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3/16 KNUT KILDAHL,
FORMANN

Leder

I den aller kaldeste tida arrangerer NL låsesmedtreff på Lilleham-
mer, en av de kaldeste plassene på Østlandet i Januar. 
Når vi samles til Låsesmedtreff, er kollegialt samhold så glødende at 
vi fint holder varmen den helga.  

I tillegg til våre tekniske kurs byr vi denne gangen på ny informasjon 
om tilpasning av europeiske standarder og svenske normer tilpasset 
norske forhold og FG - krav.
Nytt er også informasjon om BIM (Bygningsinformasjonsmodeller-
ing), ny design og kommunikasjonsform i bygg og anleggsbransjen 
og BREEAM som er et internasjonalt miljøklassifiseringsverktøy for 
bygg og anleggsprosjekter. 
Et annet nytt tema er «Digital omsorg» i et samfunn som ønsker at 
eldre skal kunne bo lenger hjemme, med de utfordringer og mu-
ligheter det gir.

Mange ser potensialet i produkter som styres av mobiltelefoner 
og andre kodebærere, men er alt som tilbys like sikkert? 
Utviklingen av IOT, Internet Of Things, som brer om seg, blir en sik-
kerhetsmessig og konkurransemessig utfordring for oss som bransje.
Alt fra unger til biler kan forsynes med en chip eller en IP adresse og 
overvåkes, styres og kommunisere i en «sky» som kunden antakelig 
ikke vet alt om.
Det er en forutsetning for NL- låsesmeden å henge med i utviklingen, 
men vi må også ha med oss sikkerhetstankegangen. 

Temaet blir nok diskutert på Lillehammer og det er i hvert fall en 
sak NL og våre søsterorganisasjoner i Europa vil engasjere seg i 
fremover.

Viktig på treffet er også den sosiale biten, som vi setter stor pris på 
og som bidrar sterkt til det gode samholdet mellom oss låsesmeder.
Årsmøtet avholdes torsdag ettermiddag før treffet og jeg håper at 
engasjerte medlemmer kan bidra til å påvirke retningen NL skal ta 
i fremtiden.
NL arbeider for medlemmene og vi trenger synspunkter på vårt ar-
beid i styret, slik at saker vi jobber med er til bransjens beste.

Vi har medlemmer, leverandører og samarbeidspartnere som bi-
drar i forbindelse med kurs, etterutdannelse og messer.
Dette setter vi stor pris på. Det gjør at vi til enhver tid kan holde oss 
oppdatert på det siste som er på markedet, av produkter, regler og 
forskrifter.

Vi i NL ser frem til Låsesmedtreff og lover å gjøre vårt aller beste 
for at både de som er tilstede og brukere av tjenestene våre vil ha 
utbytte av at vi fortsetter arbeidet vårt med å styrke bransjen.

Jeg ønsker alle lesere en fredfylt Jul og et Godt Nytt År!

Knut Kildahl 

Her kommer vintern, her kommer den kalde fine tida, sang Jokke, som helst ville være inne 
hele tida. Det er en fin låt å varme seg på når kulda biter i valne låsesmedfingre.

RFID?
Spør oss om råd!

nexusid.no   |   nexusgroup.com   |   info.no@nexusgroup.com   |   Tlf 67 11 90 00

Nexus  
sikrer dine 
identiteter
Vi kan fysisk og 
digital adgangs-
kontroll.

Nexus produserer og koder kort og nøkkel- 
brikker med trådløs teknologi. Ønsker dine 
kunder å bruke adgangskortet til time- 
registrering og printløsninger? Vi hjelper 
dere med riktig teknologi.



POLITIET VURDERER BRUK AV 
GJENKJENNINGSUTSTYR

Kjemisk DNA:

POLITIET TESTER MIKROMERKING: Formålet med politiets pilotprosjekter med 
flytende mikromerking, er å finne ut av hvor nyttig det vil være for lovens 
håndhevere å benytte seg av slikt utstyr for å identifisere  eiere av stjålne 
gjenstander som blir gjenfunnet. Politioverbetjent Anne-Catherine Gustafson 
er med og holder i prosjektet som er godkjent  av Politidirektoratet. 

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN
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METODE
- Vi er ikke opptatt av produktene eller leverandø-
rer av disse.  Metoden for å finne igjen rettmessig 
eier er vårt fremste fokus, forteller Anne-Catherine 
Gustafson. Hun er politioverbetjent og nærings-
livskontakt i Kripos. 
Gustafson følger prosjektet nøye, og er oppdatert 
på hvilke erfaringer kolleger i andre land har gjort 
seg med denne merkingen. 

Blant annet i Sverige er det gjennomført en større 
studie rundt bruk av metoden. Denne viser blant 
annet at tilfeller av innbrudd i boliger har gått ned 
med 40 prosent i boligområder som benyttet slik 
merking. 
I tillegg er det verdt å merke seg at det også i 
nærliggende områder er en markant nedgang i 
innbrudd. 

