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DAB-radio med navigasjon, CD/DVD-spiller, Bluetooth og Apple Carplay er standard på biler levert etter 1. november 2016.
Forbruk blandet kjøring: 0,66 liter pr/mil. CO2 utslipp: 174 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS. www.facebook.com/MBvarebil. www.mercedes-benz.no

Din Byggmesteravtale med Optimera gir deg tilgang til spesialpris hos Mercedes-Benz.
kontakt oss for mer informasjon: fleetsales@bos.no

Ja, da er du kanskje også opptatt av å velge en bil der ingen detaljer er tilfeldige. Vito kommer blandt annet med 
Collision Prevention Assist som overvåker avstanden til neste bil. Setter du høye krav bør du velge Vito. 
Du får rå komfort, imponerende drivstofføkonomi og overlegen driftssikkerhet. Velg mellom 4MATIC kompromissløs 
firehjulsdrift, bakhjulsdrift eller forhjulstrekk. De beste velger ofte det beste.

Er du opptatt av optimal skrueplassering i et vinkeljern?

Forhjulstrekk Bakhjulsdrift 4MATIC

Vito_Erik_Arnesen_Helsfyr.indd   1 28.11.2016   14.30

LEDER
Enda et år har passert og et nytt år ligger foran oss. 
Veksten i byggebransjen fortsatte i 2016 og vi har 
store forventinger til det nye året.  
Et av de største fokusområdene for 2017 er det 
sterke drivet for digitalisering. I byggebransjen 
ligger det et stort uforløst potensiale og det vil bli 
spennende å se hvordan digitalisering vil bidra til 
forbedring og modernisering av bransjen fremover. 
Vi håper at løsningene vi har utviklet vil  
effektivisere din hverdag. 
 Andre bransjer er allerede godt i gang med 
digitaliseringen og enkelte radiostasjoner har valgt 
å kun sende DAB. I løpet av 2017 vil flere følge etter. 
Dette er et av temaene vi tar for oss i denne utgaven 
av Optimisten. 
 Les også om de nye energikravene i Byggteknisk 
forskrift (s.26) og få tips og råd om smart oppussing 
av småhus (s.28) 
 Vi er fremdeles Norges største aktør innen salg 
og distribusjon av byggevarer. Vi skal gjøre vårt for 
at du skal velge oss som diskusjonspartner i valg  
av produkter og løsninger også dette året. 

Du bygger – vi tar oss av resten.

La oss sammen gjøre 2017 til et godt år! 

REDAKTØR
Christina Sogge Jensen
christina.jensen@optimera.no

ADM. DIR.
Asbjørn Vennebo

INNHOLD
4

8

12

14

18

26

28

34

OPTIMERA TETTER BAKROMMET
Optimera har fått gleden av å levere  
vinduer til Vålerengas nye stolthet!
 
NÅ TRENGER DU EN DIGITAL RADIO
Flere radiostasjoner kommer til å  
sende kun DAB fremover
 
KJØKKENLEVERANSE TIL SMÅ  
OG STORE PROSJEKTER
Kjøkkenet er ofte det rommet som  
kan være avgjørende ved et boligkjøp
 
HYTTEBYGGER SIDEN  
GUTTEDAGENE
Thomas, Ståle og Preben har alle  
gjort karriere i Optimera
 
OPTIMERA NY  
HOVEDLEVERANDØR  
til Vestlandshus fra og med nyttår!
 
MULTIKOMFORT- OG  
LAVENERGIKURS
Nye energikrav og smart oppussing
 
SMART OPPUSSING AV SMÅHUS
Skal du pusse opp for en huseier? 
Gi råd om energi samtidig.
 
ÅPNING AV ELEMENTFABRIKKEN  
PÅ TYSNES
Den fjerde elementfabrikken  
i Optimera byggsystemer

36

38

40

FORDELSPROGRAMMET
Les mer om de gunstige betingelsene  
i Optimeras kundeprogram

UNNGÅ SKADER PÅ  
ARBEIDSPLASSEN!
Vi hjelper deg og dine ansatte med  
en tryggere arbeidshverdag
 
STØRST I MONTÉR
Montér Tønsberg – Norges største 
Montér byggevarehus
 

4 OPTIMERA TETTER BAKROMMET
Redaksjon: Christina Sogge Jensen, Tom Erik Brekke, 
Camilla Bottolfs, Fredrik Rydgren og Thomas Schøyen.
Forsidefoto: Studio Isidor
Design: Suburbia



OPTIMISTEN  5 4

På den treffende adressen Innspurten 12 i 
Oslo reiser Vålerengas nye stolthet seg opp 

under kyndig utførelse av HENT. 

OPTIMERA 
TETTER  

BAKROMMET

Tekst: TOM ERIK BREKKE  Foto: EASTWOOD

Optimera har 
fått gleden av å 
levere vinduer til 
Vålerenga kultur- 

og idrettspark. 
Her har det vært 

spesial laget 
 vinduer etter 

 entreprenørens 
krav for å få til en 
smidig løsning. 

Sommeren 2016 var det stor stemning da 
grunnsteinnedleggelsen fant sted foran  
ca. 1000 Vålerenga-supportere. Enda større 
stemning forventes høsten 2017 når 17.500 
tilskuere innvier det nye stadionet til 
fotball kamp.
 
I tillegg til Vålerengas nye storstue, som 
også vil romme næringslokaler og en  
videregående skole, bygger HENT  
tilhørende infrastruktur. Kontrakten er  
på ca. 600 millioner kroner eks. mva.

"EKSTRA ARTIG FOR EN TRONDHEIMS-
ENTREPRENØR"
Oppdraget er et spennende og viktig  
prosjekt for HENT, og selvfølgelig ekstra 
artig for en Trondheimsentreprenør å bygge 
det nye stadionet til Vålerenga, sier  
administrerende direktør i HENT Jan K. 
Jahren. Prosjektstyringen er kritisk siden 
 stadionet må stå klart 1. august 2017. Dette 
fordi det skal bygges en videregående skole 
i  forbindelse anlegget, med spesialisering  
på fotball.
 

Foto: Pål T. Rørby

Leveranse med vinduer på vei opp til 5. etasje  
i Oslos nye storstue.
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• Plassering:    Valle Hovin, Oslo kommune,  
   bydel Gamle Oslo

• Hensikt:     Bygge ny offentlig videre- 
   gående skole og nytt fotball   
    stadion for Vålerenga

• Åpning skolen:  Skolestart, august 2017

• Åpning stadion: September 2017

• Fase:     Byggefase

 
OM HENT:
Kvalitet og null feil er viktige målsettinger 
for HENT. De er er sertifisert etter NS-EN ISO 
9001:2008 (kvalitet), NS-EN ISO 14001:2004 
(miljø) og OHSAS 18001:2007 (helse og  
s ikkerhet).

• Omsetning:     5.279 MNOK (2015) 

• Ansatte:              630

• Eier:     Ratos (73%) og  
   ansatte (23%)

(Kilder: http://vkip.no/, www.hent.no og NTB)

"PVC-vinduer er 
et relativt nytt og 
uprøvd produkt 

for HENT. I tillegg 
til at vinduene 

tilfredsstiller alle 
nødvendige krav, 
ser de også veldig 

bra ut."  
Andreas Arstad Idland, 
 tilbudsleder KI i HENT

– Nå har vi muligheten til å utvikle klubben 
langsiktig, med et miljø der skole og fotball 
står sammen. Det gir oss et utviklingsfelles-
skap som vil styrke klubben i alle ledd, tror 
Åge Petter Christiansen, styreleder i Våle-
renga kultur- og idrettspark.
Underlaget blir kunstgress som er godkjent 
for europacupspill. Tilskuerkapasiteten blir 
på rundt 17.500, med muligheter til å utvide 
til 22.000 dersom Vålerenga blir et lag å 
regne med i europacupene. Hjørnene blir 
dermed åpne i første byggetrinn.
 
Optimera har fått gleden av å levere vinduer 
til prosjektet. Her har det vært spesiallaget 
vinduer etter entreprenørens krav for å få til 
en smidig løsning. Optimera har fått være 
med fra A til Å i vindusleveransen. Helt fra 
spesifisering, via prosjektmøter og til leve-
ransen fant sted. 
På en kald og solrik dag i november kom 
den første leveransen med vinduer. Vindu-
ene, som er produsert av Venta Windows, 
etter HENTs og Optimeras spesifikasjoner, 
ble heist opp i byggets øverste etasje. 

Illustrasjon: Pål T. Rørby

Med på overleveringen var prosjektselger Dør & Vindu i Optimera Øst Knut Harald Hansen, prosjektleder Dør 
& Vindu Optimera Jan-Erik Kringlebotn, prosjektleder HENT Anders Kristiansen, prosjekt ingeniør HENT Nina 
Huynh Njølstad og  HMS&K-leder HENT Tomas Høglo. Foto: Eastwood. 

Spesiallagde vinduer trygt løftet på plass.

Optimera har vært med fra A til Å i vindusleveransen. 

Kaldt, men sol ved første levering i november. 

Se film fra leveransen: 

FAKTA
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Med en DAB- radio 
får du tilgang 

til svært mange 
radiokanaler. 

Med innebygget 
Bluetooth kan 

den også brukes 
som høyttaler for 
smarttelefoner og 

nettbrett. 

Enkelte radiostasjoner har allerede  
valgt å sende kun DAB, og i løpet av  

2017 vil svært mange følge etter. 

Med DAB blir flere kanaler riksdekkende, 
lyden betydelig klarere og når du først har 
valgt en DAB-radio, kan du få tilgang til 
svært mange radiokanaler. Mange av radio-
ene har også innebygget Bluetooth, slik at 
de kan brukes som høyttalere for smarttele-
foner og nettbrett. Via appene får du tilgang 
til favoritt-podcastene dine og over 200.000 
radiostasjoner på nett. 

Ruark Audio R1 mk3

Popyourcar 2.0 DAB+ adapter
Installasjonsvideo ser du her: 

DeWalt DAB+ arbeidsradio

• DAB (Digital Audio Broadcasting) erstatter 
FM, som fases ut neste år.

• I Norge brukes nå DAB+, som gir mulighet 
for flere kanaler enn «gamle» DAB.

• Alle kanaler på DAB flyttes til DAB+ i løpet 
av 2017.

NÅ TRENGER DU EN 
DIGITAL RADIO 

SLIK VELGER DU RIKTIG DAB-RADIO
Når du skal velge DAB-radio, er det lurt å 
sjekke at den har de mulighetene for tilkob-
ling som du trenger. Det kan være alt fra 
Bluetooth og linjeutgang til stereoanlegget, 
ekstra høyttalere og til hodetelefoner.

