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Forsidefoto: Trappedetalj fra Engan snekkeri AS
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F.v.:Knut Einar Fjerdingstad, Ole Olsen, Tore Ådlandsvik, Jan Erik Bråten og Trond Hamran
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Styreleder:  Ole Olsen   Thor Melings Trevarefabrikk AS  

Nestleder  Knut Einar Fjerdingstad  H-Vinduet Fjerdingstad AS   

Styremedlem:              Tore Ådlandsvik  Torsvik Trevare AS   

Styremedlem:  Trond Hamran   Hamran Snekkerverksted AS 

Styremedlem:  Jan Erik Bråten   Bykle Vindu AS    

        

1. Varamedlem: Kjersti Gulliksrud   Design & 3 Interiør AS  

2. Varamedlem: Steve Øverland    Austvoll Tre & Design AS 

3. Varamedlem: Rune Strønes    Strønes Snekkerverksted AS 

 

 

Valgkomite 

Leder:   Eilef Bjerk    Gapo AS 

Medlemmer:  Torbjørn Hjelden,   Grande Trevare AS 

                                    Bjørnar Auby     Bjørns Trevare AS 

 

 

F.v.: Tone H. Ruud, Ivar H. Hansen, Jannis Barbantonis og Randi Moltke-Hansen 
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På siste styremøte i 2015 så ble det diskutert at vi ønsket å se på hele vår struktur. Om hvordan Norsk 

Trevare er rigget for å møte våre medlemmers fremtidige behov. 

Siden det nokså tidlig i 2016 ble klart at det i løpet av sommeren ville bli bemanningsendringer i vår 

administrasjon, valgte styret å sette fart på denne oppgaven. 

Vi stilte oss noen spørsmål som f.eks. Hva bruker vi tid på? Er tidsbruken fornuftig, riktig tjenlig og rettferdig 

fordelt på våre medlemmer? Hva er vi gode på og hva er vi ikke så gode på?  

Hvilken kompetanse sitter vi inne med og hvilken mangler vi? Hva skal prioriteres i fremtiden? 

Svarene på spørsmålene er mange, og øvelsen viste at oppgavene til Norsk Trevare, og viktigheten 

av å ha en bransjeorganisasjon som er på hugget blir ikke mindre i fremtiden. 

Ordene kunnskap, kompetanse, rekruttering, tydelighet, synlighet og det å bry seg går ofte igjen. 

Disse ordene er noe vi ikke bare kan skrive eller snakke om, men dette er noe som daglig må jobbes 

med enten det gjelder hver enkelt bedrift, Norsk Trevare som bransjeorganisasjon eller BNL og NHO-

felleskapet som vi er en del av. 

Valget til styret ble å omorganisere og tydeliggjøre rollene til administrasjonen. I en administrasjon 

med ca.3,5 årsverk så er det utrolig viktig at vi har rett fokus og er tydelig på hva vi vil, slik at 

uttellingen blir optimal. 

Ivar Horsberg Hansen ble ansatt som faglig leder, og i november ble Jannis Barbantonis ansatt som 

daglig leder. 

Jannis representerer noe nytt og spennende, og sitter inne med erfaring fra andre typer virksomheter. 

Ellers så er jeg sikker på at vi kommer til å nyte glede av nettverket hans både politisk og innenfor 

media. 

Ivar er faglig sterk, samtidig kan han kan trevare Norge ut og inn.  Ivar har vært vår direktør de siste 8 

år og har sammen med Tone, Randi og Kari lagt ned en stor innsats for bransjen vår. En takk til dere 

alle. 

Jeg ønsker vårt nye lag Jannis, Ivar, Randi og Tone lykke til med å «forenkle og berike medlemmenes 

hverdag» inn i fremtiden.  

For å gjennomføre denne prosessen så var det mange som bidro på forskjellige måter. Tusen takk til 

alle sammen! 

Det var også i 2016 veldig hyggelig å få lov til å treffe engasjerte bransjefolk fra hele landet som bidrar 

på hver sin gode måte, som f.eks gjennom lokalforeninger eller opplæringskontor. 

Landsmøtet i Bergen er en opplevelse mange med meg, sent vil glemme. Tusen takk til 

Hordalandsforeningen for gjestfriheten og fantastisk innsats! 

Takk også til deg som tok en telefon om det som du brenner for. Det er viktig med gode samtaler og 

innspill, enten det er ris eller ros eller det er en lov som dere mener bør jobbes med for å få endret. 
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Også i 2016 er det noen av våre bedrifter som har hatt store utfordringer, noen har hatt ett godt år og 

noen begge deler. 

