
Størrelse Pris

1/1 side 13 900
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1/3 side 8900
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FAGBLAD FOR TREBEARBEIDING, INNREDNING, MØBLER OG DESIGN

Frister 2021
Nr. Frist  Utgivelse 

1  02.02 22.02

2  26.03 19.04

3  01.06 21.06

4  06.09 24.09

5  04.10 22.10

6  24.11 14.12

2021
medieplan

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 2021

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 2021
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.

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.
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Det har gått bra, men  

månedene som kommer, er 

usikre. – Nå er investeringene 

satt på vent, sier Van Severen-

sjef Knut Johan Dreier.

Av Georg Mathisen

Det gjelder ikke bare bruket i Namsos – det 

gjelder hele Moelven. – Konsernet har 

bestemt seg for at de store investeringene 

ikke blir tatt nå før vi er mer sikre på hva 

morgendagen bringer, sier Dreier.

Den daglige lederen på Moelven Van 

Severen forteller at produksjon og salg har 

gått ganske greit i år og at andre selskaper i 

konsernet har gjort det enda bedre.

Forsinkede prosjekter

– Vi har holdt produksjonen i gang. Så langt 

i år har vi nesten greid det som var budsjet-

tert, men vi har hatt litt svikt på salgsvolu-

met. Det er det hvite byggtreet – høvlet 

gran – som vi har tapt litt volum på med 

mindre salg enn det som var planlagt og 

budsjettert. Så har jo søsterselskapene som 

har både gran og furu, gjort det bedre enn 

budsjettert, forteller Knut Johan Dreier.

Han oppsummerer månedene der koro-

naen stengte Norge på denne måten:

– Det som har gått greit, er egentlig pri-

vatmarkedet og småkundemarkedet. Indus-

trikundene og de store entreprenørene har 

hatt litt utfordringer med å holde produk-

sjonen oppe. Fordi folk ikke har kunnet 

komme på jobb eller måtte jobbe redusert 

tid, er det mange byggeprosjekt som er 

blitt forsinket, konstaterer han. Eksporten 

ble det også bråstopp i.

Høyere fravær

På arbeidsplassen har Van Severen passet 

på smittevernråd og anbefalinger. Hånd-

vask, avstand, å holde seg hjemme hvis 

man er forkjølet. – Det gjorde at vi fikk 

høyere fravær fra mars. Plutselig ble det 

åtte–ti prosent; det bruker å ligge på fire. 

Og i administrasjonen har vi delt oss i to slik 

at halvparten har vært på jobb og halvpar-

ten på hjemmekontor, sier Dreier.

Han regner med at terskelen for å reise 

blir litt høyere etter at flere er blitt vant til 

digitale møter. Mye mer bruk av hjemme-

kontor, derimot, har han ikke tro på. – Vi 

synes jo det er best at vi er mest mulig på 

jobb, fastslår han.

Fornøyd med tall

De første ukene med koronatiltak rakk å 

komme med i tallene for første kvartal. Der 

hadde Moelven-konsernet en liten økning i 

omsetningen sammenlignet med i fjor, men 

et resultat i minus. Konsernsjef Morten Kris-

tiansen karakteriserer tallene som meget 

bra etter forutsetningene.

– Dette skyldes god aktivitet inn mot 

byggevarehandelen. Vi ser en positiv utvik-

ling i markedet for internasjonal trelast 

sammenlignet med tampen av fjoråret, og 

en gunstig valutasituasjon for enhetene 

som eksporterer. Det har også vært en 

bedring i ordreinngangen for enhetene 

våre innenfor modulbygging og limtre, sier 

han i en melding.

Også på konsernplan har Moelven hatt 

høyere fravær enn vanlig, mens produksjo-

nen og leveransene stort sett har gått etter 

planen. – Vi opplever dog at endringer 

kommer fort og brått, spesielt på det inter-

nasjonale markedet. Dette har medført 

behov for lokale tilpasninger, og det hand-

ler om å hele tiden være våken, sier Morten 

Kristiansen.

Kammertørker

Hos Van Severen er det flere investeringer 

som er satt på vent. – Vi har flere forslag 

som allerede var diskutert i styret, blant 

annet å få tak i et par nye kammertørker. 

Inntektssiden er vi jo sikre på, men om du 

skal bruke ti millioner eller mer på nye 

investeringer, så må selskapet vite at vi har 

kapasitet til å finansiere det, også, fastslår 

Knut Johan Dreier.

Når korona-ettervirkningene gir seg, er 

han optimist: – Vi kommer til å ha en positiv 

utvikling på markedet vårt. For treindus-

trien vil det være godt også fremover, sier 

han.

Holder igjen investeringer

Nye kammertørker er blant investeringene som foreløpig ikke blir noe av i Namsos.  

(Foto: Moelven)

Van Severen-sjef Knut Johan Dreier forteller om litt svikt i salget. (Foto: Moelven)

Korona

›
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Det kan hende tre var dyrere enn betong ville vært i Finans-parken i Stavanger. Men det har SR-Bank tenkt å spare inn med høyere produktivitet og lavere sykefravær.
Av Stine Solbakken, AT Skog

Finansparken Bjergsted er offisielt åpnet og får enorm oppmerksomhet. Det nye hoved-kontoret til Sparebank 1 SR-Bank er Nord-Europas største næringsbygg i tre. I novem-ber flyttet banken ut av tre kontorbygg i Stavanger for å samle seg i ett.

– Banken hadde ikke eksistert i 180 år uten en langsiktig tanke om hva som er best for framtiden. I dag beskrives denne tanken som bærekraft, men den har alltid ligget i bankens ryggrad, sier Agnethe Brown Erland (37), som er leder for bære-kraft i SR-Bank.