Når du skal velge radio, kan det være lurt 
å tenke gjennom hvor og hvordan du vil 
bruke radioen, slik at du finner den som 
passer best for deg. 
Skal radioen brukes på soverommet, kjøkke-
net, stuen, badet, barnerommet, treningen, 
byggeplassen, kontoret, bilen, båten eller 
hytta? Skal du ha én eller flere radioer? Eller 
kanskje du trenger én som er bærbar? 
DAB-radioene kommer i mange ulike vari-
anter, med ulik kvalitet, pris og utseende. 
De fleste radiostasjoner kan også høres via 
nett og mobil, og enkelte lokalradiokanaler 
vil være på FM fram til 2021

DAB I HJEMMET
En stasjonær DAB-radio finnes fra ca. 400 
kroner og oppover. Vil du ha en god musikk-
opplevelse, må du regne med å betale minst 
1.500 kroner. Lyd og Bilde kåret i 2016 Ruark 
Audio R1 mk3 til sitt spesielt anbefalte 
produkt foran storselgere som både Tivoli 
PAL+ og Pinell GO+. For en testvinnende 
kompakt radio med fyldig bass og klang-
riktig lyd må du ut med ca. 3.000 kroner.    

DAB I BILEN
DAB-radioen blir ikke forstyrret av reflek-
sjoner og leverer stabilt mottak så lenge 
signalstyrken er over minimumsnivået. Når 
signalstyrken kommer under minimum, blir 
imidlertid lyden borte, til forskjell fra på 
FM, der hørbar lyd opprettholdes ved lavere 
signalstyrker, som etter hvert blir borte i 
støy. De fleste nye biler leveres med DAB+. 
Har du en bil med kun FM, blir løsningen å 
bytte ut radioen med en ny DAB+-radio eller 
anskaffe en adapter for å få DAB-gleden i 
kupeen. En fullintegrert løsning koster fra 
2.000 kr om du gjør det selv, og mellom 
5.000 – 10.000 kr om du skal få det utført på 
et verksted.

ADAPTER TIL BILEN 
Det finnes enkle og billige DAB+-adaptere 
til å installere selv. Slike koster fra noen 
hundre lapper til bortimot 2.000 kroner, alt 
etter hvilke funksjoner du ønsker i tillegg til 
en standard radio.
Adapteren kobles til sigarettenneruttaket 
for 12 volts strøm, og medfølgende antenne 
med ledning festes fra innsiden av frontruta 
ned til adapteren. Deretter strekker du en 
ledning fra adapteren og inn i AUX-inngan-
gen på radioen som sitter i bilen fra før. 

Har du ikke AUX-inngang, blir løsningen en 
adapter med FM-sender eller en frittstående 
sender mellom DAB-mottaker og FM-radio.

Optimera forhandler løsningen POPYOUR-
CAR 2.0 DAB+-biladapter med FM-sender 
og linjeutgang på varenummer 7490981. 

DAB PÅ BYGGEPLASSEN
Er du glad i å høre på radio til arbeidet, 
møter du også en ny hverdag i år. Det finnes 
 flere gode varianter av robuste arbeids-
radioer og også muligheter for å få hørsels-
vern med fullverdig DAB+-radio. 
Radio DAB+ compact FM-AM DCR02 fra 
DeWalt er en robust og kompakt radio. 
Den har 3,5 mm jackinngang for tilkobling 
av ekstern lyd, og USB-port for lading av 
mobile enheter. For deg som bruker DeWalt- 
maskiner, vil du glede deg over at dine XR 
Li-ion-batterier i spenningene 10,8 V,   
14,4 V og 18 V kan benyttes. Radioen 
 kommer med 1,8 m strømledning og feste 
for å holde denne på plass ved transport/
oppbevaring. Du finner den på varenummer 
7373077 hos Optimera.

11. JANUAR1
Nordland

13. DESEMBER6
Troms
Finnmark

26. APRIL3
Telemark
Buskerud
Hedmark
Oppland

20. SEPTEMBER5
Oslo
Østfold
Vestfold
Akershus

8. FEBRUAR2
Trøndelag
Møre og  
Romsdal

21. JUNI4
Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane

Her blir 
FM-nettet
slukket

FRITID FRITID

Tekst: TOM ERIK BREKKE  Foto: LEVERANDØRENE

NY RADIOHVERDAG



Nå har fischer
 gjort det  enklere å  
være byggmester

fischer er verdenskjent for sine innovative løsninger innen 
festemateriell. Nå kommer de med nyheter som du garantert 

kommer til å ta i bruk. Kanskje allerede på din neste jobb.

NYHET

Kommer snart

• Krever ikke spesialverktøy
• Glassfiberforsterket 

 materiale
• Klips i rustfritt stål
• Treffer du betong eller 

tre, virker ankeret som en 
 ekspansjonsplugg

VIPPEANKER
Skal du henge opp tunge 
ting i platemateriell? 
Heretter er løsningen 
DUOTEC. Den kompakte 
lille pluggen tåler 
belastninger både 
i platemateriell og massive 
byggematerialer.

DUOTEC

20 kg* 71 kg*

75 kg* 75 kg*

En kombinasjon av 
kraft og intelligens 
Dynamisk Duo: Sterk 
og smart.

DUOPOWER

• Pluggen består av to 
komponenter og gir derfor 
bedre ytelse

• Duoen av forskjellige 
materialer og pluggens 
multifunksjonelle 
egenskaper utvider 
bruksområdet til en rekke 
ytterligere materialer med 
høye belastninger

• Tilpasser seg 
byggematerialet

Kraftfull: Sterk i utallige byggematerialer

Funksjon 1:

 Som vippeanker i 

platematerialer 
Funksjon 2:

 Som en ekspan-

sjonsplugg i massive 

byggematerialer
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GOD KJØKKENPARTNER
Optimera tar disse kravene på alvor og har 
derfor valgt å samarbeide med danske, 
familieeide AUBO, som setter sin ære i 
dansk design og kvalitet. De tilbyr mange 
forskjellige kjøkkenmodeller med innova-
tive og praktiske løsninger, i alle prisklasser.  
AUBO er en av de største privateide kjøk-
kenprodusentene i Danmark. AUBO har 
leverandører i hele Norden og begynner 
også å vokse seg til i Norge.  

LEVERANDØR PÅ STORE PROSJEKTER 
Blant annet er AUBO-kjøkkenet å finne i 
et av Norges største utbyggingsprosjekter, 
Kværner byen. Gamle Kværner Bruk ble 
avviklet i 1999, og tomten skal brukes til 
boligutbygging. I 2006 startet byggingen av 
de første boligene. 

I april 2011 startet entreprenøren AF byggin-
gen av Dreieskivekvartalet i byen-i-byen, 
som Kværnerbyen ofte blir kalt. Alle de 264 
leilighetene får kjøkken levert fra Optimera 
og AUBO. I februar 2014 startet byggingen 

av Kværnerbyen terrasse, med totalt 189 
leiligheter, hvor Optimera stolt leverer både 
bad og kjøkken. Kværnerlia og Kværner-
bakken er det tredje og fjerde prosjektet 
Optimera leverer til. Her er det henholdsvis 
130 og 131 leiligheter som får levert kjøkken. 
AF Bygg har til nå fått 741 kjøkken fra Opti-
mera. I tillegg til kjøkken leverer Optimera 
bad og garderober til leilighetsutbyggingen 
i Kværnerbyen. Tilvalg og oppgradering av 
leveransene er selvfølgelig inkludert i betin-
gelsene. 

Når Kværnerbyen står ferdig, vil det være 
hjemmet til rundt 4000 mennesker, og over 
1000 mennesker vil ha sin arbeidsplass 
der. Dette er et av Norges lengstgående og 
mest suksessfulle eiendomsprosjekter, og 
ofte blir boliger solgt lenge før byggene står 
ferdig.  

KJØKKEN FOR BREEAM-PROSJEKTER
Prosjektene Optimera leverer til, har lenge 
hatt ulike miljøkrav, men vi ser nå at dette 
er i endring. Energieffektive bygg er lønn-
somt! 

For å oppfylle krav til miljøsertifisering er 
det mange områder i en byggeprosess som 
skal innfris for å oppnå sertifisering. Det 
inkluderer ledelse, helse- og innemiljø, 
energi, transport, vann, materialer, avfall, 
arealbruk og økologi, samt forurensning. 

Sertifisering har blitt en viktig del av pro-
sessen med nybygg, siden det ble lansert 

i Norge i 2011. Multiconsult kan fortelle at 
50 prosent av alle nybygg av næringsbygg i 
Oslo nå er BREEAM-registrert. Det er altså 
den internasjonale sertifiseringsordningen 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) som 
brukes. 
I Norge brukes BREEAM-Nor, som er tilpas-
set norske forhold og er den eneste sertifi-
seringen for bærekraftige bygg i dag. BRE-
EAM-Nor er utviklet av Norwegian Green 
Building Council i samarbeid med diverse 

aktører i bygg- og eiendomsbransjen.  
Et utvalg av AUBO-produkter har blitt testet 
og dokumentert for å oppfylle kravene til 
BREEAM-Nor. Kjøkken fra AUBO dekker 
både de generelle minimumskravene for 
byggevarer, samt det strenge kravet definert 
for innendørs luftkvalitet. 

Dette er altså et kjøkken som tilfredsstiller 
de mange kravene fra forbrukerne!  

Illustrasjon: OBOS Nye Hjem/Blår

Fotomontasje: Blår

Illustrasjon: Nadia Frantsen/OBOS-bladet

I februar 2014 
startet byggingen 
av Kværner byen 

terrasse med  totalt 
189 leiligheter, hvor 

Optimera stolt 
 leverer både bad 

og kjøkken.

Kjøkkenet er ofte det rommet som kan være av gjørende 
ved et boligkjøp. Mye tid tilbringes der og det trengs et 
praktisk kjøkken i travle hverdager, samtidig som det 

skal se bra ut.  Kvalitet, funksjonalitet og godt  design til 
fornuftige priser er  kravene fra  forbrukerne.

KJØKKEN-
LEVERANSE TIL
SMÅ OG STORE  
PROSJEKTER 

Tekst: CATHRINE MERKESDAL
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HVA JOBBER DU MED DENNE UKEN?
Vi er nå i slutten av “høstjakta” her i kate-
goriavdelingen. Utgående leverandøravtaler 
forhandles, så denne uken er det flere tøffe 
forhandlingsmøter med våre leverandører. 
Samtidig som dette pågår, er vi midt i 
planleggingen av “Opptur 2017.’’ Lever-
andører, konsepter og ideer er nå på tegne-
brettet og skisseres, slik at vi får gjennom-
ført en best mulig kjedekongress.