Vi vil alle veksle mellom medgang og motgang, sånn er livet. Derfor er jeg overbevist om at den beste 

måten å møte fremtiden på er å stå sammen og bygge en sterk og synlig bransje. 

Ønsker dere alle en god og hektisk sommer. 

 

 

Føler meg heldig og privilegert som fikk tilbud om jobben som daglig leder i Norsk Trevare. En solid 

forening for en stolt bransje med lange tradisjoner og en stillingsinstruks som matchet utmerket med 

min profil. 

Norsk Trevare er heldige som har en meget kompetent og engasjert administrasjon. Vi er på god vei 

med gjennomføring av endringene styret i foreningen ønsket seg på vegne av våre medlemmer og vi 

gleder oss til dette arbeidet. 

Den viktigste oppgaven vi har foran oss er å sette sammen en god strategiplan for prosjektet «Norsk 

Trevare 2022» hvor lønnsomhet gjennom bl.a. synlighet får hovedfokus. Til dette har vi bl.a. etablert 

en arbeidsgruppe bestående av muligens Norges beste ekspertise på området og som kjenner vår 

bransje godt. Samtidig har vi etablert en ungdomsgruppe som skal fortelle oss hvordan vi skal møte 

fremtidige utfordringer, spesielt når det gjelder profilering på sosiale media og ikke minst rekruttering.  

Vi jobber målrettet for å rekke «digitaliserings-toget» og være i størst mulig grad forberedt og 

premissgivere på det som skal prege vår fremtidig hverdag. 

Jeg ser frem til å sette næringen på dagsorden, jobbe mot forutsigbare og gode rammebetingelser i 

bransjen, skape lønnsomhet samt bidra til godt samspill og samarbeid både internt og eksternt.  

Vi er best, har gode intensjoner, felles mål og solid fremtid! Skal vi lykkes må vi være på lag, tenke 

langsiktig og huske å trekke i samme retning! 

 

Ønsker dere en god sommer!      
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Virksomheten er en medlemsforening tilknyttet NHO og har kontor i Næringslivets Hus på Majorstua i 

Oslo. Norsk Trevare er en av 15 bransjer i paraplyorganisasjon Byggenæringens Landsforening, BNL.  

 

  

Virksomhetens aktiviteter medfører ikke utslipp til ytre miljø ut over miljøbelastninger som følger av 

normal transport og kontorhold.  

 

Norsk Trevare hadde 310 

medlemsbedrifter og 68 assosierte 

medlemmer per 31.12.2016.

9 medlemsbedrifter gikk ut og 12 nye 

medlemsbedrifter meldte seg inn i 

foreningen i løpet av året. 

2 bedrifter gikk konkurs, 4 meldte seg ut 

pga. økonomien, 1 ble solgt og 1 bedrift 

opphørte grunnet pensjonering og 1 

avvikling. 

10 assosierte bedrifter meldte seg ut og 

1 bedrift meldte seg inn i løpet av 

fjoråret. 

Samlet hadde medlemsbedriftene ca. 

4700 årsverk og godt over 8,2 mrd i 

omsetning i fjor.  

 

 

 

     10 gode grunner til å være medlem: 

 Gjennom Norsk Trevare får du unik tilgang til en arena 
der kolleger og konkurrenter treffes og enes over felles 
utfordringer. 

 Vi arrangerer bl.a. Trevaredagene og Landsmøte med 
aktuelle temaer hvert år. 

 Vi har 11 aktive lokalforeninger. 

 Norsk Trevare jobber for bedre rammebetingelser for 
bransjen. 

 Vi jobber for å synliggjøre bransjen. 

 Vi kan hjelpe deg med juridiske spørsmål. 

 Vi har lang erfaring innen HMS, risikovurdering og 
kvalitetsstyring. 

 Vi har et dokumentbibliotek på mer enn 200 dokumenter 
innen kvalitetsstyring, kontrakter og lovpålagt HMS. 

 Norsk Trevare jobber aktivt med rekruttering og 
samarbeider med opplæringskontorene. 

 Gjennom BNL og NHO forhandler vi tariffavtalen for 
trevaresnekkere og Overenskomsten for 
byggeindustrien. 
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Alle pilene peker oppover! 

Vi registrerte at 2016 var et år med høy aktivitet,  

og på mange områder snakker vi om rekord.  