PILOTPROSJEKTER HER TIL LANDS
I Norge har politiet allerede gjennomført ett pilot-
prosjekt som omfatter forebygging av boliginn-
brudd i et avgrenset område i Sandefjord. Dette 
evalueres i disse dager. Politiet har i tillegg sam-
arbeid med byggebransjen og forsikringsselskap i 
et pågående pilotprosjekt, knyttet til forebygging 
av tyveri fra byggeplasser. Her er det Oslo politi-
distrikt som har ansvaret. 
- Så langt ser dette veldig oppløftende ut. Det 
er klart det er noen utfordringer. Men det går 
ikke på metoden eller politiets arbeid. Det er å 
få folk til å merke gjenstander - samt registrere 
seg som bruker av produktet - som må følges 
opp, sier hun. 

FOREBYGGENDE
Det viktigste aspektet med metoden er å fore-
bygge. Skilt og klistrelapper med advarsel om at 
verdigjenstander er merket skal ha en avskrek-
kende effekt. Det har begrenset verdi å stjele 
gjenstander hvor eier er merket og tyvgods lett 
kan tilbakeføres til rette eier dersom det blir fun-
net, forteller Gustafson 

I det ellers så konservative England har poli-
tiet gått nye veier. Der er bruken av slik mer-
king veldig utbredt. Der deler politiet  ut gratis 
merkesett til innbyggerne, forteller Gustafsson 
og forteller videre at politiet i etterkant av slik 
utdeling skal ha sendt julekort til kjente noto-
riske kriminelle. 

Flytende mikromerking - eller såkalt 
syntetisk DNA - er nå til vurdering i 
Politidirektoratet. Formålet er å finne 
ut om produktene holder mål sett 
fra politiets ståsted. Kommer det 
gjennom nåløyet, vil politiet over 
hele landet ta i bruk utstyr som 
raskt og enkelt vil gjenkjenne eier av 
stjålne gjenstander som er merket.



Der blir det opplyst om nye områder man har delt ut 
DNA-merking. Samtidig hilser politiet med ønske om god 
jul og lykke til i det nye året, forteller Gustafson og smiler lurt.  
- Kan det bli aktuelt å gjøre slik her til lands?
- Vi er kanskje litt for konservative her til lands for å iverksette 
akkurat dette tiltaket, Men uansett vil det være forebyggende om 
man tar i bruk denne metoden, og dette blir kjent for de kriminelle, 
sier hun.

INGEN BINDINGER
Politiet vil unngå bindinger til spesielle leverandører. Derfor er de 
veldig opptatt av å få frem at det ikke er selve produktet som er 
deres fokus, men metoden. Utover at det selvfølgelig må holde 
hva det lover. 
- Vi er opptatt av metode for forebygging og mulig identifisering 
av eier dersom vi finner tyvgods sier Gustafson. 

Som nevnt har de hatt gående et pilotprosjekt. Det er nå avslut-
tet. Enda et er nå igangsatt. Denne gang er det merking av gjen-
stander på byggeplasser. 
 Det stjeles jo for mange millioner årlig. Dette er en av politiets 
store utfordringer, sier hun om alt som blir borttatt fra byggeplas-
ser her til lands. 

LIGGER GODT AN
Om metoden og produktene ligger an til å få politiets «velsig-
nelse» vil man ikke si noe særlig om ennå.
- Konklusjonen og avgjørelsen ligger et lite stykke frem i tid, opp-
lyser Gustafson. 
Produktets egnethet vil være avgjørende for om politiet vil utplas-
sere gjenkjenningsutstyr over hele landet.
Det er Oslo  Politidistrikt, og Grenseløs prosjektet i nå Sør-Øst 
politidistrikt som er involvert i prosjektene. Disse har forøvrig også 
høstet en pris  for innovasjon og nytenking i det offentlige. 

UTPLASSERER UTSTYR
Dersom evalueringen kan vise til positive resultater vil det bli 
vurdert å utplassere spesiallykter som skal detektere merking 
og koder. Forøvrig bør det nevnes at registeret som viser hvem 
som eier merkede eiendeler ikke er politiets eiendom eller 
ansvar. De har bare tilgang, slik at de kan søke opp registrert 
eier av gjenstander.  
- Når en patrulje identifiserer en gjenstand som er merket, vil 
man ta kontakt med operasjonssentralen. De har tilgang til 
registeret som vil fastslå eier ved hjelp av "DNA-koden" på 
gjenstanden, avslutter Gustafson. 

I dag tilbys det flere slike produkter på markedet. Selecta DNA, 
Smart DNA og Smart Water. 

Nye Unocode Pro
Nyhet!