HVORDAN ENDTE DU I DENNE JOBBEN?
Jeg fulgte resten av vennegjengen og søkte 
meg inn på BI, hvor jeg endte opp med en 
bachelor i Markedsføringsledelse. Det var 
et tilfeldig valg ved studiestart, men det ble 
3 fine år hvor jeg lærte mye. Fra jeg gikk på 
ungdomsskolen til jeg var ferdig på høy-
skolen, jobbet jeg innenfor byggevare-
handelen. Først jobbet jeg i en jernvare-
forhandler etter skolen, deretter jobbet jeg 
hos en byggevaredistributør i hjembyen. 
Etter studiene var det derfor naturlig at jeg 

søkte jobber innenfor et fagfelt jeg allerede 
kjente til. Mitt første møte med Optimera 
startet hos Montér Minde i Bergen, hvor 
min kone bodde og studerte. Her fikk jeg 
jobb i utebutikken hvor jeg ekspederte 
proffkunder. Siden den gang har jeg hatt 
ulike roller hos Optimera/Montér innenfor 
salg, logistikk og kategori som bl.a. butikk-
sjef, fagsjef innkjøp og produktsjef. 

HVA VILLE DU SATSET PÅ DE NESTE  
5 ÅRENE HVIS DU VAR BYGGMESTER?
Som byggmester ville jeg satset på den 
teknologiske utviklingen vi i dag opplever 
innenfor vår bransje. Da ser jeg for meg 
teknologiske hjelpemidler som forenkler 
hverdagen til byggmesteren, slik som 
for eksempel MinOptimera, netthandel, 
regnskapsprogrammer, befaringsapper og 
lignende. Byggmesteren kan da fokusere på 
det som er sin kjernekompetanse, nemlig 
det å bygge, fremfor å bruke tid på  
administrative oppgaver. 

HVA JOBBER DU MED DENNE UKEN?
Det er en del som skal ferdigstilles før jul.  
Vi har mye som skjer på Rudshøgda, hvor 
jeg har driftsansvaret nå. Vi jobber med 
Prosjekt Optimalt Lager ved vårt forsynings-
lager i Østre Aker vei, og det blir spennende 
å se hva vi skal jobbe med de neste 3 årene. 
På Stangeland har vi akkurat bygget om i 
byggevarehallen. Der har vi fått opp nye 
reoler og satt varer på riktig plass. I tillegg er 
vi i startfasen av Prosjekt Redesign Askøy, og 
så jobber med flere spennende forbedrings-
prosjekter.

HVORDAN ENDTE DU I DENNE JOBBEN?
Jeg startet på gulvet i Optimera i 2004, i 
produksjonen hos Optimera Byggsystemer. 
Der fikk jeg også muligheten til å prøve meg 
litt på kontoret, og det var da jeg fikk inter-
essen for dette med logistikk og innkjøp. 
Jeg bestemte meg før å søke på en stilling 
som innkjøper i Oslo og å prøve å gjøre en 
karriere utenfor hjembyen. Etter dette har 
jeg jobbet i en lederstilling for varemottak 
i Østre Aker vei,  i en driftssjefstilling på 

Rudshøgda og nå som prosjektleder for 
logistikk. I denne tiden har jeg fått en rekke 
muligheter til å utvikle meg personlig  
gjennom kurs som jeg selv har tatt og i regi 
av Optimera.  Noen år før jeg bestemte meg 
for å flytte til Oslo og prøve meg på hoved-
kontoret, hadde jeg ett ønske og ett mål om 
å bli driftssjef, men da jeg flyttet, var ikke 
det målet mitt lenger. Jeg ser på det slik, at 
jeg karrieremessig har kjørt inn i en tunell. 
Sånn sett har jeg valgt retning, men tunellen 
kan godt ha flere felt hvor jeg må velge  
andre retninger for å kunne kjøre videre 
frem og forbi i sporet.
Hadde jeg visst hva lyset i tunellen var, 
hvor jeg ville ende opp, tror jeg at jeg hadde 
mistet motivasjonen. Det er ikke det som 
driver meg. 

HVA VILLE DU SATSET PÅ DE NESTE  
5 ÅRENE HVIS DU VAR BYGGMESTER?
Jeg ville hatt fokus på godt arbeidsmiljø, 
evnen til produktutvikling, markedsføring 
og omstilling.

Salgsdirektør Thomas Schøyen
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NAVN: Ståle K. Mikkelsen
STILLING: Kategorisjef Maling  
& Interiør (fungerende)
ALDER: 28

NAVN: Preben Jakobsen
STILLING: Prosjektleder Logistikk
ALDER: 28

HVORDAN ENDTE DU OPP  
I DENNE JOBBEN?
Jeg ble snekker til tross for at mine forel-
dre hadde helt andre karrierer. Da jeg var 
guttunge, elsket jeg å bygge hytte i skogen 
sammen med kamerater, og så er jeg prak-
tisk anlagt. Jeg fullførte teknisk fagskole og 
tok mesterbrev, fordi jeg veldig tidlig hadde 

et ønske om å drive for meg selv.  
Det forsøkte jeg allerede i 1987, men på det 
tidspunktet falt markedet kraftig, så søkte 
jeg meg, helt tilfeldig, over i salg.  
Det fant jeg fort ut at jeg trivdes med. Jeg 
har et sterkt konkurranseinstinkt og liker  
et liv med stadig nye salgsmål. 

NÅ HAR DU VÆRT I DENNE JOBBEN  
I ET HALVT ÅR. HVA ER DEN STØRSTE 
FORSKJELLEN PÅ Å VÆRE SALGS-
DIREKTØR FOR DET HELE OG Å VÆRE 
SALGSANSVARLIG FOR TVB?
Den store forskjellen er naturlig nok følelsen 
av totalansvar og å bli involvert i strategiske 
nasjonale beslutninger. Jeg har hovedans-
varet for å dra forhandlinger i havn på 
vegne av Optimera, og samtidig er jeg det 
første kontaktpunkt ute i regionen der-
som noe ikke skulle fungere optimalt. Jeg 
håper at mine 30 år i salg til byggebransjen, 
kombinert med håndverkserfaring gir meg 
god operativ kompetanse, som kan gi våre 
proffkunder bedre lønnsomhet og merver-
di. Det er særlig vår styrke innen spesial-
områder som verktøy og festemidler og 
kjøkken, garderobe og bad som jeg  tenker 
det er viktig å satse på fremover. Samtidig 
er det fremdeles slik at god logistikkplan-
legging er selve bunnplanken i Optimera-
systemet. Og så tenker jeg at det må være 
bra for alle at de har en salgsdirektør som 
skjønner en byggetegning …

NÅ ER MIKROFONEN DIN. SNAKK TIL 
LESERNE AV DETTE BLADET. DE ER 
STORT SETT BYGGMESTERE. HVORFOR 
SKAL DE HANDLE MER AV OPTIMERA?
Min største visjon, som tidligere tøm-
rermester, er at våre mange dyktige bygg-
mesterkunder skal finne lønnsomhet i faget 
sitt til tross for mer og mer krevende 
regelverk og forskriftskrav, og at skoleung-
dom skal finne det attraktivt å bli snekker. 
Vi er helt avhengig av å ta vare på mange 
100 års erfaring innen forskjellige byg-
geteknikker. Gamle hus skal restaureres, 
nye skal bygges, basert på både historisk 
erfaring og nye regler. Jeg håper at vår brede 
kompetanse, og våre knallgode konsepter 
skal få enda større gjennomslag i marke-
det. Jeg tenker da på slikt som Automatisk 
dokumentasjonsflyt, MinOptimera og 
Multikomfort. Dette er konsepter som både 
gjør hverdagen enklere for byggmesteren, 
samtidig som de frigjør verdifulle timer. 
Optimera bør i dag være en 
preferert leverandør av alt snekkeren 
trenger, fra byggevarer til profilerte 
arbeidsklær, byggeskilt og biler.

Thomas Schøyen overtok som salgsdirektør  
i Optimera i august. Han har vært i Optimerasystemet 

siden 2008 og var sist regional salgssjef for  
Telemark, Vestfold og Buskerud.

Hyttebygger
siden guttedagene

‘‘Jeg håper at vår brede  
kompetanse, og våre knall gode  
konsepter skal få enda større  

gjennom slag i markedet.’’



 16

NYHETER

1100 ALLROUNDWORK, 37.5®  
VINTERJAKKE
Designet for å holde deg varm og øke din 
daglige ytelse på jobb. Slitesterk, god  
passform og vann avstøtende. Dette er en 
perfekt polstret jakke når temperaturen 
synker. God plass for firmaprofilering. 
Størrelser: XS-XXXL
Vanlig pris: 1249,-
OPTIMERAPRIS: 687,-

8001 FLEXIWORK,  
STRETCH FLEECEJAKKE
Hold deg et skritt foran med denne  
komfortable, varme og fleksible stretch  
fleecejakken. Mykt, elastisk materiale med  
børstet innside sørger for overlegen  
bevegelsesfrihet og utmerket komfort. 
Størrelser: XS-XXXL
Vanlig pris: 849,-
OPTIMERAPRIS: 467,-

8000 FLEXIWORK,  
STRETCH FLEECE HETTEJAKKE
Myk stretch fleece hettejakke som sørger for 
overlegen bevegelsesfrihet og hjelper deg 
å yte ditt beste. Produsert i komfortabelt, 
elastisk og varmt materiale. Børstet innside 
for optimal komfort. 
Størrelser: XS-XXXL
Vanlig pris: 949,-
OPTIMERAPRIS: 522,-

1101 RUFFWORK, 37.5® VINTERPARKAS
Slitesterk, isolert jakke designet for hardt 
arbeid i kaldt klima. Ekstremt holdbart 
vann avvisende skallmateriale og varm 
isolering sørger for overlegen beskyttelse 
og komfort. Med denne jakken kan du nyte 
forsterket funksjonalitet, god isolering og 
bra passform. Størrelser: XS-XXXL
Vanlig pris: 1899,-
OPTIMERAPRIS: 1044,-

ARBEIDSKLÆR 
til vintervær

 

Gisle Tollnes er 43 år og kommer fra Porsgrunn. 
Hovedsakelig driver Byggfirma Tollnes med  
prosjekter innen rehab og tilbygg i Grenland og 
Telemark. Han har hatt byggmesteravtale med 
Optimera siden oppstarten i 1997. 

I september og oktober 2016 var Optimera på  
veien med DeWalt Roadshow. Vi var innom 
23 steder i løpet av tre uker. I tillegg til produkt-
demonstrasjoner ble det også arrangert 
konkurranser, og hovedpremien denne gangen 
var en DeWalt XR FlexVolt 54V bordsag.  

Tollnes mener at DeWalt XR FlexVolt er en 
revolusjon av et verktøy, og det må vi si oss 
enige med han i. Dette er den første  
batteridrevne bordsagen som leverer på 
forventningene man har til kapasitet på en 
byggeplass. Fordelene med en batteridrevet 
bordsag er at den kan bæres rett inn i  
bygget og startes opp umiddelbart. Ifølge  
DeWalt er sagen lett, kompakt og enkel  
å transportere uten at det går på  
kompromisser med de egenskapene  
det forventes at en bordsag skal ha.

Den heldige vinneren ble Byggefirma Tollnes som drives av Gisle Tollnes. Kort tid etter 
at han ble informert om seieren, splittet han en 48x148 etter alle kunstens regler.