Helseeffekt av tre
– Å samle alle i Finansparken reduserer transport mellom kontorene og ikke minst energiforbruket. Jeg gleder meg veldig til arbeidsdagene i dette trebygget. Blant annet er jeg spent på helseeffekten, sier Erland. Helsegevinsten handler om mindre 

sykefravær, bedre konsentrasjon, mindre stress og bedre inneklima.

Fra kontorplassen i det åpne landskapet har hun kort vei til samarbeid med kolleger. Utsikten fra femte etasje er fantastisk.
Tilbake til trehus
SR-Bank ble etablert i et trehus i Egersund i 1839. 

– Vi har aldri hatt et hovedkontor, men 180 år senere flytter vi inn i et nytt trehus. Drømmen om et skikkelig hovedkontor har levd lenge. Da vi så arkitektforslaget i 2013, undret vi oss over om dette virkelig var mulig å bygge. Som vestlending tenkte jeg på sju etasjer i tre med vær, vind og brann-sikkerhet. Men arkitektfirmaet sa at jo, det 

er mulig, og dere skal bygge i tre, oppsum-merer administrerende direktør Arne Aus-treid.
Innflyttingen begynte midt i november. Interessen for å komme inn og se bygget er enorm. Det synes Andreas Thorsdalen Tveit, som skal jobbe i åpent landskap og i tverr-faglige soner for både spontane og plan-lagte møter, at er gøy. 

Godlukt
– Det vil nok komme mange på besøk for omvisning. Kanskje det blir som å sitte på utstilling i en dyrehage i starten, sier Tveit muntert. Han føler seg privilegert og har 

Friskere ansatte sponser tre
Agnethe Brown Erland er leder for bære-kraft i SR-Bank – her er favorittplassen hennes i det nye trebygget.  (Alle bilder: Stine Solbakken, AT Skog)

Finansparken Bjergsted
Samling: Sparebank 1 SR-Bank samler 620 ansatte som tidligere arbeidet i tre bygg, inn i ett bygg på 13 400 kvadratmeter.Arkitekter: Helen & Hard i samarbeid med Saaha.

Hovedentreprenør: VeidekkeBygget: Tre etasjer under bakken. Sju etasjer i tre over bakken. 85 prosent av møblene er norskproduserte.Sertifisering: Finansparken er det femte bygget i Norge med høyeste klassifise-ring (outstanding) i Breeam-Nor.

Andreas Thorsdalen Tveit gleder seg over ny arbeidsplass. 

Prosjektleder Else Marie Jonsson, konsernbanksjef Pia Fischer og konserndirektør Glenn 

Sæther viser gjerne fram bankens nye hovedkontor.

Kraftige plugger i bøk holder de bærende konstruksjonene sammen.

›When outputCounts!

AriVislanda  •  +46 472 343 45  •  www.arivislanda.com

QSS-400
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Norges flotteste idrettsanlegg har fått med skole og bibliotek på 

kjøpet. Skattekista i Flesberg fikset både godt inneklima og lynkjapp 

bygging på grunn av at det er bygd i massivtre.
Av Georg Mathisen

– Dette er hjertet i bygda. Og så har vi et 
hjerte i bygget.

Rådmann Jon Gjæver Pedersen i Flesberg 
står midt i massivtrebygget på Lampeland, 
mellom skole, idrettshall, svømmehall og 
bibliotek. Utenfor veggene er det baner og 
løyper for fotball, sandvolleyball, tennis, 
langrenn, rulleski, skiskyting, friidrett og 
turer. Skattekista, heter anlegget. Her har det 
gått fort.

Kort byggetid– Vi har hatt ekstremt kort byggetid, fra mars 
2018 til august 2019. Det er fordi vi bygde i 
massivtre. Da var byggeprosessen rask når vi 
først kom i gang, sier Pedersen.

– Målet var at dette skulle være et anlegg 
som alle har eierskap til, fastslår ordfører 
Oddvar Garaas (Sp). Han forteller om dugna-
der der nesten alle husstandene i hele bygda 
var innom. – Så ligger dette veldig midt i 
kommunen. Det er ikke lang reiseavstand hit 
fra noen retning, sier han, og viser også frem 
hvordan hele bygget er veldig godt plassert i 
terrenget.

Rådmann Pedersen snakker seg varm om 
mange funksjoner og lav terskel. – Det er 
ikke hvert enkelt anlegg i seg selv som gjør 
at dette er kåret til årets idrettsanlegg i 
Norge. Her snakker vi hele tiden om tre funk-
sjoner på hver kvadratmeter. Skoler ute på 
landsbygda har gjerne lys i vinduene fra åtte 

til fire. Det er bedre å være tilgjengelig 24 
timer. Vi stenger av skoledelen, ellers er alt 

Best i full fart

Ingen «svømmehall-gjalling» her – Jon 
Gjæver Pedersen (til venstre) og Oddvar 
Garaas er fornøyde med både akustikk og 
inneklima som følge av at Skattekista er 
bygd i massivtre.

Årets idrettsanlegg kombinerer aktiviteter 
utendørs og innendørs med skole og biblio-
tek. Rådmann Jon Gjæver Pedersen (til ven-
stre) og ordfører Oddvar Garaas er stolte 
over prisen.

Svømmehallen på Lampeland er den første hallen av denne typen som er bygd i ubehand-

let massivtre, ifølge kommunen.

Trappen er det eneste stedet der treverket 
er overflatebehandlet, på grunn av brann-
forskriften.



•  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
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Stående  Liggende
60x265 mm  190x85 mm

1/4 side
Stående  Liggende
92x130 mm  190x63 mm
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190x265 mm
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60x265 
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1/3 side
190x85 mm
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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
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