
Størrelse Pris

1/1 side 13 900

1/2 side 9800

1/3 side 8900

1/4 side 6300

1/8 side 4600

4. omslag 15 900

Spesialplassering + 10 %

www.trenytt.no

FAGBLAD FOR TREBEARBEIDING, INNREDNING, MØBLER OG DESIGN

Frister 2022
Nr. Frist  Utgivelse 

1  02.02. 22.02.

2  22.03. 11.04.

3  30.06. 17.06.

4  02.09. 22.09.

5  06.10. 26.10.

6  25.11. 15.12.
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Treindustrien
Treindustrien leverer ferskt bransjestoff i magasinet seks ganger i 
året. I tillegg oppdaterer vi med nyheter fortløpende på  
trenytt.no.

Bladet informerer hele den trebearbeidende industrien og 
omsetningsleddene om hva som foregår innenfor produksjon, 
teknikk, økonomi, design, markedsføring, trender og 
bransjepolitiske spørsmål.

Vi skriver om det som skjer i bedriftene i bransjen og hos 
leverandørene og kundene deres. Kort sagt: Bransjestoff om og for 
treindustrien.

Treindustrien skal dekke hele trebransjens behov for nyheter og 
informasjon.

Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det veletablerte 
bransjebladet Tre og Møbler. Bladet har i mer enn 40 år holdt møbel-, 
innrednings- og trevarebransjen orientert om nytt og nyttig fra inn- og 
utland. Dette viderefører vi nå for hele den trebearbeidende industrien.

Annonsepriser 2022
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Snekkeriet er
Snekkeriet er

designfabrikk
designfabrikk

Salgsansvarlig
Ronny Grenberg
Tlf: 90 76 39 84
E-mail: ronny@a2media.no

Bransjeguiden
Rubrikkannonse i  
formatet 33x52 mm (bxh)
Pris: 4000 per år
Løpende avtale, som sies opp 
skriftlig av annonsør.

Tema 2022
Nr 1:  Utstyr til sagbruk  
  og høvlerier

Nr 2:  Automasjon/ 
  sponavsug

Nr 3:  Overflatebehandling,  
  trevare

Nr 4:  Verktøy og maskiner

Nr 5:  Varehåndtering,  
  logistikk og lager

Nr 6:  Overflatebehandling

Nettannonsering
Ta kontakt for tilbud.
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Aanesland Fabrikker går fra klatretårn til vindmøller; fra likkister til 
baderomskabiner. Daglig leder Gunnar Adolf Aanesland håper å 
komme i gang med å bygge vindmølletårn i august.Av Georg Mathisen

–  Vindmølleparken er akkurat der som min farfar ble født. Nå venter vi på ja fra Tina Bru, sier Aanesland. På Woodworks-seminaruke snakket han om både ferdige og planlagte verdensrekorder fra sørlands-bedriften.
Den som er ferdig, heter Over. Det 47 meter høye tårnet rett ved E18 i Lillesand er verdens høyeste frittstående klatretårn. – 

Det er laget i vanlig, trykkimpregnert limtre, forteller Aanesland. Byggeteknikken er som en bro.

Vindmølle
Fagverk er stikkordet når han snakker om den neste planlagte verdensrekorden, også:– Siden vi er inne i det ekstreme. Vi er klare til å trykke på knappen for å bygge verdens høyeste og største pilottårn i full-skala. Det skal komme en vindmøllepark 

her med 17 vindmøller, forteller Aanesland.Vindmølletårnet kommer til å bestå av 500 kubikkmeter med tre og 50 kubikk stål. – Dette kan bli en kjempebusiness for hele norsk skogbruk og hele norsk trenæring. Dette er noe som alle kan lage, og det kan gjøre miljøinngrepene mye mindre, sier han. – Vi gruser de andre på miljø og CO₂-utslipp.
Målet er å begynne å bygge prosjektet i august og være klar til å levere strøm på nettet neste år. På sikt tenker Aanesland seg at vindmølletårn i tre kan være ideelt på havet. Med glassfibertråd fra naboen og montering hos et lokalt stålfirma blir i hvert fall vindmølletårnet fra Birkeland veldig kortreist.

Ny fabrikk
Aanesland Fabrikker blir for øvrig ikke i Bir-keland så mye lenger. Den nye fabrikken bygges i Lillesand. – Når vi har jobbet med tre og levert smykke etter smykke rundt forbi, får du lyst selv, også, til å ha noe som er fint, sier sjefen om den Helen & Hard-teg-nede bygningen.
På produktfronten har Aanesland vakt oppsikt med likkister som byggesett i norsk tre. Nå er en helt annen form for byggesett på vei: Baderomskabiner i tre.– Det er utfordrende med vått miljø, så her må vi bruke tid og krefter på å finne gode løsninger, sier han. Innovasjon Norge støtter arbeidet med å bygge baderoms-moduler i norsk tre.