DeWalt  
ROADSHOW

DeWalt XR FlexVolt 54V bordsag EGENSKAPER
• 610 mm kløyvekapaistet
• Børsteløs 54V motor
• Kutter 92 meter med 19mm OSB  
 på en ladning

FAKTA
• Spenning: 54V
• Bladdiameter: 210 mm
• Vekt 21,5 kg 
• Bordstørrelse:  485X485
• Vinkelkapasitet: -3 til 48 grader
• Lengde: 605 mm
• Høyde 330 mm

TILBEHØR 
Maksimer produktiviteten ved bruk av  
XR FlexVolt sagbladet som er spesialdesignet  
for bruk med bordsagen. Denne kutter opp  
til 63% flere meter pr. lading enn  
DeWalt Construction. 
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VestlandsHus har ca. 40 arkitekttegnede hus i sin katalog. Dette er Falketind som er tegnet av Landsbyarkitektene.

Været i vest har formet kysten og menneskene som bor der. VestlandsHus sier at vestlandsværet gir dem verdens heftigste produkttest.

VestlandsHus opplever stigende etterspørsel etter 
 boliger med moderne uttrykk. I de tilfeller kunden sitter 
på egen tomt, er det de store boligene som selger best.

Optimera deltok med presentasjoner  
og egen stand.

En stor samling entusiastiske deltakere opplevde 
spennende dager med både  fagmesse og julebord.

Fra og med nyttår er  
Optimera ny hoved-
leverandør av byggevarer 
til VestlandsHus. Det  
strategiske samarbeidet  
innebærer at huskjeden 
avslutter samarbeidet 
med Byggeriet og 
Mestergruppen.  

Tekst: JAN ROSTAD

– Markedet vårt er i endring, og vi er nødt 
til å endre oss med det. Vi har sett etter en 
partner som skal være med og videreutvikle 
kjeden inn i fremtiden, og fant best match 
med Optimera denne gangen, sier daglig 
leder Dagfinn Helsem.
Siden 1974 har VestlandsHus bygget flere 
tusen boliger – hovedsakelig i vest og 
Nord-Norge. Huskjeden, som har 40 
forskjellige hus og 20 hytter i sin katalog, 
har som mål å bli Norges best likte bolig-
bygger. – Vi er svært fornøyde med å få 
VestlandsHus med på laget. Vi har sans for 
deres tanker om et strategisk samarbeid og 
gleder oss til å jobbe tett sammen fremover, 
sier salgsdirektør Jan Rostad i Optimera. 

Optimera – ny  
hovedleverandør  
til VestlandsHus

KJEDESAMLING
På VestlandsHus sin årlige kjedesamling  
i Ålesund i november var Optimera til stede 
med flere medarbeidere og egen stand.   
På standen ble det snakket varmt om  
MinOptimera og de ulike Optimera- 
konseptene. MinOptimera ble vist “live”  
på en av forhandlerne sin kundekonto,  
og løsningen vakte stor begeistring.  
Kjøkkenprodusenten AUBO som kommer 
inn som ny leverandør, deltok med egen 
stand.
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DEWALT  
18 Volt børsteløs drill   
XR 5AH DCD991P2
• 3 hastigheter, 11 moment posisjoner og maks moment 95 Nm
• LED lys med 3 innstillinger på foten
• Boring i tre opp til 55 mm, boring i metall opp til 15 mm
• Leveres i T-STAK koffert med multilader og 2x5Ah Li-Ion batterier 

med ladeindikator, multiposisjons sidehåndtak, belteklemme,  
magnetisk bitsholder

NOBB: 51385876  
OPTIMERANR: 7491841

DEWALT  
Krysslaser grønn 10,8 Volt
• Selvnivellerende krysslaser, grønn stråle, med 3x 360° kryssende 

 stråler, har 4x bedre synlighet enn laser med rød stråle, også ved bruk 
under lyse forhold

• Arbeidsområde 30 m (60 m med detektor DE0892G, følger ikke med ) 
• Nøyaktighet på +/- 3 mm på 10 m 
•  Laseren er IP65 klassifisert
•  Leveres med 1 batteri og i koffert
NOBB: 49604584  
OPTIMERANR: 7449734

DEWALT  
18 Volt børsteløs drill  
DCD791P2
• To hastigheter, metallgir for lang levetid, 15 posisjoners moment
• Leveres med belteklips, magnetisk bitsholder, og 3-trinns LED-

lys på foten
• Leveres i koffert med 2x5,0Ah Li-Ion batterier  

m/indiaktor for ladestatus og multilader
NOBB: 49604414 
OPTIMERANR: 7431029

MAKITA  
Industristøvsuger 1000 Watt
VC2012L
• Industristøvsuger på hele 1000 Watt  

og 20 liters rustfri beholder
• Lett å bære og prisgunstig
• Tørr-/og våtstøvsuger
NOBB: 48843037  
OPTIMERANR: 7394432

Eks. mva / Inkl. mva 4737,50

3790,-
Eks. mva / Inkl. mva 4112,50

3290,-

Eks. mva / Inkl. mva 6237,50

4990,-

Eks. mva / Inkl. mva 2987,50

2390,-

Eks. mva / Inkl. mva 2487,50

1990,-

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden eller så langt beholdningen rekker.  
Enkelte av tilbudsproduktene kan være bestillingsvare. Vi tar forbehold om trykkfeil. 

MAKITA  
ComboKit med to sterke 18 Volt maskiner 
• Allsidige DDF482 – en allround drill for proffen.
 Kraftig, rask og ergonomisk god maskin.
• DTD152 – sterk slagskrutrekker med 165 Nm 

dreiemoment og 1/4” bitsinnfesting.
• Maskinene kommer i praktisk Makpac koffert,  

2 stk 18 Volt /4,0Ah batterier og hurtiglader.  
Ladetid 36 minutter.

NOBB: 50690004 
OPTIMERANR: 7480456

TILBUDENE GJELDER 9. – 31. JANUAR

GODE TILBUD FOR PROFFEN!



OPTIMISTEN  23 22

TILBUDENE GJELDER 9. – 31. JANUAR

GODE TILBUD

Tilbudene gjelder i kampanjeperioden eller så langt beholdningen rekker.  
Enkelte av tilbudsproduktene kan være bestillingsvare. Vi tar forbehold om trykkfeil. 

FOR PROFFEN!

SNICKERS  
Ullsokk 9215
• Kombinasjonen av Merinoull og 

37.5® teknologien sørger for 
utmerket temperaturregulering og 
komfort under hverdagsarbeid i 
kaldt klima

• Størrelse: 37-48

SNICKERS  
Vinterjakke 1128 grå/sort
• Rip-stop håndverks-vinterjakke med ergonomisk og moderne 

design
• Vannavvisende utside, foret innside
• Behagelig, pålitelig og prisgunstig
• Størrelse: S-XXL

SNICKERS  
Ullgenser 2905
• Strikkegenser med kort glidelås i ull
• Fukttransporterende og pustende naturlig komfort
• Størrelse: S-XXL
• Farger: Mørk grå melert, lys grå melert, mørk blå melert

SNICKERS  
Vinterstøvel SG74001 S3 SRC
• Holdbare, lette, vannavstøtende, ventilerende  

og veldig komfortable
• Oljebestandige og utviklet for å gi utmerket grep på is og snø
• THERMO fôring med en kombinasjon av ull og tekniske fibre i to 

lag som gir optimal mikroklima og holder deg varm og tørr
• Størrelse: 36-48

SNICKERS  
Merinoull overdel 9415 0426
Merinoull underdel 9416 0426
• Naturlig merinoull for myk og komfortabel  

varme når det er ordentlig kaldt eller når  
du har mindre aktivt arbeid

• Holder formen selv etter lengre tids bruk  
og vask

• Motvirker lukt og kan brukes flere dager  
uten å bli vasket

• Størrelse: XS-XXXL

SNICKERS  
Lue Fisherman Beanie 
• Uformell lue i ull som  

fungerer like bra i stillaset  
som på fritiden

• Farger: Lys grå, mørk grå, mørk blå

SNICKERS  
Lue foret 9007 
• Tøff og slitesterk lue designet  

for tøffe og iskalde forhold
• Fôret polyester og teknisk  

fuskepels gir optimal varme og komfort
• Størrelse: S/M, L/XL
• Farger: Sort, mørk blå

SNICKERS  
Ullsokk 9213 2 pk.
• Tynne og komfortable Merinoull 

sokker som holder føttene dine  varme 
under alle typer arbeidsforhold 

• Størrelse: 41-48

Eks. mva / Inkl. mva 136,25

109,-

Eks. mva / Inkl. mva 623,75

499,-
Eks. mva / Inkl. mva 623,75

499,-
Eks. mva / Inkl. mva 1612,50

1290,-Eks. mva / Inkl. mva 498,75

399,-

Eks. mva / Inkl. mva 161,25

129,-
Eks. mva / Inkl. mva 311,25

249,-
Eks. mva / Inkl. mva 86,26

69,-

Pris pr. del

2 pk.
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Vi har FAST LAVPRIS på det du bruker mest av.  
Produktene har god kvalitet og nødvendig dokumentasjon.

NOBB: 42454644  
OPTIMERANR: 7211795

Eks. mva / Inkl. mva 24,90

Spylevæske  
-150C Blåtind 3 liter

1990

NOBB: 44043773  
OPTIMERANR: 7237339

Eks. mva / Inkl. mva 45,-

Knytesekk extra 
100 liter

3600

NOBB: 42897752  
OPTIMERANR: 7213446

Eks. mva / Inkl. mva 124,90

Optiform fast hvit 
290 ml

9990

NOBB: 25359993  
OPTIMERANR: 7207433

Eks. mva / Inkl. mva 39,-

Murebøtte 
20 liter

3120

NOBB: 28249142  
OPTIMERANR: 7115409

Eks. mva / Inkl. mva 49,-

Snekkerhammer 16oz  
stålskaft

3920

NOBB: 30900427  
OPTIMERANR: 7168476

Eks. mva / Inkl. mva 44,90

Optiform sponplatelim 
310 ml

3590

flisekompaniet.no

HVORFOR VELGE FLISEKOMPANIET?

