beskyttelsesklasse FFP3), 
Blå (beskyttelsesklasse FFP2) og Gul 
 (beskyttelsesklasse FFP1).

LETTERE Å 
PUSTE I NY 
STØVMASKE

PRODUKTER

 KOMPAKT 
 BORDSIRKELSAG

BOSCH GTS 635_216

Bosch GTS 635–216 Professional er en 
 mindre bordsirkelsag med 216 mm blad som 
kan løftes for å gi en saghøyde opp til 
70 mm. 
 Styrken til GTS 635–216 Professional 
kommer fra en 1 600-watts motor som får 
strøm gjennom ledning.
 – Sagbladet på 216 mm sørger for høyt 
dreiemoment på sagtanna sammenlignet 

Svenske Luna lanserer en verktøyserie 
som skal hindre at kollegaer under 
deg får svi om et verktøy glipper.
 Festepunktene i den nye verktøy-
serien er utformet for rask og effektiv 
sikring, samtidig som de ikke be-
grenser brukerens bevegelsesfrihet. 
Alle verktøy er utviklet for å fungere 

sammen med Luna ZeroDrop, 
produsentens eget system for innfesting og sikkerhetsliner.
 I starten lanserer Luna et stort antall håndverktøy som snekker-
hammere, slagverktøy, målebånd, kniver, økser og håndsager. Alle har 

i tillegg friksjonssoner som skal sikre et godt grep i alt slags vær – og 
 slitestyrken som det nordiske klimaet krever.

FALLSIKKERT HÅNDVERKTØY

med blad med større diameter. Det betyr at 
du kan sage enda raskere, forklarer Bosch i 
sin pressemelding.
 Sagen leveres med selvlukkende verne-
deksel, Soft Start, gjenstartbeskyttelse, 
 sikkerhetsbryter og Click & Clean-adapter 
for støvavsug.
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Bosch GTS 635–216 veier 
22 kilo og har innebygde bærehåndtak.



 NY DIGITAL 
 VW TRANSPORTER

PRODUKTER

BOSCH GBH 18V-26D

BATTERIDREVET 
BORHAMMER

Nye Volkswagen Transporter T6.1 har et helt 
nytt elektromekanisk styresystem og smarte 
digitale løsninger. Varebilene leveres i sju 
ulike modeller.
 I Norge kommer den med tre 2,0-liters 
turbodieselmotorer (2,0 TDI), som alle til-
fredsstiller utslippskravene i Euro 6d-TEMP-
EVAP. Det er også mulig at T6.1 kommer i en 
helelektrisk versjon levert av selskapet ABT.
 Gjennomlastningsluke for ekstra lange 
objekter er standard: De kan nå skyves 

Bosch utvider 18 V-programmet og 
lanserer GBH 18V-26 D Professional, en 
ekstra kraftig batteridrevet borhammer 
med D-håndtak. 
 Dette er den første borhammeren 
med D-håndtak og batteridrift som har 
KickBack Control, skriver leverandøren i 
en pressemelding.
 Maskinen leverer en slagkraft på 
2,5 joule ved høyt slagtall på 4 350 per 
minutt og borer like raskt som den nett-
drevne maskinen GBH 2–26 Professional. 
 Det er en børsteløs motor som gjør 
borhammeren så effektiv. Dessuten blir 
den vedlikeholdsfri, ifølge leverandøren. 
Med et 5,0 Ah-batteri borer GBH 18V-26 
D Professional 110 hull på 8 x 40 milli-
meter i betong. Med høyeffektbatteriet 
Pro- Core18V løser den ekstra krevende 
bore- og meislingsoppgaver. 
 Bosch Professional 18V-systemet 
sørger for kompatibilitet med nye og 
eksisterende elektroverktøy og ladere i 
samme voltklasse.

 under dobbeltbenken på passasjersiden. Det 
øker maksimal kollilengde fra 2450 mm til 
2800 mm, og fra 2900 mm til 3300 mm for 
utgaver med lang akselavstand.
 Den hydrauliske servostyringen i T6 
 erstattes av et elektromekanisk system i 
T6.1, som tillater aktive styreinngrep. Det gir 
helt nye mulighet for nye assistentsystemer, 
men også mer agile kjøreegenskaper.
 Norske priser er ikke endelig fastlagt, 
 skriver importøren Møller.