• Firesidig hurtig- 
roterende bakk

• Forsterket chassi 
med redusert 
vibrasjon

• Ny fres
• Brukervennlig
• Utrustet med 

USB-port
• 5.7” fargedisplay
• Raskere fresning
• Toppskuff for god 

orden
• Fresen holder 

dobbelt så lenge

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra

FLYTENDE MIKROMERKING: Mange låsesmedbedrifter har hatt slike i salg 
en stund allerede. Her holder Anne Berget i Safe 4 frem deres produkt 
Selecta DNA.  Det som er spennende er altså om politiet vil være med 
å satse på dette. Svaret kommer trolig neste år. 

POLITIETS NYE REDSKAP: Ved hjelp av en slik lykt kan man raskt finne 
ut hvem som eier en gjenstand. Såfremt den er merket, og registrert av 
gjenstandens eier. Foto: Politiet

MERKET FOR LIVET: Her ser vi håndjern som er merket med DNA. Ved hjelp 
av lykten ser man tydelig den lilla merkingen. Merkingen inneholder en helt 
unik kode som viser hvem som eier gjenstanden.  Foto: Politiet
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Motorlåser i en klasse for seg. 
Krypterte motorlåser med  
FG-godkjennelse i høyeste  
sikkerhetsklasser. 
ASSA 840C og 841C  
(sikkerhetsklasse 4),
ASSA 850C og 851C  
(sikkerhetsklasse 5)

  fra
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NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

RCO Security AS | +47 63 81 00 40 | info@rco.no | www.rco.no

Vår nye 509-leser setter en helt ny standard
når det gjelder enkelhet og intuitivitet. Den har
et stort fargedisplay som ved hjelp av både bilde
og tekst forenkler hverdagen for brukeren – alt
innpakket i et meget elegant og moderne design.

• Rask og enkel installasjon
• Hurtigmeny for hjelpetekster direkte i leseren
• Mifare- og Mifare/Prox-modeller
• Initieringsleser for NoKey offline
• Flere tilbehør for alle behov

En leserrevolusjon
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- Vi har ved flere anledninger 
blitt kontaktet av bekymrede for-
brukere, forteller styreformann i 
NL Knut Kildahl.
I flere konkrete tilfeller vi er kjent 
med, har også våre medlemmer 
blitt kontaktet av en såkalt kol-
lega som ikke har klart å utføre 
jobben vedkommendes firma har 
tatt på seg. 
- Når vårt NL-medlem ankom-
mer, så foreslår denne såkalte 
«kollegaen» at de skal gjøre opp 
jobben «seg imellom». Dette er 
useriøst, sier Kildahl. 

- Når det dukker opp slike 
saker, ser vi hvor viktig det er å få 
frem fordelene med å tilkalle - og 
benytte låsesmeder tilknyttet NL, 
understreker han. 

Han ser med bekymring på hvor-
dan enkelte aktører turer frem 
uten verken kompetanse eller 
utstyr til å levere den kvalitet man 
skal forvente av en ekte låsesmed. 
 
Derfor ønsker Kildahl at det tas 
skikkelig tak på dette området

- Hvordan skal dere komme 
dette til livs?
- Vi må bli enda flinkere til å 
fremheve viktigheten av å 
benytte NL-Låsesmeder. 
Det er vi som tilbyr NL garan-
tien og krav til plettfri vandel. 
Her synes jeg alle medlems-
bedrifter bør være bevisste 
og profilere medlemskapet i 
NL på biler og hjemmesider 
avslutter Kildahl. 

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

For de tøffeste miljøene!
ASSA 960

Testet i over et år, blant annet på:

Li skole  
 

«Unge mennesker skaper et tøft miljø hvor 
det blir hengt i dørene og de smelles igjen 
med kraft. Dørene har tålt julingen!»
 
-Ole, montør

Useriøse "låsesmeder" 
LAGER TRØBBEL

Den siste tiden har det til stadighet dukket opp tilfeller 
hvor åpenbart useriøse i bransjen har vært på ferde.

NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG
RCO Security AS | +47 63 81 00 40 | info@rco.no | www.rco.no

Vår nye 509-leser setter en helt ny standard
når det gjelder enkelhet og intuitivitet. Den har
et stort fargedisplay som ved hjelp av både bilde
og tekst forenkler hverdagen for brukeren – alt
innpakket i et meget elegant og moderne design.