OSLO SKØYEN
Hoffsveien 9
Tlf: 22 51 94 00
Man-Fre 07:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 16:00

OSLO ALNABRU
Strømsveien 200
Tlf: 22 64 24 30
Man-Tors 07:00 - 20:00
Fredag 07:00 - 18:00
Lørdag 10:00  -  16:00

BILLINGSTAD 
Billingstadsletta 18
Tlf: 66 84 84 81
Man-Fre 07:00 - 20:00
Lørdag 10:00 - 17:00

FREDRIKSTAD
Dikeveien 42
Tlf: 69 32 70 88
Man-Fre 07:00 - 19:00
Lørdag 10:00  - 16:00

MOSS
Varnaveien 34
Tlf: 69 23 42 00
Man-Fre 07:00 - 17:00
Torsdag 07:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 15:00

SKI
Åsveien 3
Tlf: 64 85 95 06
Man-Fre 07:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 16:00

LØRENSKOG SKÅRER
Skårersletta 60 v/Triaden
Tlf: 67 97 73 04
Man-Tors  07:00 - 19:00
Fredag         07:00 - 17:00
Lørdag  10:00 - 16:00

DRAMMEN
Bj. Bjørnsonsgt. 86-92
Tlf: 32 80 08 06
Man-Tors  07:00 - 19:00
Fredag         07:00 - 17:00
Lørdag  10:00 - 16:00

HAMAR
Ringgata 65
Tlf: 62 55 29 29
Man-Fre 07:00 - 19:00
Lørdag 09:00 - 16:00

GJØVIK 
Kallerud Handelspark
Stampevegen 13
2827 Hunndalen
TLF: 61 15 05 60
Man-fre    07:00 - 17:00
Torsdag   07:00 - 18:00 
Lørdag  10:00  - 14:00

HØNEFOSS
Hov Næringspark
Tyrimyrveien 13
Tlf: 32 12 81 30
Man-Fre 07:00 - 17:00
Torsdag 07:00 - 18:00
Lørdag 10:00 - 14:00

KONGSBERG
Eikerveien 25
Tlf: 32 76 63 80
Man-Fre 09:00 - 17:00
Torsdag 09:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 14:00

HOLMESTRAND
Hvittingfossveien 20
Tlf: 33 05 20 28
Man-Fre 08:00 - 16:30
Torsdag 08:00 - 18:00
Lørdag  10:00 - 14:00

STAVANGER FORUS
Forusskogen 1
Tlf: 51 57 51 40
Man-Fre 09:00 - 18:00
Torsdag 09:00 - 19:00
Lørdag 09:00 - 14:00 

HAUGESUND
Longhammarvegen 23 
(Raglamyr)
Tlf: 52 85 80 90
Man-Fre 10:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 16:00

BERGEN
Kanalveien 62
Tlf: 55 20 57 00
Man-Tors  09:00-19:00
Fredag 09:00 - 17:00
Lørdag 10:00 - 15:00

FØRDE
Firdaveien 20
Tlf: 57 72 10 60
Man-Fre  09:00-16:30
Torsdag 09:00 - 17:00
Lørdag 10:00 - 15:00

ÅLESUND
Smibakken 3
Tlf: 70 14 32 14
Man-Fre 08:00 - 18:00
Lørdag 10:00 - 15:00

MOLDE
Verftsgata 10
Tlf: 71 25 55 20
Man-Fre 07:30 - 18:00
Torsdag 07:30 - 19:00
Lørdag  10:00 - 15:00

TRONDHEIM TILLER
Gjerlovsvei 2
Tlf: 72 88 19 50
Man-Fre 07:00 - 20:00
Lørdag 10:00 - 16:00

TRONDHEIM LEANGEN
Falkenborgvegen 38
Tlf: 73 91 95 36
Man-Fre 07:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 16:00

Ny butikk åpner mars 2017 på 
Østre Rosten

STEINKJER
Industriveien 9
Tlf: 93 22 89 00
Man-Fre 07:00 - 17:00
Torsdag 07:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 15:00

MO I RANA
Selforsveien 30, 
Tverråneset
Tlf. 75 15 15 00
Man-Fre 07:00 - 17:00
Torsdag 07:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 15:00

SORTLAND
Vesterålsgata 92
Tlf: 76 12 05 00
Man-Fre 08:00 - 17:00
Lørdag 10:00 - 14:00

TROMSØ
Alkevegen 4
Tlf: 77 63 66 30
Man-Fre 07:00 - 17:00
Torsdag 07:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 14:00

ALTA
Nordre Ringvei 25
Tlf: 78 44 92 50
Man-Fre 07:00 - 17:00
Lørdag 10:00 - 15:00

/flisekompanietnorge /flisekompaniet

Norges største utvalg av lagerførte fliser!
Flisekompaniet tilbyr produkter innen flis, naturstein, baderomsmøbler, kraner, dusjer, 
badekar, verktøy og tilbehør. 
I over 30 år har Flisekompaniet levert til tusenvis av norske hjem, 
til store og små prosjekter og ikke minst til håndtverkere som utførende.

• Stort utvalg, det du trenger når du skal ha det

• Enkel handel og rask levering

• Kunnskapsrike løsningsorienterte medarbeidere 

• 30 dagers returrett

• Betaling – spør oss om faktura eller delbetaling

• Vi tegner ut ditt nye bad i 3D

PROFFLIGAEN
– KOMPANIETS 
FORDELSPROGRAM 
• Flisekompaniets arbeidstøy 2 ganger pr. år.

• Faglige oppdateringer – Produktkurs og øvrige fagkurs.

• Kick off  1-2 ganger pr. år. Sosial og faglig aktivitet.

• Abonnement Flisemagasinet.

• Profilering. Medlemsmerke på arbeidsbil.

• Mulighet til å bli Konseptmedlem.
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Overgangsordningen for de 
nye energikravene varte kun 
til 1. januar 2017. Det er med 
 andre ord på tide å sette 
seg inn i hva de nye kravene 
 innebærer. 

REGIONALE FAGTREFF 
Optimera har i samarbeid med Lavenergi-
programmet arrangert 13 regionale fagtreff 
i sin serie med Multikomfort-kurs for 
byggmestere høsten 2016. Temaene for 
fagtreffene har vært de nye energikravene 
i Byggteknisk forskrift og smart oppussing 
av småhus. Overgangsordningen for de nye 
energikravene varte kun til 1. januar 2017, 
og det er med andre ord på tide å sette seg 
inn hva de nye kravene innebærer. Dette har 
gitt rekordstort oppmøte på fagtreffene med 
nærmere 1000 påmeldte deltagere. 

De nye energikravene i Byggteknisk forskrift (TEK10) trådte i kraft 1. januar 2016. Overgangsordningen varer i ett år.

Nye energirammer for utvalgte  
bygnings kategorier:

Bygningskategori Dagens Fra 1. januar  
 krav  2016

•  Småhus* 130 110

•  Boligblokk 115 95

•  Barnehage 140 135

•  Kontorbygning 150 115

•  Skolebygning 120 110

•  Universitet/høyskole 160 125

•  Sykehus** 300 225

• Sykehjem** 215 195

* Samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet 
BRA. Energirammen er beregnet for  
160 m2 bolig.

** Litt høyere verdier for arealer der varme-
gjenvinning av ventilasjonsluft medfører 
risiko for spredning av forurensning/smitte.

Kilde: TEK10 og www.regjeringen.no

MULTIKOMFORT-
OG LAVENERGIKURS

Nye energikrav og smart oppussing

KRAVET TIL LUFTLEKKASJER ER DEN 
STØRSTE ENDRINGEN
Kravet til luftlekkasjer er den viktigste 
endringen håndverkerne må forholde seg 
til. På fagtreffet ble det lagt vekt på å gi best 
mulig praktiske råd til hvordan du kan få til 
god tetthet. Tetthet på 0,6 er lagt til grunn 
for energirammene, og for tiltaksmetoden. 
For boliger var kravet i ”gamle” TEK10 et 
lekkasje tall på 2,5.

For de prosjekterende kan kravene til lavere 
U-verdi på vinduer innebære noen utfor-
dringer for bygg med store glassarealer, 
spesielt dersom bygget har store porter eller 
dører i glass. 

De nye energireglene innholder også viktige 
endringer for kravene til energiforsyning, 
blant annet at bygg under 1000 m2 kan 
bruke strøm til oppvarming, mens bygg 
over 1000 m2 skal ha energifleksible varme-
systemer og være tilrettelagt for bruk av 
lavtemperatur-varmeløsninger. 

Småhus skal ha skorstein. Dette kravet 
gjelder ikke dersom boligen er utstyrt med 
vannbåren varme, eller dersom energi-
behovet til oppvarming er like lavt som i 
passivhus. 

INGEN ENDRINGER I ENERGIKRAVENE  
I TEK17
I november i år sendte Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet forslag til 
TEK17 på høring. Departementet har ikke 
lagt opp til endringer i energikapitlet. Det 
betyr at de nye energikravene i TEK10 som 
trådte i kraft 1. januar 2016, videreføres i 
TEK17.

SMART OPPUSSING AV SMÅ HUS
Det ble også gitt gode tips og råd om hvor-
dan du som byggmester kan tjene mer på 
rehabilitering av småhus. Det ble introdu-
sert et nettbasert verktøy; "Smart oppus-
sing", som gir eksempler på hvorfor en skal 
tenke energitiltak sammen med helt vanlige 
oppdrag som for eksempel ny kledning eller 
nytt kjøkken, slik at både kunde og huseier 
tjener på det.

1. januar 2016 kom det nye energikrav i  Byggteknisk  
forskrift (TEK10).  I praksis betyr de nye kravene til  
energirammer bedre vinduer, bedre tetthet, bedre  
isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede 

krav til kuldebroverdi. Det er fortsatt mulig å  
benytte tiltaksmetoden for boliger.

Tekst: SOLVEIG M. IRGENS/HILDE KARI NYLUND, LAVENERGIPROGRAMMET,
CHRISTINA SOGGE JENSEN

FAKTA

Se film om de nye  
energikravene?

Scan koden!
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Foto: Siv.ark. MNAL Magne Bergseth

"Villa Dickie" i Isterdalen er oppgradert fra 80-talls standard til passivhus. Bedre komfort og mer 
plass uten å bygge på er det eierne er mest fornøyd med. Foto: Siv.ark. MNAL Magne Bergseth

En be regning 
Lavenergi programmet 
har fått utført, viser at 
det lønner seg å etter-
isolere når huseieren 
likevel skal drenere. 

Har du fått i oppdrag å pusse opp for en huseier? Da bør du gi råd  
om energi samtidig. Det vil både du og huseieren tjene på.

Tekst: SOLVEIG M. IRGENS

Når huseieren må drenere rundt huset på 
grunn av fuktskader i kjelleren, koster det 
veldig lite ekstra å etterisolere kjellerveggen 
samtidig. Likevel er det mang en kjellervegg 
som står uisolert etter at håndverkerne har 
forlatt åstedet.
– Levetiden på ordentlig utført drenering er 
minst 20 år. Med andre ord er det mange år 
til huseieren får muligheten til å etterisolere 
kjellerveggen sin igjen, sier prosjektleder for 
smart oppussing i Lavenergi programmet, 
Christine Molland Karlsen.

I Lavenergiprogrammets eksempelhus koster 
det 30.000–36.000 kroner å etterisolere 
kjellervegg og sokkel samtidig som det  
dreneres. Det koster 70.000–83.000 kroner 
dersom kjellervegg og sokkel skal etter- 
isoleres etter at dreneringen er ferdig.

En beregning Lavenergiprogrammet har fått 
utført, viser at det lønner seg å etterisolere 
når huseieren likevel skal drenere. 