Kostnadseffektiv byggemetode 
med SINTEF Byggforsk Teknisk 
Godkjenning. 

De produseres 
av medlemmer i Norske 
Takstolprodusenters 
Forening.

www.takstol.com

ETASJESKILLER 
MED GITTER-
BJELKER AV TRE
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Tømrerlærling i 

verdenstoppen 

SIDE 40

 
Alle vil ha flere kvinner 

i byggenæringen 

SIDE 6

Steinhard disiplin 

gir 100 % sortering 

SIDE 10

Tømrer-
svenn 
med topp-
karakter 
og fast jobb SIDE 26

UTGAVE 0219  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Sjeldent flott 

tomannsbolig 
SIDE 22

UTGAVE 0119  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

Freseribber minimerer 

innskruingsmomentet

Skarp spiss gjør 

at skruen griper 

umiddelbart

Patentert flisfri 

forsenkning

Frislipp tilpasset 

trevirket

Optimalisert TX-spor 

sikrer god kraftoverføring

RASKERE, STERKERE OG ERGONOMISK 

www.essdrive.no

Test: Stor 

elektrisk varebil 

SIDE 36

Våger og 

vinner i Hallingdal

Adecco vil leie 

ut lærlinger 

SIDE 10

Ett skadefravær 

på 60 000 timer 

TEMA HMS OG STILLAS  SIDE 20

UTGAVE 0918  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   
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Lys og varme i mørket
Ringve reddet 
etter brann S 40

Radig og røft kontor-
bygg i Råde S 18

Tømrer som i 
jernalderen S 36

TEMA:

Orden og oversikt 
med ESSBOX System
• Solide bokser som tåler nordisk klima
• Skaper orden og system i festemidlene
• Resirkulerbare bokser
• Velg innhold selv
• Alt på ett sted
• Oversiktlig
• Enkelt
• Effektivt

Orden og oversikt 
Ruller inn nye vinduer 
som var kastet  SIDE 22
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Tømrere tar beina fatt for turfolket S. 26

Byggmestrene vil slanke BNL S. 12 Nå er verdensmesteren også tømrermester S. 42

Lærer av å bygge egen skole

UTGAVE 0519  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   
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Bedre jobb uten tidsklemme

TEMA: 
BEKYMRINGS-LØSE DAGER MEDBATTERI-VERKTØY

Godt humør hos Tromsøs eldste entreprenør SIDE 14

Ny innkjøpsmodell for hele landet SIDE 8 
Spreke lærlinger med tid til 
å trene SIDE 48
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Anders fronter 
100 års bygg-
mesterhistorie

Bedre håndverker med etter-

utdanning i bygningsvern SIDE 405 % stilling undergraver 

Stortingets vedtak SIDE 6

Arbeidstilsynets store bøter høster storm SIDE 6

Grus bedre enn betong i etasjeskillet SIDE 42
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Tore vil trene tradisjons-håndverkere SIDE 18

Til topps i Yrkes-NM

SIDE 40
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Liten egen plass, store fellesrom
Momsrefusjon ville vært til god hjelp SIDE 8

Mange fordeler med blåseisolering

Byggmestrene gir BNL noe å strekke seg etter  SIDE 8

UTGAVE 0619  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   

WWW.BYGGMESTEREN.AS

550 millioners prosjekt snart i mål

Massivt oppdrag i Alta

TEMA: BEDRE MÅTER Å MONTERE VINDUER
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Rehabiliterer gamle trehus til nye kontorer

Daniel påpeker krympeproblemer
Systemhus inviterer unge i boligpanel

Spesialtilbud på

PÅ  DITT  BESTE 
VERKTØY 
I 2020

HALV  
PRIS

Få 10 utgaver av 

Byggmesteren for kun 

kr. 405,- inkl. digital tilgang!