• Boligbyggingen var rekordhøy. 

• Salg av nye boliger var enda høyere enn fjoråret. 

• Igangsettingen av nye hyttebygg var høyere enn fjoråret. 

• Importen av innrednings- og trevareprodukter økte. 

• Eksporten av innrednings- og trevareprodukter økte. 

• Tall fra medlemsbedriftene viste en svak økning i lønnsomheten.   

 

Denne oversikten viser de 8 største importlandene innen trevare og innredningsprodukter til Norge. Til 

sammen står de for rundt 90 % av all import.  

 

 

 

 

 

Import og eksport per 31.12.2016 

 

 

Totalt

Land 2015 2016 % Endring 2015 2016 % Endring 2015 2016 % Endring 2015 2016 % Endring 2015 2016 % Endring 2015 2016 % Endring

Danmark 56,2 116,9 108 % 151,0 98,5 -35 % 116,9 113,4 -3 % 2,9 1,5 -48 % 111,7 90,6 -19 % 867 915,2 6 % 1336,1

Estland 68,9 78,9 15 % 38,4 61,4 60 % 17,7 28,2 59 % 4,9 6,2 27 % 18,1 38,1 110 % 32 38,6 21 % 251,4

Finland 6,5 6,0 -8 % 8,4 27,8 231 % 12,6 11,2 -11 % 0,1 0,2 100 % 1,6 2 25 % 13,9 24,6 77 % 71,8

Latvia 6,1 4,1 -33 % 8,6 3,5 -59 % 12,8 1,6 -88 % 2,2 3,6 64 % 19,9 22,1 11 % 9,9 7,9 -20 % 42,8

Litauen 17,7 20,0 13 % 12,4 13,5 9 % 21,1 26,6 26 % 24,3 28,5 17 % 76,4 83,0 9 % 194,5 209,9 8 % 381,5

Polen 29,6 50,7 71 % 22,8 17,5 -23 % 13,1 10,9 -17 % 13,8 15,3 11 % 187 261,7 40 % 66,8 91,6 37 % 447,7

Sverige 141,7 159,4 12 % 205,4 280,1 36 % 218,5 138,1 -37 % 12 10,2 -15 % 116,7 110,4 -5 % 418 439,8 5 % 1138

Tyskland 2,0 0,4 -80 % 3,2 3,6 13 % 2,7 2,8 4 % 0,8 1,5 88 % 1,8 2,1 17 % 37,7 51,2 36 % 61,6

Til sammen 328,7 436,4 33 % 450,2 505,9 12 % 415,4 332,8 -20 % 61,0 67,0 10 % 533,2 610 14 % 1639,8 1778,8 8 % 3731

Ytterdør Innerdør Karm/Terskel Trapp Vindu ( i tre) KGB

Tall i mill kr. 
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Historisk utvikling av eksporten, 252 mill i 2010, 285 mill i 2016 

Historisk utvikling av importen, 1,92 mrd i 2010, 4,14 mrd i 2016 

Boligmarkedet 

Kort oppsummert året under ett ble et godt år, spesielt når det gjelder salg. Salget av nye boliger økte 

med 15 % fra 2015 til 2016, mens igangsettingen økte med 4 % i samme periode. 

Totalt sett viser tallene at det ble igangsatt i overkant av 31 000 boliger i 2016 og trenden er 

oppadgående. 
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Norsk Trevare har også i år avholdt sine to store faste arrangementer, Trevaredagene og Landsmøtet, 

med over 200 deltakere. Disse to møteplassene har gjennom sitt innhold vist seg å være arenaer som 

mange ønsker å delta på, og Norsk Trevare ser det som en viktig oppgave å bringe 

medlemsbedriftene sammen. 

 

 Foto: Fra Trevaredagene 

 

Formannsmøtet 

27. januar deltok 33 personer på Formannsmøtet på Gardermoen. 

Møtet startet med en presentasjonsrunde og deretter tok vi opp temaet fremtidig organisering av 

Fagopplæringen. 

Styret i Norsk Trevare hadde i løpet av høsten 2015 sett på hvordan vi kan forbedre strukturen i 

opplæringskontorene for å sikre kompetansen i bransjen for fremtiden. 

På styremøtet i forkant av Trevaredagen og Formannsmøtet, gjennomgikk styret to ulike alternativer, 

som begge ble presentert og diskutert på Formannsmøtet. 

Alternativ 1: Opprettholde og forbedre dagens struktur. 
 