Kostnadsestimatet nedenfor er hentet fra 
Lavenergiprogrammets nettløsning for   
smart oppussing.

• Kostnad når dreneringen rundt huset 
 allike vel skal utbedres: 700–900 kr/ 
løpe meter vegg.

• Kostnad hvis dreneringen allerede er  
ut bedret: 1.600–2.000 kr/løpemeter vegg.

Estimatet er basert på etterisolering av  
kjellervegg til u-verdi på 0,12 med grunn-
mursplater og er basert på Holte prisbase.

SMART OPPUSSING 
AV SMÅHUS

dampåpen fasadekledning eller pusslag når 
du etterisolerer kjellervegger fra ut  siden. Da 
vil muren være varmere enn bakken rundt 
og fukt i muren kan tørke utover, sier Mol-
land Karlsen.

HANDLER IKKE OM PENGER
Molland Karlsen tror ikke det er penger 
som stopper huseieren fra å etterisolere 
kjellerveggen samtidig med at de skal dre-
nere. Det er sannsynligvis kunnskapen det 
skorter på.

– Derfor er det viktig at du som fagperson 
gir råd om andre tiltak det lønner seg for 
huseieren å gjøre samtidig, understreker 
Molland Karlsen.

Block 99 var et av Block Watnes mest 
populære hus på slutten av 1970- og 
hele 1980-tallet. Block 99 blir brukt 
som eksempel og utgangspunkt for 
beregninger av reduserte kostnader og 
energiforbruket på Lavenergiprogram-
mets nettsider for smart oppussing. 
Foto: Block Watne

I dette huset er kjellerveggene delvis over 
bakken. For å unngå luftlekkasjer gjennom 
den delvis upussede Leca-veggen, ble 
det lagt en vindtett duk utenpå muren, 
og kjellerveggene ble isolert med 15 cm 
Rockwool flex-isolasjon.

Under terreng ble det valgt en mer 
trykksterk Rockwool-plate. Utenpå denne 
isolasjonen ble det lagt 10 cm Rockwool 
drensplate under terreng og 10 cm trykkfast 
EPS-isolasjon over terreng som underlag for 
armert fiberpuss. Til sammen ble kjeller-
veggen etterisolert med 25 cm utvendig 
isolasjon. I tillegg har veggene blitt isolert 
innvendig med 7 cm mineralull mellom nytt 
stenderverk.

Drenering er en god investering for boligeieren. 
Enda mer lønnsomt blir det hvis boligeieren også 
etterisolerer kjellerveggen og gulvet samtidig. 
Illustrasjon: Lavenergiprogrammet

Slik ble det gjort  
i 80-tallshuset  
«Villa Dickie»

FUKT I KJELLEREN ER ET UTBREDT 
 PROBLEM
En studie Folkehelseinstituttet nylig la fram, 
viser at tre av ti boliger har fuktskader som bør 
utbedres. Fuktskader er mest utbredt i kjellere, 
uinnredede loft og bad, samt  i forbindelse med 
drenering og grunnmur.

BEDRE INNEKLIMA, BEDRE KOMFORT OG 
LAVERE ENERGIFORBRUK
Ved å drenere kjellerveggen vil huseieren 
 oppleve et bedre inneklima i boligen sin. 

 Velger han å etterisolere samtidig, vil han opp-
leve mindre trekk og bruke mindre energi til 
oppvarming fordi varmetapet blir mindre, og 
fordi huset får færre kuldebroer fra sokkelen.

ETTERISOLERING HINDRER KONDENS
En uisolert kjellervegg under bakken blir like 
kald som omgivelsene ute. Inne i kjeller rommet 
er luften varmere. Da vil den varme inneluften 
kondensere mot den kalde kjellerveggen.
 
– Det er viktig å velge dampåpen isolasjon og 

Huset «Villa Dickie» i   
Isterdalen i Rauma  kommune  
i Møre og Romsdal ble bygget  
i 1981. Eierne av huset ønsket å  
total renovere det for å få et mer 
miljøvennlig og energi effektivt 
hus. De ønsket ingen tilbygg 
eller store arkitektoniske 
endringer. Huset er nå opp-
gradert til passivhus.

TRENGER DU HJELP TIL Å GI  
HUS EIEREN GODE RÅD?
For å hjelpe håndverkeren med å gi hus-
eiere gode råd om smart oppussing, har 
Lavenergi programmet utviklet en egen 
nettside som viser hvilke energitiltak som 
kan være smarte sammen med vedlikehold 
og oppussing av utvalgte bygningsdeler.

Nettsiden finner du her:  
http://smartoppussing.
lavenergiprogrammet.no/

KOSTNADSESTIMAT



 MinOptimera
– en enklere arbeidsdag 

Med kontoret rett i lomma har du alltid full oversikt og kan 
få unna kontorarbeidet når du er på farten. MinOptimera er 
tilgjengelig fra mobil, nettbrett og PC. 

Alt du trenger er en Byggmesteravtale. Les mer på 
optimera.no eller snakk med din kundebehandler.

Ønsker du mer tid på byggeplassen?

Se dine priser 
hele døgnet

Sjekk om varen 
er på lager og når 
den kommer

Bestill varer 
hele døgnet

Opprett prosjekter 
selv og send gutta 
for å handle

All dokumentasjon
på ett sted – lag
FDV-rapport på  
10 minutter

Kalkuler og 
 mengde beregn 
 prosjektene  
på  1-2-3.  
Velg blant 48 
bygnings deler.

Legg inn bilder 
 direkte på 
 prosjektet med 
 MInOptimera Bilder

NYHET!
Lag tilbud  raskt 
og  enkelt

optimera.no

Du bygger       – Vi tar oss av resten
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Moelvens unike Fireguard-impregnering gjør 
det mulig å bruke treverk der det stilles høye 
brannkrav. Dette gjelder innvendig panel og 
himlinger i skoler og konserthus og  
utvendig kledning i svalganger og på høyhus. 

Tekst og foto: MOELVEN

Brannspredning langs fasade, fra etasje til 
etasje og opp til loftet, har vært årsaken til 
mange store branner. Ved å velge utvendig 
kledning av brannimpregnert tre eliminerer 
man denne risikoen på en enkel og rimelig 
måte. Arkitektonisk kan man opprettholde 
eksisterende stil, eller benytte seg av de 
mulighetene som ligger i treets egenskaper 
til å utvikle nye byggestiler som ivaretar 
branntekniske krav.

MILJØVENNLIG
Fireguard er et miljøvennlig brannimpreg-
neringssystem. Væsken består av organiske 
salter og bindemidler som i liten grad  
påvirker treets farge. Produktet er  

dokumentert som et miljøvennlig 
impregneringsmiddel og fyller 
kravene i EUs byggedirektiv. Fireguard 
inneholder ingen stoffer på prioritetslisten 
og er giftfritt. Det avfallshåndteres som 
vanlig trevirke. Under en brann vil det 
utvikles vanlige avgasser fra tre som 
brenner, i tillegg til ammoniakk og “glass” 
fra brannhemmeren. Fireguard er med 
andre ord meget “snill” under et 
brannforløp.

ALLSIDIG
Moelven brannimpregnerer både utvendig 
kledning, innvendig panel, kerto og  
kryssfinerplater, samt flere andre treslag.

FERDIG GRUNNET UTVENDIG PANEL
Fireguard kledning er trykk-/vakumimpregnert 
gran som leveres med ett grunningsstrøk og ett 
mellomstrøk påført under kontrollerte forhold  
i fabrikk. Grunningen er spesialutviklet av  
Teknos og tilpasset Fireguard. På byggeplass  
skal det males ett toppstrøk så snart som mulig, 
slik at systembehandlingen blir komplett.

ROBUST LØSNING
Fireguard er en vakuum-/trykkimpregnering  
som bidrar til at brannhemmeren går inn i 
treverket og virker år etter år. Det er derfor en 
meget robust løsning. Riktig systembehandling 
og korrekt håndtering på byggeplass gir et mer 
robust produkt både for maling og beis.

Etter flere år med 
byggearbeider ble den 
nye ankomstterminalen 
T2 på OSL Gardermoen 
sentralbygg vest  
åpnet i september.  
I terminalens himlinger 
er det benyttet 
Fireguard brann-
impregnerte spiler i 
gran levert av Moelven 
Wood Prosjekt.

Storslagne Kimen 
Kulturhus i Stjørdal  
er en kulturell  
samlingsplass for  
hele Værnesregionen.  
Det innholdsrike  
bygget er fylt med  
mennesker og  
aktiviteter fra morgen 
til kveld.

Fireguard  
fra Moelven 



Brannslukningsapparat
» Brannklasser ABC

» Slukkemateriale

Faste, organiske materialer som 
tre, papir, tekstiler og lignende.

Ildfarlige væsker som bensin, olje, 
lakk, farge og lignende.   

Gassbrann som for eksempel 
propan, metan og butan.  

Housegard har bidratt med en kontinuerlig utvikling 
og forbedring av brannsikkerheten i mer enn 20 år. 
Vi er i dag markedsledende innen  
forbrukermarkedet i Norden.  
 
Housegard har bygget opp en omfattende produkt- 
portefølje med kvalitet som det største fokusområde.  
Vi kan i dag tilby markedets høyeste slokkeeffekt, 55A, som 
et sterkt kvalitetsstempel på våre 6 kg pulverslokkere.  
 
Innenfor Housegard sitt sortiment med røykvarslere dekker 
vi alle behov. Alt fra enkle modeller til System Link,  
vårt premiumsortiment som optimaliserer sikkerheten 
gjennom å trådløst koble sammen ulike typer av varslere i 
system. 

Vi vil gjøre brannsikkerhet lett tilgjenglig og gjennom det 
bidra til et minsket antall brannulykker. Og med en  
produktportefølje i stadig utvikling jobber vi kontinuerlig 
med det som mål.

Om ulykken inntreffer, så kan Housegard 6 kg Pulverslukker 55A være 
forskjellen på å lykkes med å slukke brannen eller ikke. 6 kg pulver-
slukkere er førstevalget i villa, leilighet og fritidsbolig, men passer også 
for offentlig virksomhet, kontor og industri.  
 
Jo høyere slukkeeffekt en brannslukker har, jo større brann kan den 
slukke. 
 
Housegard 55A har markedets høyeste slukkeeffekt, hvilket betyr at 
den slukker 60% større branner sammenlignet med en slukker med 
lavere slukkeeffekt (34A).  
 
Housegard 55A 6kg pulverslukker, slukker de fleste typer branner i så 
godt som alle materialer. 

Det er forskjell på brannslukkere 
og brannslukkere

HOUSEGARD  
- brannsikkerhet siden 1991

Nå innfører vi en helt unik trygghetsgaranti på 
alle våre brannslukkere. Hvis ulykken er ute og 
du tvinges til å bruke brannslukningsapparatet 
ditt i løpet av 5 år fra kjøpsdato, får du en helt 
ny av oss. Ett skritt nærmere et tryggere Norge.