• Rask og enkel installasjon
• Hurtigmeny for hjelpetekster direkte i leseren
• Mifare- og Mifare/Prox-modeller
• Initieringsleser for NoKey offline
• Flere tilbehør for alle behov

En leserrevolusjon
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En ny type dørkomfort
GEZE ActiveStop

BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE ActiveStop gir bedre komfort i ditt hjem: Dørdemperen GEZE ActiveStop kan stoppe dørene mykt, 
lukke dem lydløst og holde dem åpne med lekende letthet. På denne måten får du en lettere tilgang til 
rommene dine enn før. Les mer om revolusjonerende dørstyring:  www.activestop.geze.com

GEZE Norway | Industrivegen 34B | 2072 Dal

www.geze.noDørteknologi | Automatiske dørsystemer | RWA og ventilasjonssystemer | Sikkerhedssystemer

161004_ActiveStop_NO_A4.indd   1 04.10.2016   11:44:51
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Første kursbolk unnagjort på Kuben
SKAL EVALUERES

De fire første lærlingesamlingene på Kuben Yrkesarena er nå unnagjort.  
Deltagelsen har vært formidabel. Suksessen til tross, nå skal opplegget evalueres. 

Målet er å få til enda bedre utdanning for låsesmedlærlingene i NL.

Når vi går igang igjen til våren, håper vi å kunne tilby et enda 
bedre opplegg, forteller instruktør Andre Eldor. Det er han som har 
vært tettest på opplegget underveis fra bransjens side. Han er ikke 
i tvil om at opplegget fortsetter med samlinger vår og høst. Etter 
fire samlinger skal lærlingene ha vært igjennom det som kreves for 
å kunne gå opp til svenneprøve etter at man har gjennomført hele 
lærlingeperioden.

FULLFØRT 
Fire lærlinger har vært med på alle samlingene etter man startet 
opp på Kuben i Oslo. Det er Stian Tofte, Trond Aspelund, Anders 
Link og Petter Adelsøn. De er såre fornøyd med opplegget, men 
ser også muligheter for forbedring.
- Vi kunne gjerne sett at det ble mer spisset mot låsesmedene, 
forteller Petter Adelsøn. 

MINDRE TEORI
Flere kjenner på nettopp dette. Andre Eldor er instruktør og den 
som holder i denne delen av utdanningen på bransjens vegne. 
- Vi tar med oss slike innspill når det kommer til evalueringen. Dette 
er en av flere ting som skal behandles, sier han. 
Målet er at man til våren har kommet frem til en enda bedre - og 
enda mer -skreddersydd plan for lærlingene.
- Vi ønsker oss mer praktisk læring. I dag preges vi av litt mye teori i 
undervisningen. Det er her vi har mål om å gjøre noen grep. Under-
veis i dette arbeidet håper jeg at vi etterhvert får flere fra bransjen 
til å spille på lag med oss. Både fra våre bedrifter såvel som leve-
randører. Også lærlingene selv kan ha ting å bidra med, sier Eldor. 

GOD STEMNING
Kursene er som nevnt blitt veldig populære. 
- Svarte det til forventningene?, spør vi de fire som har deltatt på alle.
- Ja. Her lærer vi masse. Fått en dypere innsikt i mange ting 

som møter oss i yrket.  Her får vi gått mer i dybden, fremholder 
Petter Adelsøn som er den mest taletrengte i firkløveret. 
Men de andre henger seg på å vil gjerne få frem at det er fint og 
nyttig å møte andre som er i samme læra.
Elevene trekker veksler på hverandres erfaring. I tillegg får de mer 
kjennskap til ståa rundt omkring i bransjen.  

Da Låsesmeden besøkte lærlingene var elektrolærer Thanh 
Nguyen i full gang med elevene. Stemningen var god, og læreren 
skrøt av elevene.
- De er interesserte og hyggelige mennesker. Jeg merker jo at 
dette er en motivert gjeng, sier læreren. 

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

FIRKLØVER MED FULL POTT: Disse fire karene har fullført alle de fire samlingene 
som nå har vært avholdt ved Kuben Yrkesarena i Oslo. De er såre fornøyd med 
opplegget, men savner enda mer rettet mot låsesmedyrket. Fra venstre: Stian 
Tofte, Trond Aspelund, Petter Adelsøn og Anders Linke.
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HISTORISKE JENTER: For første gang var det tre damer på låsesmedenes lærlin-
gesamling nå i høst. Her er de tre "Pikene på broen" inne i Kuben læringssenter. 
fra venstre: Emilie Homstvedt, Natasha Solem og Ada Lill Talaasen. De stortrives 
og håper flere jenter velger låsesmedyrket. 

DAMENE PÅ FULL FART 
inn i branjsen
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Da den fjerde samlingen gikk av stabelen nå i høst, var det tre unge 
damer som hadde hengt seg på det ellers så mannsdominerte tilbu-
det. 
Det er tydelig at tilbudet har falt i smak.
- Det blir nok enda flere jenter etterhvert, spådde Natasha Solem som 
var debutant på denne samlingen. De to andre - Emilie Homstvedt og 
Ada Lill Talaasen - var på sin andre samling. Alle tre er inne i sitt andre 
år som låsesmedlærling. 