Bestill på byggmesteren.as/abonnement

http://www.byggmesteren.as


PRODUKTER

Håndboka «Håndverkerens Våtromsveile-
der» blir lettere tilgjengelig i digital versjon. 
Byggmesterforbundet har hittil gitt den 
ut på papir til alle som har deltatt i deres 
våtromskurs. Nå blir boka og nettversjonen 
til salgs for alle.
 – Både forbrukere og håndverkere kan ha 
nytte av den, men størst utbytte får hånd-
verkere som har også gått kurset, sier to av 
kursholderne, Nils Jørgen Brodin (t.v.) og  
Tor Ole Larsen.
 De framhever at fordelene med en nett-
versjon er at den er tilgjengelig over alt på 
mobilen, og det er lett å søke etter aktuelle 
temaer. Boka i trykt form er hittil utgitt i fire 
utgaver, revidert og trykt opp i nye opplag 

Systemet Ease Smart Lock fra Infobric 
kan monteres på eksisterende dørlåser 
og gjør passering på byggeplassen 
 smidigere og sikrere. 
 Alle som trenger tilgang, kan der-
etter åpne døren med Ease CheckIn 
som er en mye brukte app for registre-
ring av tilstedeværelse i bransjen. Instal-
lasjonen går raskt og skjer uten inngrep 
i døren, og låsen flyttes enkelt videre til 
neste prosjekt, forsikrer leverandøren i 
en pressemelding.
 En mobil dørlås som gir personale 
og underleverandører enkel tilgang til 
midlertidige prosjekter, for eksempel i 
privatboliger, har lenge vært etterspurt 
av våre kunder, sier Infobric. 

OPPTIL 1.200 DYKKERTER 
PÅ ET BATTERI

 VÅTROMSVEILEDER   
 BLIR DIGITAL

Milwaukees nye dykkertpistol 18 GA skyter 
like godt i mykt og hardt treverk og leverer 
rene spikerhull uten forsinkelse.
 Magasinkapasiteten er 110 spiker og 
man kan skyte minst ti magasiner før det 
medfølgende M18 Fuel 2,0 batteriet må 
 lades.

 Dykkertpistolen går på trykkluft og er 
ifølge produsenten optimalisert for å sette 
dykkerter under overflaten i alle vanlige 
materialer og fra alle retninger, med redusert 
rekyl og hullstørrelse.
 I tillegg er fronten på verktøyet blitt 
strømlinjeformet for å forbedre siktelinjen 

Ease Smart Lock gir et sikrere forløp, 
der alle bruker mobilen til å åpne og 
låse etter seg med en gang. 

SMIDIGERE 
PASSERING 
MED MOBIL 
DØRLÅS

mot arbeidsflaten og oppnå bedre til-
gjengelighet på trange steder. Totalvekten 
er redusert til 3,1 kilo (inkl. batteri), skriver 
 Milwaukee.

etter forskriftsendringer. Den digitale versjo-
nen blir derimot dynamisk, det vil si at den 
kan oppdateres lettere når behovet melder 
seg. 
 – Når vi åpner for salg også til forbrukere, 
er det først og fremst for at de skal kunne 
orientere seg om regelverk, krav og fallgru-
ver ved våtromsarbeid. Dette er ikke ei bok 
for at flere kan gjøre våtromsarbeid selv, 
understreker markedssjef Mona Veslum i 
Byggmesterforbundet. 
 Forbundet er opptatt av at våtromsarbeid 
blir gjort på riktig måte, og arrangerer 
under Bygg Reis Deg daglige 
seminarer for forbrukere og 
håndverkere.
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BRANSJEREGISTERET   

Annonsér i Bransjeregisteret! 
Ta kontakt med Anne-Grethe Krogdahl 

på telefon 94 88 40 01 eller send en e-post til: 
agk@byggmesteren.as

www.nordvestvinduet.no

DIN K O M P L E T  T E VIND US- OG DØR  PRODUSENT

www.nordvestvinduet.no

DIN K O M P L E T  T E VIND US- OG DØR  PRODUSENT

Har du flyttet?
Husk å gi melding om 

adresseendring til Byggmesteren! 