Klatretårnet utenfor Lillesand er verdens høyeste. (Foto: Over)

Gunnar Adolf Aanesland gjennomfører den ene nye idéen etter den andre og innrømmer at han sier ja ofte. (Foto: Abico Massivtre)

Jakter på flere rekorder

microtec.eu

En ny epoke for skannerløsninger for trevirkeMicrotec presenterer sin nye generasjon av langsgående skannere
Fra 3. mai samles de tre skannerprodusentene Microtec, Finscan og Woodeye under ett 

merke: Microtec.
Ved å kombinere erfaringene og kunnskapen til disse verdensledende selskapene øker vi tilstede-

værelsen vår i markedet. Samtidig kan vi gi enda bedre produktstøtte og gi ytterligere merverdi til 

kundenes produksjon. Sammen presenterer vi nå en ny serie med langsgående skannere, utviklet 

av et felles team i Italia og Sverige. Basert på en felles plattform, er de nye skannerne et resultat 

av det beste fra to verdener; fra Goldeneye og fra Woodeye. 

12    02–2021 · Treindustrien

Snekkeri uten produkter
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– Det er kompetansen som er produktet vårt, sier Ivar Grødal. 

Sjefen på Henriksen Snekkeri omtaler bedriften som en designfa-

brikk.

Av Georg Mathisen

H an er industridesigneren som tok 
over etter møbelsnekkeren og utvi-

det med mye mer enn bare møbler. 

– Det er litt for avgrenset å si at vi driver 

snekkeri, konstaterer Grødal.Etter at han var ferdig med mastergra-

den og kom hjem til Norge, ble det mer og 

mer interiør. Han leide Henriksen Snekkeri 

til å lage ting som han tegnet. Slik oppda-

get de at han hadde et nettverk av kunder 

som snekkeriet ikke hadde. Det endte med 

at han begynte i bedriften, og etter hvert 

tok han og kollega og salgsansvarlig Kris-

tian Martin Christensen over hele virksom-

heten.

Tredoblet
– Da var det nesten kroken på døra, tom 

kasse og ingen ordre, sier han. Siden den 

tid har arendalsbedriften tredoblet omset-

ningen og doblet tallet på ansatte. Nå har 

de passert 20, og alle i produksjonen har 

fagbrev som møbelsnekkere. Nye lokaler er 

det også blitt.– Å bygge et nytt bygg, da er det godt 

man ikke vet hva man går til. Det har tatt 

mye krefter. Produksjonen lå nede i halvan-

nen måned, og det året var litt tungt, sier 

Ivar Grødal.
I 2019 forteller han også om hvordan 

noen prosjekter gikk på trynet. Blant annet 

en hytte for Petter Stordalen som Henrik-

sen ikke fikk sluttoppgjøret for.
– Forferdelig irriterende når du fakture-

rer gjennom en entreprenør, og så går 

entreprenøren konkurs. Vi sa fra at bygg-

herren kunne holde igjen sluttoppgjøret, 

men det gjorde de ikke. Og så var det Asker 

kommune som ikke ville betale Trio Entre-

prenør. Så knelte entreprenøren fordi de 

Snekkeri uten produkter

Den spesialdesignede høvel-
benken og spileveggen i inn-

gangspartiet gir et signal om 
hva Henriksen Snekkeri holder 

på med. – Høvelbenken kan 
brukes, bedyrer Ivar Grødal – 

og bak et «knus glasset i tilfelle 
krise»-glass i brannalarm-stil 

står høvelen.

›

Verksmester Armin Schäfer og kollegene i produksjonen har hver sin faste plass og følger 

hvert enkelt produkt fra start til mål.

›
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Aldri har det gått så bra i Gudbrandsdalen som i 2020. Men Rune 

Voldsrud på Fåvang Sag frykter at kundene må belage seg på å 

vente på trelast i vår.

Av Georg Mathisen

Sjefen på Fåvang Sag kan se tilbake på 

rekordomsetning – 270 millioner 

kroner – og trolig også rekordover-

skudd, selv om tallene ikke er klare ennå. 