STADIG NOE NYTT
Hvorfor er dette så attraktivt?
- Det er et variert yrke. Ingen dag er lik. Du får reise litt rundt. I det hele 
tatt så er det ganske spennende med mange muligheter i og med 
at det inneholder et stort spenn, alt fra elektro, sikkerhet, til filing av 
nøkler. Dette er givende, forteller Emilie Homstvedt fra Halden som er 
lærling ved Certego i Fredrikstad.  Hennes far er i bransjen. Det er noe 
av grunnen til hennes yrkesvalg. 

Natasha Solem fra Hvitsten ved Drøbak i Akershus tok kontakt med 
foreningen Norske Låsesmeder da hun var nysgjerrig på yrket. Det 
resulterte i at hun banket på døra hos Flexilås for snart to år siden. 
 

- Jeg fikk jobb på dagen, smiler hun. 
Og takket være gode kolleger har hun fortsatt. Nå er hun altså 
på sin første lærlingsamling.
- Dette er jo veldig interessant. Vi lærer mye - på mange områder. 
Så dette kan jeg ta med meg videre i livet, uansett hva jeg måtte 
finne på, sier hun.  

Ada Lill Talaasen bor på Brøttum like sør for Lillehammer, og er 
til daglig lærling ved Certego på Gjøvik. 
- Sjefen spurte meg etter to dager, svarer hun da vi vil vite hvorfor 
hun er på disse kursene. 
Ada har allerede lagt planer for hvor dette skal ende. 
- Jeg ser jo for meg at jeg skal ta mestebrevet. Så får vi se om 
jeg starter for meg selv etterhvert, smiler hun. 

GREIE KARER
Å være sammen med gutta - både på jobb og kurs - er helt 
uproblematisk. 
Gutta er så greie så. Her sitter spøken løst. Og det liker vi. 
Dessuten liker vi å vise at også vi får til det samme som gutta, 
avslutter jentene. 

Tre på lærlingekurs nå i høst

Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

www.boyesen-munthe.no

NYHET! 
Motor sluttstykke ML59/ML59M 

Multifunksjons el-sluttstykke med listetrykk teknologi som benyttes på dører med drifts -og sikkerhetskrav. ML59 fungerer som daglås 
og som skallsikring i alle type dører/bygg.

Egenskaper:
• Multifunksjons el-sluttstykke som tåler listetrykk (>20KG)
• Driftsspenning 12-24 V AC/DC
• Omstillbart: rettvendt/omvendt/impuls funksjon
• Slagsikkert, tåler hard belastning

• Høy bruddstyrke (ca. 1000 kg, 10kN)
• Over�ate i rustfri legering
• Kan benyttes mot låskasse med rett reile
• Med mikrobryter (ML59M)

• Kompakt design
• Iht. Skandinavisk standard (SIS)
• standard med en eller to-fallelås

Valgfrie funksjoner:

0) Rettvendt (NO)
1) Omvendt (NO)
2) Timer rettvendt (NO)
3) Timer omvendt (NO)
4) Sekvens (NC)
5) Innpuls 
6) Rettvendt (NC)
7) Omvendt (NC)

ML59M 
(mikro)

ML59

At forflytningen til utdanningssenteret Kuben i Oslo har vært vellykket, er det liten tvil 
om. Nå strømmer også jentene til. 



Låsesmeden i Larvik er en tradisjonell låsesmed som ikke er 
redd for å henge med i utviklingen. Helst vil de være litt frampå. 
Derfor har de rustet seg med unge medarbeidere som behersker 
fremtidens utfordringer. For som innehaver Arne Rauan sier: "Gutta 
har skikkelig peiling på data - vi gamle kara henger jo knapt med 
på noe lenger». 

- Vi ser veldig positivt på endringer og utfordringer som følger 
den rivende utviklingen i vår bransje - spesielt i forhold til elektro-
teknologi, sier Rauan fra sitt kontor i andre etasje i den mellomstore 
bedriften med utspring i Larvik by. Noen steinkast unna har de en 
egen avdeling som driver med gravering. Det er rett og slett ikke 
plass i hoved bølet til de store maskinene. Låsesmeden har også 
avdeling i Sandefjord. 

EVENTYRLYST
Kontoravdelingen bærer preg av jakt og friluftsinteresser. På og 
langs veggene er det kunst og jakttrofeer. Man aner en sporty og 
lettbent bedrift. 
- He he. Det er kanskje riktig det, innrømmer Rauan. Han er en ivrig 
syklist. Og ikke minst jeger. Eventyrlyst skorter det heller ikke på. 
- I 2007  dro sønnen og jeg på tur til Afrika. Rene innfallet førte oss 
til Tanzania og Kilimanjaro, forteller han med en anelse stolthet fra 
kontorstolen. Ikke så rart de kan slå seg litt på brøstet. Rauan og 
sønn er blant de 30% som lyktes i toppstøtet på fjellkjedens høy-

este topp.  Uhuru Peak (5 895) er Afrikas høyeste punkt. Omkring 
en tredjedel av de som prøver seg på toppen kommer opp.  
- Det var tøft der oppe. Luften er tynn og høydesyke blir man stadig 
minnet på. Vi møtte jo folk som ble båret ned igjen. Jeg er veldig 
glad vi tok turen. Og ikke minst at vi kom oss helt til topps begge 
to, både guttungen og jeg; forteller Rauan livlig.
Men, tilbake til saken. 
Låsesmeden Larvik. 