Tlf: 22 53 53 24 
E-post: byggmesteren@info-sys.no

MEDLEMSKAP LØNNER SEG!
Telefon: 23 08 75 77   E-post: hei@byggmesterforbundet.no  

www.byggmesterforbundet.no

Snekkerverksted
KJØKKEN - BAD - GARDEROBE 
SPESIALINNREDNINGER

Aust Voll Tre & Design
Heigreveien 148, 4312 Sandnes  Tlf: 51 66 11 34  
E-post: post@austvoll.no  www.austvoll.no

Kalkyleverktøy for håndverkere 
og takstfolk

www.byggdata.no

Tlf. 24 14 66 30Mange 
om beinet?
For kun kr 450,- kan du 
gi dine ansatte et eget 
abonnement på tidsskriftet 
Byggmesteren. 
Ring 22 53 53 34
Forutsetter et hovedabonnement. 
Dette koster ordinært kr. 790,-

TOPPBANNER TOPP-
KNAPP

SKY-
SKRAPER

SKY-
SKRAPER

NETBOARD

Annonsere i 
Byggmesteren 
på nett?

Kontakt Anne-Grethe Krogdahl 
på agk@byggmesteren.as 
eller 94 88 40 01

SLIPEVERKSTED FOR:

Sagbruk
Treindustri

Metallindustri
Byggentreprenør
Skogentreprenør

Private

Henter og leverer på østlandet 
www.verktoysliping.no

Mobil 932 11 439 / 997 93 140 
Gamle Dalsveg 134, 2032 Maura
E-post: verktoysliping@icloud.com Salg av verktøy

SLIPEVERKSTED FOR:

Sagbruk
Treindustri

Metallindustri
Byggentreprenør
Skogentreprenør

Private

Henter og leverer på østlandet
www.verktoysliping.no

Mobil 932 11 439 / 997 93 140
Gamle Dalsveg 134, 2032 Maura
E-post: verktoysliping@icloud.no Salg av verktøy

SLIPEVERKSTED FOR:

Sagbruk
Treindustri

Metallindustri
Byggentreprenør
Skogentreprenør

Private

Henter og leverer på østlandet
www.verktoysliping.no

Mobil 932 11 439 / 997 93 140
Gamle Dalsveg 134, 2032 Maura
E-post: verktoysliping@icloud.no Salg av verktøy
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Lavere boligsalg 

enn nybygging
Politiet unngår 
arbeidskrimsaker

Stortinget må gjenta 

energisparevedtaket

Får en 
smak 
av sløyd

Vi 
tester 
hørsel -
vern med DAB
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Akrim Nordland 

går i gang

Viktig innleievedtak 

som kan omgås

Fakturasomling 

knekker bedrifter

Her kommer 

trespikeren
TEMA FESTEMIDLER:

Lærlinger trives og møter tidlig
UTGAVE 0418  FAGTIDSSKRIFT FOR TØMRERFAGET   
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Utenlandske håndverkere godkjennes for lett Flere meget godt bestått blant vekslingselever

Massiv montering på Valle Wood

Ditt beste verktøy i 2019
Arbeidstilsynets store bøter 
høster storm SIDE 6

Grus bedre enn betong 
i etasjeskillet SIDE 42
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Tore vil trene tradisjons-håndverkere SIDE 18

Til topps i Yrkes-NM

SIDE 40

Eneboligbygger går i høyden s 26

Samarbeid gir bedre planer s 6
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Veggen opp på få minutter
Velger leverandør med 
prestasjons innkjøp s 30

Prøv oss gratis! 
Byggmesteren.as/abonnementPÅ  DITT  BESTE 

VERKTØY I 2020
HALV  PRIS

Få 10 utgaver av Byggmesteren for 

kun kr. 405,- inkl. digital tilgang!
Bestill på byggmesteren.as/abonnement

http://www.byggmesteren.as
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–  Ventilasjon påvirker fuktigheten i inne
lufta. Balansert ventilasjon med  roterende 
varmegjenvinner ivaretar fuktigheten 
bedre enn naturlig ventilasjon eller av
trekksventilasjon, mener Lien Halvorsen 
som er fagleder for bolig ventilasjon i 
Systemair.
 Vi har bedt ventilasjonsprodusentene 
Systemair og Flexit om å kommentere 
noen av opplysningene i bacheloropp
gaven til Daniel Ørdal om «Skjevheter i 
boliger» som er omtalt i Byggmesteren 
(nr. 7/19) og på nett.