Alternativ 2: Ny struktur for fremtidig organisering av Opplæringskontorene.  
 
Etter at begge alternativene ble presentert fikk vi en god meningsutveksling, og det var tydelig at 
flertallet ønsker et fortsatt lokalt eierskap, og lokal styring av Opplæringskontorene. 
 
Det kom også frem noen forslag til forbedringer for å skape mer og bedre kommunikasjon både 
mellom Opplæringskontorene, og mellom Opplæringskontorene og Norsk Trevare 
 

Et annet emne på møtet var arbeidet med å slå sammen Møbelsnekker og Trevaresnekker 

På VG2-nivå i videregående skole. 

 

 

 

Foto: Os Trekultur AS 
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Trevaredagen  

Trevaredage 2016 som denne gang gikk over en dag, samlet 160 personer på Radisson Blu Hotel 

Gardermoen, 27. januar. 

Temaet for dagen var "Fremtiden bygges i Tre". 

 
 

Som foredragsholder på dette temaet foredro Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, 

og regjeringens representant i ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, samt at tre av våre 

leverandører holdt hvert sitt innlegg om bruken av tre.  

Vi fikk med oss bl.a. Aanesland Fabrikker og det anerkjente Arkitektfirmaet Helen & Hard som fortalte 

hvordan de jobber sammen og hvilke muligheter vi har. Produktutvikling, design, referanseprosjekter 

og utnyttelse av eksisterende muligheter var nøkkelord.      

Fredrik Mohn Lian, advokat i NHO og Lars Fredrik Urang, daglig leder i Onsagers holdt et innlegg om 

Design, varemerker, oppfinnelser og merkevarebeskyttelse. 

En annen post på programmet var om EUs fremtid - hva den betyr for oss. Arnhild Dordi Gjønnes, 
advokat og spesialist på offentlige anskaffelser i NHO, snakket om offentlige anskaffelser, muligheter 
og trusler og om hva de nye kravene betyr for norske bedrifter. 

 

          
Foto: Minde Snekkeri AS                      Foto: AS Jømna Brug                  Foto: N. Eggedal Hyttemøbel AS 

 

 

Det var mye snakk om det grønne skiftet, og 

bevisstheten rundt miljøvennlig bygging og bærekraft. 

Både politikere, næringsliv og forbrukere ønsker gode 

og bærekraftige byggeløsninger for fremtiden. 

Samtidig vet vi at vår svakhet er en lite synlig bransje. 

Våre kvalitetsprodukter og vår bruk av dette fine, 

varme, trendy og funksjonelle materialet kommer ikke 

godt nok frem. 

I løpet av Trevaredagen 2016 – Fremtiden bygges i 

tre, ønsket vi å bevisstgjøre bransjen og andre på 

synliggjøringen av de gode miljøegenskapene i vår 

materialbruk. 
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Landsmøtet

Landsmøtet 2016 ble avholdt på Radisson Blu Hotel i Bergen  

Tradisjonen tro, bidro lokalforeningen i fylket aktivt i planleggingen noe som for oss i administrasjonen 

er viktig med hensyn til engasjementet for å få et interessant innhold og ikke minst opplevelser knyttet 

til byen eller stedet der vi er.  

I Bergen ble vi ønsket velkommen av ordfører Marte Mjøs Persen. På programmet sto bl.a. foredrag 

av Elin Ørjasæter som hadde et skråblikk på trevareindustrien og russlands-eksperten Hans-Wilhelm 

Steinfeldt som snakket om bygging og riving av perestroika. 

Til festmiddagen på kvelden i selveste Håkonshallen ble vi geleidet av Buekorpset i Bergen. 

Landsmøtet har i tillegg til årsmøtet og ulike foredrag, også utviklet seg til en viktig sosial arena der 

medlemsbedriftene får god tid sammen til å utveksle erfaringer, diskutere utfordringer og ikke minst bli 

kjent med hverandre. Dette har i mange tilfeller dannet grunnlag for videre dialog og samarbeid 

bedriftene imellom ikke bare lokalt, men også på tvers av fylkesgrenser. 

         
 

 

Studietur til Fensterbau, i Nürnberg   

Hvert annet år arrangeres messene Fensterbau og Holz-Handwerk i Nürnberg i Tyskland.  

Det var totalt 36 personer fra trevarebransjen som deltok på vår felles tur til denne messen. 