Nå står flere investeringer for tur:

Investerer jevnt

– Vi må vokse litt. I år skal vi sette opp en ny 

fyr som Urbas i Østerrike skal levere – de 

samme som har levert både på Mjøsbruket 

og Moelven Våler. Så, enten til høsten eller 

tidlig neste år, skal vi bygge ut tørkekapasi-

teten. Til sammen skal vi investere cirka 40 

millioner kroner, forteller Voldsrud.

De siste 12–15 årene har Fåvang Sag 

investert nærmere 150 millioner kroner. 

Noen av dem har gått til flomsikring. Både i 

1995 og 2011 slet bruket med stygge flom-

mer. Siden har NVE, kommunen og fylkes-

kommunen vært med på spleiselag for å få 

til en ny vei som ligger rundt tomten som 

flomsikring. Den ligger 50–60 centimeter 

over nivået for en 200-årsflom. I tillegg har 

bruket pumper som kan pumpe ut igjen 

grunnvannet som eventuelt kommer inn.

Bygde saglinje

Fåvang Sag bygde ny saglinje i 2012. – Vi 

prøver å utnytte den best mulig, men nå 

stanger det på fyr- og tørkekapasitet. Da 

må vi prøve å få investert i økt tørkekapasi-

tet slik at vi har mulighet til å sage noe mer 

tømmer selv, sier han.

Bemanningen er stabil, og Fåvang Sag automatiserer ikke for å redusere den. (Alle bilder: Tor Ivan Boine)

Rekord for Fåvang Sag

›
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Tømmersituasjonen er bra, men Rune Voldsrud er usikker på hvor-

dan den blir i tiden som kommer.

Søker du trucker til et spesielt formål, kontakt oss!

Langgodshåndtering med trucker fra:

Materialhåndtering AS

Olav Ingstadsvei 9, Postboks 106, N-1309 Rud

Telefon: (47) 67 18 67 00 

E-post: material@online.no • www.materialhandtering.no

C 4000 4-veistruck

C 4000

CBE 2500 – 

3000 kgs

HX35 diesel 

sidelaster
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trenytt.no 
Bannerannonser på Trenytt.no
Toppbanner  (1065 x 165)
Superboard  (1065 x 300)
Skyskraper  (180 x 500)
Artikkelboard liten  (340 x 170)
Artikkelboard stor  (340 x 280)
Nettboard artikkel  (580 x 400)

Mobil:
Toppbanner  (320 x 100)
Artikkelboard  (320 x 250)

Nyhetsbrev:
Vi sender ut ukentlige  
nyhetsbrev med følgende  
annonseplasser tilgjengelig:
Toppbanner  (645 x 160)
Nettboard  (645 x 400)

Annonseartikler:
Vi tilbyr også content marketing, 
eller innholdsmarkedsføring,  
gjennom annonseartikler. Her kan 
du som annonsør legge til tekst, 
bilder, lenker og video i en egen 
artikkelmal fri for andre annonser.



•  Sagbruk og høvlerier

•  Trelastgrossister

•  Møbelprodusenter

•  Entreprenører og byggherrer

• Produsenter av dører,  
vinduer, trapper, kjøkken  
og bad

•  Produsenter av listverk, gulv 
og innredningssnekkerier

•  Ferdighusprodusenter

•  Designere og arkitekter

•  Andre som arbeider med tre 
og deres nettverk

• Bransjens underleverandører

Målgruppe Annonseformater

1/1 side
Stående Utfallende
190x265 mm 210x297 + 3mm

1/2 side
Stående  Liggende
92x265 mm  190x130 mm

1/3 side
Stående  Liggende
60x265 mm  190x85 mm

1/4 side
Stående  Liggende
92x130 mm  190x63 mm

1/1 side
190x265 mm

Utfallende:
210x297 mm

+ 3mm

1/2 side
92x265 mm

1/3 side
60x265 

mm

1/4 side
92x130 mm

1/2 side
190x130 mm

1/4 side
190x63 mm1/8 side 190x30 mm

1/8 side
92x63 mm

1/3 side
190x85 mm
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Abonnement
abonnement@askmedia.no
Tlf: 46 94 10 00

Bladformat: A4

Satsflate: 190x265

Antall Spalter: 4

Spaltebredde: 43

Ferdiggjøring: Stiftet

Utfallende trykk: Ja

Papirkvalitet omslag: 150 g

Papirkvalitet innmat: 150 g

Raster omslag: 72 linjer

Raster innmat: 72 linjer

Vi foretrekker at annonser 
leveres som høyoppløselig  
300 dpi PDF-filer.

Tekniske data:

Utgiver
Ask media as
Pb 130, 2261 Kirkenær
Org. nr. 965 522 441 MVA