VENTILASJONSPRODUSENTENE:  

TØRR INNELUFT 
ER ET KJENT PROBLEM

– Tørr luft inne er et kjent pro-
blem, men for inneklimaet er 
det bedre at lufta er for tørr enn 
at den er for fuktig, poengterer 
Asle Lien  Halvorsen i Systemair.

 Ørdal peker på at relativ fuktighet i 
 dagens boliger er lavere enn det som 
angis i viktige deler av faglitteraturen. 
 Målinger han har gjort, viser at det 
 vinterstid er vanlig med relativ fuktighet 
på 20 prosent og tidvis ned mot 10 pro
sent. Ørdal mener det blant annet henger 
sammen med at boligene har effektiv 
balansert ventilasjon og at det er liten 
fuktproduksjon i moderne boliger.

MISFORSTÅTT SKYLD
– Vi er godt kjent med at innelufta i bolig
er kan bli for tørr på de kaldeste dagene, 
men det er en misforståelse å gi balansert 
ventilasjon skylda, mener Knut Skogstad 
administrerende direktør i Flexit.
 – Vi ventilerer boligene for å fjerne 
fukt og forurensning fra menneskelig 
aktivitet, og alle boliger må få tilført ny 
luft. Balansert ventilasjon er positivt fordi 
en roterende gjenvinner sørger for at det 
også gjenvinnes noe av fuktigheten som 
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Oppgaven «Skjevheter i boliger»  
 tar for seg skjevheter og deforma
sjoner i boliger som skyldes krym

ping av trekonstruksjoner i den svært 
lave luftfuktigheten i dagens boliger 
med balansert ventilasjon. Ofte er det 
håndverkeren som får skylden for slike 
skjevheter, selv om arbeidene opprinnelig 
er utført innenfor de anbefalte toleranse
kravene som NS 3420 angir. NS 3420 er en 
utførelsesstandard for å beskrive og hente 
inn anbud på utførelse av byggearbeid. 
 Standarden legger opp til at prosjekter
ende utarbeider anbudsbeskrivelse og 
velger hvilke, av fem ulike toleranseklas
ser, de ulike utførelsene skal tilfredsstille. 

OVERSER FORUTSETNINGENE 
FOR AVVIK 
Standarden er helt klar på at toleranse
klassene gjelder for selve utførelsen, og at 
skjevheter som skyldes krymping, setnin
ger, nedbøy, laster ol. kan komme i tillegg. 
Den er også tydelig på at toleranse krav 
skal måles før overtakelse. Likevel er det 

SKJEVHETER SOM 
SKYLDES KRYMPING AV 
TREKONSTRUKSJONER
AV DANIEL ØRDAL DRIFTSINGENIØR, 
MESTERBYGG INNHERRED

mange, bl.a. takstmenn, tvisteløsnings
organene, delvis domstolene og eien
domsselskap som overser disse forutset
ningene i uttalelser, avgjørelser og ved 
kontrahering. 
 Det er derfor veldig avgjørende hvor
dan vurderingen av skjevheter skal foretas 
og begrunnes. Sentralt er om de ensidig 
skyldes utførelsen eller om de skyldes 
andre faktorer. Toleransetabellene i NS 
3420, også vist til i SINTEF Byggforsks 
detaljblad 520.008 (utgått i 2017), gjelder 
således for selve utførelsen.
 Det kan bli grobunn for konflikter når 
salgsoppgaver fra eiendomsmeglerne, 
eiendomsselskap mv. viser til toleranse
tabellene i NS 3420 og det utgåtte detalj
bladet 520.008 som gjeldende når de 
oppgir maksimale skjevheter som kan 
forekomme på uttørkede konstruksjoner 
i bygg, uten å opplyse forbrukerkunden 
om at avvik som skyldes krymping, set
ninger, nedbøy og laster, kan komme i 
tillegg. Når toleransekravene som gjelder 
utførelsen, kontraktfestes slik at de må 
fange opp  retnings og overflateavvik som 
er forårsaket av andre faktorer, uten at det 