Fensterbau stiller ut både ferdigprodukter, komponenter og maskiner innen dører og vinduer.  På 

Holz-Handwerk er det også maskiner og utstyr for all trevare- og innredningsproduksjon.  

I tillegg til faglig fordypning på messen, gir disse turene god anledning til å utveksle erfaringer og 

kunnskap med kolleger i bransjen.  

 

 

 

 

 

 

EuroWindoor  

Norsk Trevare har i mange år deltatt i et europeisk samarbeid, for vindusindustrien i Europa. 

Her jobbes det politisk mot EU bl.a. når det gjelder Byggevareforordningen, og Eco-design-direktivet. 

Standardiseringsarbeid på europeisk nivå er også en viktig oppgave for organisasjonen. I tillegg får vi 

anledning til å utveksle erfaringer og informasjon med bransjeforeningene i mange av de andre 

europeiske landene. Se www.eurowindoor.eu  

 

http://www.eurowindoor.eu/
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Medlemsfordelene som Norsk Trevare tilbyr, gir mulighet for å spare penger for bedriftene på en rekke 

områder. De viktigste avtalene er: forsikring, drivstoff, hotell, termografering, inkasso og telefoni. 

Juridisk bistand samt rimelige løsninger for kvalitetssikringssystem og web-sider finnes også blant 

medlemsfordelene.  

 

 

Forsikring 
Så godt som alle medlemsbedriftene benytter tilbudet om yrkesskadeforsikring, og stadig flere har 

også tegnet avtale om forsikring av bygninger, maskiner og utstyr, samt gruppelivsforsikring og OTP.  

Samarbeidet med Pareto forsikringsmeglerfirma og Landbruksforsikring har fungert godt gjennom året, 

og vi ser når året er slutt at utviklingen når det gjelder skadestatistikk er positiv både for 

yrkesskadeforsikringen og på bygninger. Denne utviklingen har vært positiv de siste årene, og i 2016 

resulterte dette i en reel nedgang i prisen på yrkesskadeforsikring på 12%.   

 

 

Juridisk rådgivning 
Medlemmene kan benytte advokatene i BNL og NHO når det gjelder arbeidsgiver- og tariffspørsmål.  

Norsk Trevare har også en avtale med advokat Gjermund Pekeberg i advokatfirmaet Økland & Co., 

som innebærer gratis juridisk bistand i inntil 6 timer årlig for andre juridiske spørsmål.  

 

HMS er blitt en del av hverdagen også i de mindre bedriftene. De er opptatt av å få på plass det som 

kreves i h.h.t. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. 

Arbeidstilsynet har også dette året hatt fokus på vår bransje og besøkt en del bedrifter. 

Norsk Trevare har vært med på flere tilsyn sammen med Arbeidstilsynet.  

Vi har også dette året bistått medlemmene med oppdatering av eksisterende HMS-system samt hjelp 

til å opprette nytt system. 

 

Foto 2: Thor Melings Trevarefabrikk AS, Foto 3: Lillerønning snekkerfabrikk AS, Foto 4: NorDan AS, Foto 5: Løken Trevare AS

Det har vært økende interesse for KS Online Trevare og flere bedrifter har allerede tatt i bruk systemet. 

Det er ingen tvil om at flere og flere ser nytten av å ha et kvalitetssystem på plass. Det å kunne 

dokumentere skriftlig bedriftens rutiner og opplæring er blitt mer vanlig. Systemet er web-basert, og kan 
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brukes på PC, IPAD, nettbrett og mobil. Innholdet i systemet er tilpasset vår bransje, og alt det bedriften 

trenger av bl.a. lovpålagt HMS dokumenter ligger i systemet. KS Online Trevare er både enkelt å bruke 

og å oppdatere. 

 

I februar 2016 ble det arrangert Faglærersamling i Drammen, med faglærere fra store deler av landet, 

samt representanter fra Opplæringskontorene. Videregående skole i Drammen opplever svært god 

søkning til VG2 Treteknikk, og her fikk vi en flott presentasjon på hva skolen gjør for å gi en best mulig 

start på en yrkesutdanning. Vi fikk høre om samarbeid med bedriftene i Buskerud for utplassering 

gjennom skoleåret, og på sikt læreplass for elevene. Samspillet mellom skole, Opplæringskontor, og 

bedriftene virker som det har funnet en form som fungerer godt. Skolen i Drammen har også ressurser 

til å ta seg av elever med særskilte behov, og måten dette ble håndtert på var interessant å høre om. 