HVIS ULYKKEN SKJER
VARSLER ÉN, VARSLER ALLE!

Origo™ er en trådløs, seriekoplet kombinert  
røyk- og temperaturvarsler. Housegard Origo™  

benytter den aller siste energibesparende  
teknologien, noe som gir opp til 18 måneders  

batteritid med kun 2 stk. AA-batterier.

Førstevalget for bolig og fritids-
hus. Passer til og med for industri, 
jordbruk og kontor, samt til båt, 
transport og anleggsmaskiner. 

FORDELER
» Dekker de fleste typer branner - 
ABC.
» Veldig effektiv også ved bruk av 
små mengder pulver.
» Lang rekkevidde.
» Enkel å bruke.
» Høyest slukkeeffekt innom  
samtlige brannklasser. 

HUSK Å TENKE PÅ!
» Kan kreve saneringsarbeid etter 
bruk.
» Tømningstid: 15 sekunder ved 
kontinuerlig tømning.
» Etterslukking med vann kan 
behøves for å forhindre att brann 
gjenoppstår. 

 
REKKEVIDDE: LANG
TEMPERATUROMRÅDE: - 30 °C til
+60 °C

Egnet til industri og verksted 
o.l, men også for alle offentlige 
lokaler som kontor, skole, hotell, 
sykehus, kjøpesentre etc. 
 
FORDELER
» Veldig effektiv ved væskebrann.
» Kjølende effekt.
» Passer til alle offentlige lokaler 
pga minimale etterskader.
 
 
 
 
 
HUSK Å TENKE PÅ!
» Slukkemiddelet skal byttes ut 
etter fem år.
» Tåler ikke frost.
» Vær nøye med sikkerhetsav-
standen ved slukking av elektriske 
apparater opp til 1000 V. 

 
 
REKKEVIDDE: MEDIUM
TEMPERATUROMRÅDE: +5 °C til
+60 °C

Egnet til slukking av elektrisk 
utstyr, serverrom o.l. Passer også 
til offentlige lokaler, som for 
eksempel sykehus.
 
FORDELER
» For slukking av brennbare 
væsker, samt brann i elektrisk 
utrustning. 
» Gir en helt ren slukning – ingen 
sekundærskader.
» Leder ikke elekstrisk strøm.
 
 
 
HUSK Å TENKE PÅ!
» Kort rekkevidde.
» Inneholder en gass som kan 
blåse bort ved bruk utendørs.
» Begrenset bruksområde. 

 
 
 
 
REKKEVIDDE: KORT
TEMPERATUROMRÅDE: - 30 °C til 
+60 °C

»
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Dette er et 
marked i vekst, og 
vi er langsiktige i 

våre investeringer

Optimera Byggsystemer 
har utvidet sin kapasitet på 
takstoler, konstruksjons-
pakker og bygningselemen-
ter. Onsdag 12. oktober 2016 
ble åpningen av den nye 
 fabrikken på Tysnes høy-
tidelig utført av ordføreren, 
med påfølgende åpnings-
fest på den nye element-
fabrikken.

Dette er den fjerde elementfabrikken i 
 Optimera Byggsystemer. Den nye fabrikken 
skal levere takstoler, konstruksjonspakker 
og elementer til store deler av Vestlandet. 

– Den lokale forankringen er viktig, og jeg 
tror på et langsiktig og godt samarbeid med 
Optimera. Det gleder meg å se at det nå er 
ny giv i lokalene nede ved sjøen, sier ord-
fører Kåre Martin Kleppe. Den nye fabrikken 
er etablert der Fronta tidligere har hatt ele-
mentfabrikk på Tysnes. 

STORT OPPMØTE
Rundt 100 byggmestere og entreprenører 
var til stede under åpningen.

– Jeg kunne merke at den faglige kompetan-
sen hos de lokale byggmesterne og entre-
prenørene var høy, sier teknisk sjef i Opti-
mera Christoffer Clementz. Det ble mange 
gode diskusjoner da vi tok gruppene på 
visningstur rundt produksjonslinjene. 
Det er liten tvil om at det er stadig flere 
som får opp øynene for denne måten å 
bygge på, og jeg kunne merke at stemnin- Produksjon i nyåpnede produksjonslokaler

Stor faglig interesse

Anlegget ligger idyllisk til nede ved sjøen

Direktør for Optimera Byggsystemer Stene Bergsløkken og ordfører Kåre Martin Kleppe 
i Tysnes kommune med en vellykket åpning.

gen var positiv for det vi holder på med 
her.
Etableringen på Tysnes er et samarbeid 
 mellom Optimera AS og de lokale sel-
skapene Byggmester Hitland (Hitland 
 gruppen AS) og entreprenøren Fronta 
 (Fronta invest AS).

Navnet på driftsselskapet på Tysnes er 
 Optimera Prefab Vest AS.

Optimera er i dag et landsdekkende selskap 
med stor distribusjonskraft, og det stilles 
store forventninger til denne satsningen.

– Dette er et marked i vekst, og vi er lang-
siktige i våre investeringer. Vi har en 
god  lokal forankring og har fått inn de 
fagperson ene vi trenger for å bygge en 
bra produksjon på Tysnes, sier Stene 
 Bergsløkken, ansvarlig for Optimera 
Byggsystemer.

STORE INVESTERINGER 
Før åpningen av fabrikken er det investert i 
nytt anlegg for produksjon av takstoler.  

Det er også lagt inn store ressurser i for-
bedringer i det eksisterende anlegget for 
produksjon av elementer.

– Nå i starten kan vi tilby elementer og 
takstoler, men mer tradisjonelle precut 
og konstruksjonspakker vil komme etter 
hvert, sier daglig leder Bjarte Litlabø. Vi ser 
at bygging med elementer i økende grad 
erstatter den tradisjonelle plassbyggingen 
der man kapper og til passer på bygge-
plassen. 
Vi kan nå tilby gode produkter til dette 
markedet, og jeg har stor tro på fremtiden. 
Dette blir en spennende reise for oss på 
fabrikken

Klimaendringer, miljøhensyn og stadig 
større krav til energieffektive og tette bygg 
bidrar til at skiftet fra plassbygging til 
konstruksjonspakker nå skjer raskere enn 
mange kanskje klarte å forutse. 

Markedet opplever nå en tydelig økning 
i etterspørselen etter ferdige bygnings-
elementer og konstruksjonspakker. 

•  Produksjonssteder: Ilseng, Andebu,    
    Stangeland og Tysnes

•  Produksjon: Takstoler, elementer, precut  
    og konstruksjonspakker

•  Omsetning: ca. 330 MNOK

Ønsker du å benytte elementer i ditt  
neste  prosjekt?  
Kontakt Optimera Byggsystemer i dag:  
www.optimera.no/byggsystemer/

     Se film fra åpningen: 

ÅPNING AV 
ELEMENTFABRIKKEN

PÅ TYSNES

INVESTERER FOR VEKST 
Optimera Byggsystemer har en tydelig 
vekststrategi og omsetter nå for ca. 330 mil-
lioner innenfor takstoler, elementer, precut 
og konstruksjonspakker. Etableringen på 
Tysnes bidrar til å befeste selskapets posi-
sjon som totalleverandør til både nybygg- 
og rehabiliteringsmarkedet. Bergsløkken 
forteller at det investeres betydelige midler 
når man nå starter opp igjen produksjonen 
på Tysnes, og det investeres for betydelig 
vekst.

– Jeg føler vi er godt rigget nå, men vi anslår 
veksten for denne type produkter til å være 
langt høyere enn for byggevarer for øvrig, 
avslutter en offensiv Bergsløkken.

Tekst: MORTEN EFRAIMSEN ANDERSEN  
OG TOM ERIK BREKKE  
Foto: EASTWOOD

OPTIMERA BYGGSYSTEMER
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Optimeras Byggmesteravtale gir deg gunstige  
betingelser og tilgang til en rekke kundeløsninger  
og et omfattende Fordelsprogram. Du kan også delta  
i fagkurs, byggmestertreff og sosiale aktiviteter.

• AVTALEN ER ENKEL Å FORHOLDE 
 SEG TIL I DET DAGLIGE
• ET MINIMUM AV JURIDISKE  
 SPISSFINDIGHETER
• KONKURRANSEDYKTIGE PRISER  
 OG BETINGELSER
• ÉN LEVERANDØR GIR DEG  
 EN ENKLERE HVERDAG
• FASTE KUNDEKONTAKTER  
 MED GODE KUNNSKAPER
• SOM AVTALEKUNDE ER DU  
 EN PRIORITERT KUNDE

Lojale kunder fortjener  
det beste vi kan tilby

ET UNIKT FORDELSPROGRAM
Byggmesteravtalen gir tilgang til Optimeras  
Fordelsprogram som dekker byggmesterens 
behov på mange om råder. Her finner du  
ferdigforhandlede rabatter og en rekke  
andre fordeler. Programmet utvides stadig.  
- Men du må altså ha tegnet en  
Byggmesteravtale for å få tilgang.  
Ved å utnytte de mulighetene som ligger  
i Bygg mesteravtalen og Fordelsprogrammet,  
kan du jobbe smartere og øke  
produktiviteten og lønnsomheten.

ANDRE SOM GIR DEG  
KUNDEFORDELER:

BYGGMESTERAVTALEN GIR DEG  
TILGANG TIL NORDENS STØRSTE  
INNKJØPSSAMARBEID VIA VISMA:

DU BYGGER 
–vi tar oss av resten
Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg  
som proffk unde; Du bygger – vi tar oss av  resten.  
Det betyr at vår  viktigste jobb er å bidra til at  
din jobb blir  enklere, trivelig ere og mer lønnsom.

 

LOGISTIKK
Vi er Norges største byggevareleverandør.  
Vi har lagre og byggevarehus over hele  
landet og kan levere akkurat det du 
trenger, når du trenger det, på kort varsel. 

VERKTØY OG FESTEMIDLER
Vi har det beste sortimentet for proffen,  
både når det gjelder verktøy, festemidler  
og HMS-utstyr. Du får tilgang til  
sertifiserte spesialister. Alle varer  
har full dokumentasjon.

TEKNISKE TJENESTER
Vi hjelper deg med salgskalkyler,  
mengdeberegning, prosjektering av  
bærende konstruksjoner, energiberegning  
og energimerking.

KONSTRUKSJONSPAKKER, 
ELEMENTER OG TAKSTOLER
Motta ferdigkappede stendere, sviller,  
losholt, dragere og bjelker på byggeplas-
sen. Alt er pakket, merket og stablet i 
riktig rekkefølge.

DOKUMENTASJON
Med Byggmesteravtale og MinOptimera har 
du alltid tilgang til all dokumentasjon i dine 
prosjekter – også FDV-dokumentasjon. 

KURS OG FAGTREFF
Optimera Akademiet arrangerer kurs for 
proffkunder. Mange av kursene er også  
tilgjengelige på nettet.

KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD
Alt er tilpasset proffen. Kjøkkenspesialister 
hjelper til med planlegging og bestilling. 
Dansk kvalitetskjøkken fra Aubo leveres på 
byggeplassen og er svært enkelt å montere.

TOMTEUTVIKLING
Vi tilrettelegger og igangsetter boligfelt for 
utbygging. Bygging og salg skjer i regi av  
deg som byggmester.

MULTIKOMFORT
Bygg miljøsmart og i henhold til alle nye  
byggekrav. Multikomfort er en serie trygge  
og kvalitetssikrede byggtekniske løsninger.

DØRER OG VINDUER
Vi har Norges største dør- og vinduslager. 
Kjør innom og hent de dørene og  
vinduene du trenger i dag, eller få  
varene levert på byggeplass i morgen.

MIN OPTIMERA
MinOptimera er et elektronisk  
multiverktøy som gir deg full tilgang  
til kontoen din hos oss. Opprett  
prosjekter selv, sjekk om varen er  
på lager, se dine priser og bestill  
varer hele døgnet. 

FUKTSTYRTE OG  
TEMPERERTE LISTVERKSROM
Våre listverksrom gir deg full  
oversikt over vårt store utvalg av  
«ferdigkrympede» lister som du  
kan montere umiddelbart.

HER ER ANLEGG MED FUKTSTYRTE  
OG TEMPERERTE LISTVERKSROM:

MONTÉR BYGGEVAREHUS:  
Bryne,  Drammen, Farsund, Forus, Geilo,  
Gjøvik, Gol, Kongsberg,  Kongsvinger, 
Larvik, Lillestrøm,  Lillesand,  Porsgrunn, 
Randaberg, Stavanger, Stange, Stord, 
 Sørlandsparken, Vanse, Vennesla,  
Østfoldhallen. 

OPTIMERA PROFFSENTRE:  
Vige/Kristiansand, Sandefjord,   
Arendal og Sandmoen/Trondheim.

Her er våre kunde løsninger: 
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På HMS-dagen fikk de ansatte på hoved-
kontoret demonstrasjon og opplæring av 
Røde Kors i hjerte- og lungeredning.  
Beredskapsgruppen på huset fikk også  
trent seg på å håndtere en krisesituasjon  
da en markør fra Røde Kors fikk et  
«illebefinnende». 

HMS-RUTINER I OPTIMERA 
Optimera jobber kontinuerlig med 
forbedring, og utvikler eller reviderer  
nye rutiner ut ifra de erfaringer vi gjør.  
Vi har i høst utviklet et førerkort for sjåfører 
som kjører på oppdrag av Optimera. Dette 
er et førerkort med HMS-krav som går på 
at ferdsel, lasting og lossing foregår på en 
god og sikker måte. Førerkortet har blitt 

distribuert ut til alle våre faste sjåfører, 
transportører og leverandører. 

EN TRYGGERE ARBEIDSHVERDAG  
FOR VÅRE KUNDER
Vi ønsker også å bidra til en tryggere arbeids-
hverdag for våre kunder. Vi tilbyr derfor 
kostnadsfrie kurs for alle våre avtalekunder. 

VI TILBYR KURS INNENFOR  
FØLGENDE OMRÅDER: 
• Sikkerhet og vedlikehold av el-verktøy 
• Sikker bruk av maskinspikring og  
 boltespikring 
• Fallsikringskurs*  

ØNSKER DU EN TRYGGERE  
ARBEIDSPLASS FOR DEG OG DINE  
MEDARBEIDERE?  
Ta kontakt med din lokale selger eller 
ditt lokale byggevarehus. Både tidspunkt  
og innhold kan tilpasses din bedrift.

Kurslederne er sertifiserte VF-selgere og 
instruktører, og fokuset er HMS. Alle 
kursene har en teoridel hvor vi gjennomgår 
riktig bruk, kontroll og vedlikehold av 
arbeidsutstyret. Sikkerhetsregler og 
miljøhensyn blir også gjennomgått, og vi 
avslutter med en praktisk gjennomgang. 

* 1. januar 2016 ble det gjort en endring i «forskrift 
om utførelse av arbeid» kapittel 17 som omhandler 
«arbeid i høyden». Kursmateriellet er fra før denne 
lovendringen trådte i kraft. Fallsikringskurset 
vi tilbyr er derfor ikke godkjent opplæring som 
grunnkurs til stillasbruk og stillasbyggerkurs. Vårt 
kurs er rettet mot lovteksten «arbeidsgivers plikt til 
dokumentert opplæring i bruk». Kurset handler om 
bevisstgjøring, og gir en fin introduksjon til farene 
og sikringsløsninger innenfor arbeid i høyden. 

11. oktober var den internasjonale HMS-dagen i Optimera
i regi av vår franske eier, Saint-Gobain. Som Norges
største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer er
det viktig at alle ledere og ansatte ute på avdelingene
knytter et eierskap til HMS.

Tekst: CHRISTINA SOGGE JENSEN  Foto: EASTWOOD

Unngå skader på 
arbeidsplassen! I Optimera er sikkerheten for våre ansatte, våre 

kunder og våre leverandører første prioritet. 
Sjåfører som leverer til Optimera, eller kjører 
oppdrag for Optimera har et ansvar for at ferdsel, 
lasting og lossing forbundet med dette, foregår  
på en god og sikker måte.

Kjøretøy i bevegelse er alltid en risiko for alle parter, derfor er dette 
førerkortet utviklet for å ivareta din egen og andres sikkerhet.

FØRERKORT
for levering og henting

optimera.no

110 Bann
112 Politi
113 Ambulanse

HVIS ULYKKEN ER UTE

3. Gi Førstehjelp
 Sørg for frie luftveier
 Gi hjerte/lunge redning
 Stans store blødninger
 Hold den skadede varm

4. Varsle 
 Optimera 
 Anleggsleder på byggeplass  

1. Sikre og sperr av 
skadestedet

2. Tilkall hjelp
Oppgi hvem som ringer,  
hva som har skjedd,  
hvor det har skjedd og  
telefonnummer det kan ringes 
tilbake til.

5. Møt, informér og led 
rednings personell 
til skadestedet

Når en ulykke, eller et alvorlig tilløp til ulykke har skjedd, er det viktigst å ta vare på 
de som er skadet, tilkalle hjelp og sikre skadestedet.
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MONTER TØNSBERG blir av mange sett på  
som en institusjon innenfor byggevare i  
Tønsberg. De har en egen proffavdeling  
med spesialister på byggevarer, dør/vindu  
og mur/flis. De ansatte har flere års erfaring  
og god kunnskap om produkter og rutiner  
og er kjent for å yte det lille ekstra for  
kundene sine.  

KJØKKENAVDELINGEN har de siste  
årene fått et stort oppløft. Avdelingen er 
utvidet med en av Vestfolds flotteste  
garderobeavdelinger med store utstillinger 
og et utvidet, lagerført spekter av  
hyllevarer. 

BLIR DU SULTEN i løpet av handleturen, 
kan du ta en matbit i kafeen. Her får du 
kjøpt alt fra enkle baguetter til hamburgere 
og kaker – til hyggelige priser.

MONTER TØNSBERG jobber også tett med 
FagFlis, som ligger under samme tak.  
Avdelingen jobber mye mot arkitekter og 
utbyggere, og kunder blir sendt ned til 
Montér for å gjøre tilvalg på flis til sine nye 
prosjekter. På den måten blir jobben enklere 
for utbygger. Flis blir bestilt og pakket for 
utsending, og ved store prosjekter lelighets-
pakkes dette klart for utsending etter  
utbyggers ønske.  

TRULS NYSTUEN 
• TN Bygg og Vedlikehold 
• Byggmesterkunde siden 2010
 
– Jeg handler her fordi det er  
hyggelig betjening, og proff-
avdelingen er virkelige proffer!
– Det beste med Optimera/
Montér er tilgjengeligheten.

ARILD HANSEN 
• NCC Norge AS, DK Sør 
• Byggmesterkunde siden 1999 

– Jeg handler her fordi det er 
veldig bra kundeservice, og de 
har stort sett det som trengs.  
I tillegg ligger de veldig lett  
tilgjengelig, og butikken er  
lett å finne frem i.
– Det beste med Optimera/
Montér er tilgjengeligheten og 
kunde-forholdet vi har.

ROLF R. NILSEN 
• Byggm. Rolf R. Nilsen 
• Kunde siden 1982 

– Handler hos Optimera  
fordi de har alt jeg trenger.
– Det beste med Optimera/
Montér er hjelpsomme med -
arbeidere, tilgjengeligheten 
og fine åpningstider.

Montér Tønsberg ble kjøpt opp av Optimera i 2012.  
Frem til da hadde dette vært en familiebedrift, drevet og  
eid av familien Zeiner gjennom fem generasjoner. Nå er 

dette Norges største Montér byggevarehus med en  
omsetning på over 275 millioner kroner. 

Tekst: CHRISTINA SOGGE JENSEN, JAN-ERIK ANDRESEN. Foto: EASTWOOD

STØRST i Montér

3 FORNØYDE KUNDER
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LUNCH av Børge Lund

PONDUS av Frode Øverli

ROCKY av Martin Kellerman

HJALMAR av Nils-Axle Kanten
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ARAUCO har kryssfinér til konstruksjon  
og til dekorative arbeider – og Optimera  
har det på lager. 
Du får rimelig, sterk og vakker finér. Leverandøren Arauco 
produserer kryssfinér av chilensk furu, og har alle variantene 
en norsk byggmester trenger. Den chilenske furuen radiata 
pine er hurtigvoksende. Trærne hogges etter 20–25 år, og  
i løpet av tilvekstperioden blir de kvistkuttet 6 ganger.  

Dette resulterer i mye kvistrent råstoff, gode strukturelle 
egenskaper og finpusset overflate. Finér fra Arauco får du  
hos Optimera/Montér. Vi har platene du trenger, enten det  
er til konstruksjon, tak, gulv, vegg og møbler – eller til 
 dekorative jobber.



OPPLEV  
NORD-EUROPAS 
RÅESTE PLUSSHUS

Du bygger       – Vi tar oss av resten

optimera.no

MILJØVENNLIG

BEHAGELIG INNEKLIMA

GOD STØYDEMPING 

VEDLIKEHOLDSVENNLIG

GOD DESIGN 

BEHAGELIG LYS

TRYGGE LØSNINGER

LØNNSOMT

Nå viser vi deg fremtidens muligheter og løs ninger.  
På Ringdalskogen utenfor  Larvik har  Optimera og  
Brødrene Dahl bygget Nord- Europas råeste plusshus.  
Arkitekt tegnet av Snøhetta og utviklet i samarbeid  
med ledende aktører innen energi- og miljø teknologi.

Huset er selvforsynt med energi, og lader i tillegg 
el-bilen og varmer svømme  bassenget!

Huset gir garantert inspirasjon til ny tenkning.

Les mer om Multikomfort

Retur: 
Optimera AS
Postboks 40 Haugenstua
0915 Oslo
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