tallfestede kravet er blitt noe romsligere, 
risikerer man å forplikte seg til å bygge 
rettere enn det som er praktisk mulig.

PROSJEKTERE FUNSJONELT BYGG
Men dette betyr ikke at et bygg kan være 
så skjevt det bare vil etter uttørking. 
Prosjekterende må velge løsninger og 
konstruksjoner som etter utørking fortsatt 
gir et funksjonelt bygg uten iøynefallende 
og skjemmende skjevheter. Hvis kon
struksjoner må bygges med overhøyder 
for å bli rett etter uttørking, så er dette et 
forhold som prosjekterende må beskrive. 
Selv om de dyktigste og mest erfarne 
tømrerne vet hvor de må bygge inn 
overhøyder for å få rette overflater etter 
uttørking, er det ikke rimelig å forvente 
at alle tømrere har slik forståelse, uten at 
prosjekteringen angir hvor og hvor store 
overhøyder som må legges inn. Dette er 
ingeniørkompetanse, og slik praktiseres 
det for bl.a. armerte betongdekker hvor 
prosjekterende opplyser på tegning hvor 
stor overhøyde forskalingen skal ha.
 Det finnes ingen tallfestede standarder 
som angir hvor store avvik som må ak

septeres når man tar med de skjevhet ene 
som oppstår av andre årsaker enn selve 
utførelsen. Skjevheter og  loddavvik i gulv 
og vegger som hindrer normal montasje 
av vanlig innbo så som hyller, møbler og 
skap, eller som fører til at dør er/vinduer 
ikke kan åpnes/lukkes eller går urimelig 
tregt, vil kunne sies å være funksjonelle 
problem. Her må det brukes faglig skjønn, 
ut fra hva som er normalt i bransjen for 
de ulike konstruksjonene og overflatene 
når bygget har satt seg. Det er vanligvis 
prosjekterende som bør ha ansvaret for 
å velge løsninger, konstruksjoner og ma
terialer som gir et funksjonelt bygg uten 
skjemmende og iøynefallende skjevheter 
når selve utførelsen er utført innenfor an
gitte toleranseavvik. Det er dette som må 
være vurderingskriteriene når det skal av
gjøres om en konstruksjon eller overflate 
er tilfredsstillende, noe både takstmenn, 
boligtvistenemnda og domstolene bør bli 
mer bevisste på.

UTTØRKING GIR 
TIDLIGERE SETNINGER
I de siste 20 årene er det blitt vanlig 
med kunstig uttørking med aggregater 
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Artikkelen «Skjevheter som skyldes krymping 
av trekonstruksjoner» sto på trykk i 
Byggmesteren nr. 7-19.

Ventilasjonen trengs for å trekke ut fukt og forurensning fra menneskelig aktivitet, 
poengterer ventilasjonsprodusentene. (Illustrasjonsfoto: Systemair)
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tilføres den friske lufta, forklarer Skogstad. 
 – Med roterende varmegjenvinner i 
ventilasjonen, tilbakeføres mye av fuk
tigheten i avtrekkslufta til den friske lufta 
som tilføres boligen. På den måten gir 
ventilasjonen et bidrag til å opprettholde 
noe av den naturlige fuktigheten i bolig
en, påpeker også Lien Halvorsen. 