På samlingen ble det også god tid til erfaringsutveksling lærerne imellom. Dag 2 fikk deltakerne et 

bedriftsbesøk hos H-Vinduet Fjerdingstad på Hokksund, der flotte lærlinger på en selvsikker måte 

viste rundt og presenterte bedriften med stolthet.  

To av bransjens opplæringskontor deltok høsten 2016 på at arrangement kalt Byggcamp. Dette var 

Tresenter Øst, som sammen med Oslo Snekkermesterlaug deltok med de andre byggfagene på en 

rekrutteringsdag i Oslo. Her ble over 1000 elever fra 10. klasse geleidet rundt i grupper, og de fikk et 

innblikk i de ulike fagene. I Tønsberg deltok Tre-Ringen på et tilsvarende arrangement. Det er positivt 

at både unge og mer erfarne fagfolk i bransjen stiller opp for å fortelle om faget vårt, og Norsk Trevare 

stilte villig opp med T-skjorter og infomateriell i forbindelse med disse arrangementene. 

Foto: Strai AS                           Foto: Fagtrapp AS               Foto: Ege Dør AS             Foto: Gapo AS

Trevareskolen 
Det ble i løpet av 2016 avholdt flere lovpålagte HMS-kurs for daglig ledere i juni og oktober, i Oslo og 

Trøndelag.  

 

Kurset er lovpålagt for daglig leder, men det har også deltatt andre personer fra bedriftene som jobber 

med HMS 

 

Prosjekt lønnsomhet 
Våren 2016 deltok 89 personer på kurset Prosjekt lønnsomhet, del 1 i Molde, Kristiansand, Drammen 

og Trondheim. Samme opplegg som året før, med 6 samlinger på hvert sted. 

Høsten 2016 fikk alle deltakerne som hadde deltatt på disse kursene invitasjon til å delta på 

oppfølgingskurset som ville gå over 3 samlinger. Det var kun i Bergen dette kurset ble satt opp for 11 

personer, da det var for få påmeldte de andre stedene. 
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Totalt er det 133 personer fra 65 av våre medlemsbedrifter som har deltatt i Prosjekt Lønnsomhet. 

Evalueringene har vært gode, og vi ser at prosjektet med leder- og bedriftsutvikling har bidratt positivt hos 

flere av bedriftene.  

 

Grande Fabrikker AS ble bedriften som stakk av med trofeet Det Gylne Sagblad i 2016. 

 

Utdelingen av prisen som årets bedrift 2015 foregikk under festmiddagen i Håkonshallen på 

Landsmøtet i Bergen 30. april. 

 

Juryens begrunnelse var:  

Grande Fabrikker AS er en bedrift som skiller seg ut, og som har tatt et tydelig valg når det gjelder å 

satse på produksjon i Norge. De produserer og leverer skreddersydde innredninger og interiørdetaljer, 

med fokus på høy kvalitet og funksjonelt design. Bedriften er tett knyttet til Grande Interiør som er 

totalleverandør til skoler, barnehager, kontor, og helsesektoren.  

Bedriften har en mer enn 60-års historie, og har en god lønnsomhet. I 2015 leverte Grande sin 

desidert største ordre med total-leveranse av møbler og interiør til 360 hybler til Ungdoms-OL på 

Lillehammer. Det er gjennom året investert i nye maskiner, og det arbeides kontinuerlig med 

automatisering og interne forbedringsprosesser.  

Grande har svart på markedets ønske om å kunne levere digital informasjon, og har tatt jobben med å 

generere møblene som såkalte BIM-objekter. Dette gjør det enklere for arkitekter og designere å legge 

Grande-møblene inn i sine 3D-modeller. Når det gjelder produktutvikling jobber bedriften tett med 

møbel- og industridesignere for å finne funksjonelle gode løsninger for kunden, men som samtidig skal 

kunne produseres på en rasjonell måte.  

Bedriften har siden 1998 jobbet bevisst med miljøarbeid, og ble i 2009 den første bedriften i Rauma 

som fikk sertifisering som Miljøfyrtårn. Fornyelsen av dette er gjennomført løpende, og senest i 2015. I 

tillegg er bedriften medlem i Grønt Punkt Norge AS.  

Bedriftens verdier: På høgget, sjå og bli sett, etterleves blant annet som utstiller på Designers 

Saturday i Oslo, mye pressedekning, og aktivitet på sosiale medier. 

 

 Foto: Grande Fabrikker AS 
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