BEGYNTE I DET SMÅ
Bedriften så dagens lys rett før juletider i 1993. Først som enkelt-
mannsforetak. I 1998 ble de til AS. 
Arne Rauan forteller: - Jeg hadde i noen år ansvaret for lås og 
beslag i en jernvarehandel her i byen. Det var nesten ingen kon-
kurranse på dette området. Jeg så derfor muligheter. Dermed 
tok jeg sjansen og hoppet i det.  Planen var å drive alene. Butikk 
på dagtid og montere på kveldstid, smiler han. Det gikk ikke mer 
enn tre måneder, da måtte det ansettes folk.
Etterhvert vokste han ut fra de lokalene han leide. Da Haralds-
gate 6 ble lagt ut for salg i 2003, slo han til. 
- Det var et lykketreff. Optimalt sett skulle vi hatt enda bedre 
plass. Slik at vi kunne hatt alt under ett tak her i byen. Men jeg 
er sjeleglad for at vi har egen parkeringsplass for kundene. Det 
redder trafikken. Uten dette tilbudet kunne vi ikke vært her, for-
teller Rauan. 

Frampå i Larvik
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

MYE Å BY PÅ: Låsesmeden i Larvik har 14 ansatte og leverer produkter av høyeste kvalitet.  Kompetanse og lang erfaring gjør at bedriften regner seg som en av 
Vestfolds ledende leverandører av sikkerhet. Inne i butikken står fra venstre: konsulent Tor Andersen, butikksjef Kristoffer Hannon Lien og sjefen sjøl Arne Rauan. 

FIRMAPROFIL

14 / 3.2016
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I dag teller bedriften 14 ansatte. Og omsetter for mellom 14-18 mill. 
- Vi har ansatte med bred håndverksmessig erfaring. Fra snekkere 
til Låsesmeder, og ikke minst sertifisert telekommunikasjonsmon-
tør. De har én lærling. - Vi er godkjent opplæringsbedrift, både for 
låsesmed og telekomm. supplerer Rauan. 

TØFT MARKED
Rauan legger ikke skjul på at det har hardnet til de senere årene. 
- Beintøff konkurranse. Verre enn noen gang, oppsummerer han. 
Det er noen som virker ganske desperate etter oppdrag. Og dette 
bidrar godt til å holde prisene nede, sier han litt oppgitt. 
De forsøker å holde hodet kaldt, tross de tøffe tidene. 
- Vi er nok ikke like opptatt av å karre til oss jobber for enhver pris. 
Vi legger nå mye fokus mot å pleie våre faste kunder. Dessuten 
merker vi nå at det begynner å lysne litt igjen i byggebransjen.  
Det ser ut som om entreprenørene har begynt å ta inn igjen folk. 
Vi har inntrykk av at det er mye som skal skje fremover, sier han 
optimistisk. 

SATSER PÅ SIKKERHET
De senere årene har det blitt merkbart mer fokus på sikkerhet.
- Vi har stort spenn i produktspekteret vårt. Og med oss får kunden 
én leverandør å forholde seg til. Dette merker vi at er etterspurt. Og 
er selvfølgelig noe vi drar fordeler av. Også som lokal leverandør, 
forteller han. 
At Rauan alltid har vært litt frampå ser man ikke minst på nettad-
ressen til bedriften.www.låsesmeden.no er det nok mange som har 
siklet på. Rauan hadde ikke vært lenge i EDB-verdenen før han sik-
ret seg dette domenet. Han smiler lurt når han snakker om denne 
erobringen. 
De var også tidlig ute med bilnøkler. Etterhvert ble det mer vanlig 
at alle låsesmeder fikk datastyrte nøkkelfresmaskiner. 
- Da stilnet det hos oss. 
Men nå satser de for fullt igjen, det er investert en god del i utstyr 
i år, og de utdanner også spesialister på dette området. 
- De har peiling. Så peiling at jeg bare melder meg ut, sier Rauan. 
Og vrir seg i stolen. 