KAN TILFØRE MER FUKT
– Er den lave fuktigheten et problem?
 – Med variabel utetemperatur som vi 
har i Norge, er det en utfordring, fastslår 
Lien Halvorsen i Systemair.
 – I våre aggregater er det satt inn fukt
føler som kan regulere luftmengden. Men 
dette kan være risikabelt, ettersom det 
kan være lokale forskjeller i fuktigheten i 
boligen som kan gi fare for mikrobakte
riell vekst. I tillegg kan det føre til at 
luftmengden ikke blir tilstrekkelig for 
det  antall personer som oppholder seg i 
 boligen.
 – Anlegg kan også bygges ut med flere 
fuktfølere, men dette vil ikke nødvendig
vis bidra til å holde høyere fuktnivå, slik 

det dreier seg om i denne saken.  Anlegget 
bør driftes på normal, som sørger for 
nødvendige luftmengder i alle rom, 
 fortsetter Lien Halvorsen.

MÅ FØLGES NØYE
Knut Skogstad i Flexit er inne på det 
samme på spørsmål om ventilasjonen 
kan justeres ned for å trekke ut mindre 
fuktighet: 
 –  Ventilasjonen skal sørge for at kravet 
om luftskifter blir oppfylt slik at forurens
ninger fjernes. Den kan justeres noe ned 
når det er som kaldest, men brukeren må 
følge med på utviklingen. I varme rom 
kan det gå bra, mens det i kalde rom kan 
føre til kondensering og for høyt fuktnivå 
– og det er ikke bra.

SKEPTISKE TIL LUFTFUKTERE
Representantene for ventilasjonsfirmaene 
er skeptiske til luftfuktere. 
 – Om det skal brukes, må det være en 
kokende luftfukter, og bare i varme rom. 
Den må også kunne regulere seg etter 
fuktighetsnivået, anbefaler Skogstad.

 – Med luftfukter skapes andre 
utford ringer, mener Lien Halvorsen: 
 – Man må i tilfelle ha  kontroll på 
 temperaturen i alle rom. Om man 
oppnår 40 prosent relativ fuktighet 
i en del av huset, kan det bli for høy 
luftfuktighet i andre deler der tempe
raturen er lav ere, og det kan føre til at 
det dannes mikroorganismer, advarer 
Lien  Halvorsen.

JOBBER MED FOR TØRR LUFT
– Både mennesker og konstruksjoner 
i boliger har behov for et visst fuktig
hetsnivå, og vi jobber med å finne ut 
hvordan ventilasjonssystemet kan 
styre og avhjelpe for tørr luft, sier  den 
administrerende direktøren i Flexit. 
 – Når kan dere presentere en løs-
ning?
 – Dette handler om testing og 
 utvikling vi har satt i gang, og resultat
ene presenterer vi når de er klare, sier 
han. n
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Fyll ut de tomme feltene slik at både de 
loddrette og vannrette rad ene, samt hver 
av boksene med 3 x 3 felter, inneholder alle 
 tallene fra 1 til 9.
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Tenåringssønnen til en byggmester 
i byen ble sendt på landet til en 
 onkel i ferien. De første dagene holdt 
 onkelen gutten i ånde med omvis-
ning på bondegården. Det var sauer, 
kuer, kyllinger, traktor og mer til å se 
på, og gutten viste stor interesse.
Men da det ikke var mer nytt å se på, 
begynte gutten å kjede seg. 
I håp om å underholde ham litt, 
 forslo onkelen:
– Hva om du låner ei hagle og tar 
med deg bikkjene ut i skogen og 
 skyter litt?
Det var en god idé, mente gutten 
også. 
Da han kom tilbake etter et par 
timer, lurte onkelen på om det var 
artig?
– Megakult! Har du flere bikkjer? 
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BYGG BEDRE
OG RASKERE
MED PRECUT

  Redusert byggetid og raskere tett bygg
  Vi tar ansvaret for beregning og statikk
  Mindre svinn og mindre avfall
  Mindre slitasje på personell og utstyr

Optimera og Montér gjør deg til en enda bedre
byggmester, og med ferdigkappet reisverk bygger 
du bedre. Dessuten sparer du tid, fordi vi tar  
ansvaret for mengdeberegningen – alt du trenger  
å gjøre er å levere tegningen til oss. 

Du bygger – Vi tar oss av resten.
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