ALVORLIG ULYKKE
Som nevnt i innledningsvis aner man en sporty bedrift når man 
kommer over dørstokken i Larvik. I fjor sommer var Arne Rauan 
en ivrig deltaker i terrengsykkelrittet Grenserittet. Og det gikk 
skikkelig galt. Litt ut i traseen ble han rett og slett dratt over-
ende i en alvorlig velt. Det endte ille.  På sykehuset konstaterte 
de brudd i ryggen. Det gikk hele to måneder før han i det hele 
tatt kom seg såpass at han kunne stå  på beina.Plagene var så 
alvorlige og langvarige at han fortsatt var sykemeldt da Låses-
meden var innom i vår.  
- Jeg var pleiepasient i mitt eget hjem i lang tid. Da jeg ble skre-
vet ut fra sykehuset fikk jeg en spesialseng hjem. Her ble jeg 
pleiet av hjemmehjelpen. Kona var jo på jobb. Og jeg kunne bare 
ligge i sengen, avslutter han. 

TOTALLEVERANDØR: Garasjerekken utenfor lokalene vitner om at Låsesmeden 
er totalleverandør av alt innen lås og beslag, elektronisk sikkerhet og overvåking. 
De reklamerer med at de påtar seg hele jobben  fra rådgivning til montering 
og service. 

RINGREV: Innehaver Arne Rauan er også en dreven friluftsmann. Dette inntrykket befestes i bedriftens lokaler i Larvik som er prydet med diverse jakttrofeer. 



Kom innom vår stand på Låsesmedtreffet 2017 for nyttige tips 
til å øke din omsetning.

TILBY POSTKASSER TIL 
DITT NESTE PROSJEKT

Stansefabrikken Products AS • www.stansefabrikken.no/postkasse • post@stansefabrikken.no • Tlf: 458 65 935

I august meldte CERTEGO og Låsservice om at selskapene 
skal fusjoneres. Fusjonen vil innebære at selskapet vil være 
landsdekkende med 20 lokasjoner. Omsetningen vil ligge på ca 
550 MNOK og sysselsette ca 330 ansatte. 

Med denne fusjonen vil selskapet øke sin konkurransekraft 
og yte ytterligere service til dagens og fremtidens kunder, både 
nasjonalt og regionalt. Fusjonsprosessen er godt i gang og det 
jobbes med å få ut synergiene av selskapenes potensialer.
Alle Låsservice avdelingene vil bli «rebrandet» i løpet av mars 
2017.

CERTEGO Norge har også fått ny administrerende direktør. 
Hilde Lise Nordahl har tiltrådt og kommer fra stillingen som admi-
nistrerende direktør i Låsservice AS. Hilde Lise har en bred og 
solid bakgrunn fra ulike toppjobber i næringslivet.  

Hun kjenner selskapet godt etter ansettelsen som adminis-
trerende i Låsservice. Hennes bakgrunn som sivilingeniør i elek-
tronikk og erfaring fra tidligere lederstillinger i Infratek, Sector 
Alarm og Netcom sikrer avgjørende og nødvendig kompetanse 
og kunnskap for å ta CERTEGO inn i en ny og utfordrende reise.

BRANSJENYTT

Nyheter fra CERTEGO!

16 / 3.2016
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For å kunne møte en stadig økende etterspørsel, utvider Dør-
teknikk AS virksomheten og etablerer et nytt kontor i Oslo. Det 
nye kontoret åpnet dørene 19. september på C. J. Hambrosplass.

Dørteknikk, som er et ledende konsulentfirma i dørmiljøet, tilbyr 
tjenester som spenner seg fra enkle oppdrag til å lede og gjen-
nomføre store dørmiljø-prosjekter. Selskapet jobber tverrfaglig, og 
tilbyr spisskompetanse på alt fra forprosjekt, beskrivelse, konkur-
ransegrunnlag og bygging, til drift og vedlikehold i ferdige bygg.
- Det er utrolig spennende å etablere seg i Oslo, hvor det største 
markedet er. Vi satser på å vokse enda mer- og ansette flere folk 
utover høsten, sier salgssjef Thor Frøystad i selskapet.

Oslokontorets første ansatte, blir seniorkonsulenten Morten 
Høiseth. Han har 21 års erfaring fra dørmiljøet, og har svennebrev 
og Mesterbrev som Låsesmed. Høiseth er hentet fra stillingen som 
produktspesialist i Kaba MøllerUndall. Han har også vært avde-
lingsleder i Kaba MøllerUndall i Sandefjord. 

Høiseth har også sittet som medlem og leder for låsesmedfaget 
i prøvenemnda i Telemark, Vestfold og Buskerud. I tillegg har han 
i en årrekke vært nestformann i foreningen Norske Låsesmeder. 

Et fjærbelastet deksel i rustfritt stål  
dekker aluminiumhuset og hindrer 
uautorisert tilgang til justeringsventilene.

Monteringsplate iht. EN 1154  
dekkes komplett av dørlukkeren.

www.boyesen-munthe.no

Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A
0978 Oslo / +47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

Unik konstruksjon og bevist  
materialvalg bidrar i vesentlig  
grad til å skåne miljøet.

Enkel ventiljustering med  
sekskantnøkkel.

BRANSJENYTT

Dørteknikk utvider med nytt kontor i Oslo



Låsesmedenes nye 
SUPERPAR

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

 - Det er jo nettopp det som er poenget med vår sammenslåing. 
Dorma og Kaba har konkurrert mot hverandre først de siste årene, 
men historisk har vi slåss på hver vår front. Ved å slå oss sammen 
kan vi nå endelig tilby våre komplementære produkter, ja det er 
nesten en befrielse og endelig kunne anbefale og selge de produk-
tene vi ikke har hatt hånd om tidligere, sier Ole Richard Reinemo, 
som også peker på at sammenslåingen av Dorma og Kaba ikke 
var et oppkjøp. - Dette er to giganter som rett og slett har slått seg 
sammen, fortsetter han. 
 

- Årsaken til det var nettopp å bli mer komplette i hva de tilbyr ut 
i markedet. 
- Det er helt riktig. Vi blir nå en tungvekter i prosjektmarkedet med 
alt vi nå tilbyr. Ikke mindre viktig er at vi blir en solid og viktig støt-
tespiller for alle våre partnere der ute. Spesielt gledelig er det å 
registrere at mange allerede har fått med seg disse mulighetene. 
Vi har stadig henvendelser fra samarbeidspartnere som ønsker å 
vise muskler gjennom at det synes at de er en del av oss, sier Jan 
Christen Danielsen. 

Etter at Dorma og Kaba inngikk partnerskap lover dormakaba å dyrke partnerne der ute. 

MANGE NAVN: Kjært barn har mange navn heter det. Så også med 
Dorma og Kaba. Opp gjennom årene har det ikke manglet på navne-
skifter. Men heretter blir de å finne som dormakaba. Slik som de blide 
herrer Kai Stenheim, Per Ørnulf Karlsen, Jarle Nordbæk, Ole Richard 
Reinemo og Jan Christen Danielsen her viser frem.  

LEVERANDØRPROFIL

18 / 3.2016
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NAVNESKIFTE
Det er velkjent at sammenslåingen har tatt 
sin tid. Prosessen ble offentligjort for snart 
halvannet år siden, og først neste sommer 
vil det meste være i havn med hensyn til 
uniformering og logoer. 

Årsaken er at denne saken handler om to 
tungvektere i bransjen.

Sammenslåingen ble varslet i mai 2015. 
På høstparten ble fusjonen godkjent av det 
internasjonale konkurransetilsynet (Inter-
national Competition Network (ICN), red.
anm.), forteller Jarle Nordbæk. Dette måtte 
til da både Dorma med tysk opphav og 
Kaba, med sveitsisk opphav - er betydelige 
aktører internasjonalt. 
Frem mot jul ble organisasjonen satt og 
toppverv ble besatt.
 
I sommer kom den store merkedagen 
for de ansatte. Da ble det nye navnet gjort 
kjent, og ny logo ble offentliggjort. 
Selv om det var mange spekulasjoner rundt 
hvilket navn de ville lande på, så gikk man 
for det trygge. 
- Man ville ikke tukle med kjente og meget 
etablerte merkenavn. Derfor ble det 
dormakaba, fastslår Nordbæk. 

Uansett ble det både navn- og logoskifte. 
Dermed må bedriftene ut i nok en runde 
med ny uniformering av både biler, bygnin-
ger og mannskap. Den jobben skal være 
fullført 1.juli neste år.   

FLEST I OSLO
Pr i dag skilter dormakaba med omkring 
230 medarbeidere. Administrasjon og sys-
temavdeling blir i Drammen. Mens bedriftens 
hjerte blir i Oslo. Det er tidligere Kabas loka-
ler på Tveita i hovedstaden som utvides for å 
romme lagerplass – samt at de nå skal huse 
tilveksten fra Dorma med både ansatte og 
varer. 
 - Vi får jo mer plass å boltre oss på. Over 
1000 kvadratmeter lager blir spekket med 
varer som gir oss en fantastisk slagkraft, skry-
ter Nordbæk mens han viser oss rundt. 

STØTTESPILLER -  OGSÅ FOR DE SMÅ
Utover de 230 medarbeiderne har de nå 
ytterligere 125 samarbeidspartnere. Disse 
skal følges opp fra 14 medarbeidere i salgs-
organisasjonen sentralt. 

Blant partnerne har mange merket seg 
fordelen med sammenslåingen. 
- Som nevnt har vi som mål å dyrke og sam-

arbeide med våre partnere. Alt fra at vi 
kan hjelpe de med dokumentasjon - til å 
koble de på våre prosjekter, lover Ole Ric-
hard Reinemo. 
- Mange har allerede skjønt hvor kom-
plementære våre produkter er. Nå kan vi 
levere det meste. Dette gjør at partnerne 
nå ikke trenger å forholde seg til andre. 
Og ikke minst ønsker vi også å være en 
aktiv og interessert støttespiller for de 
mindre der ute, som vi også skal bli en 
god samarbeidspartner for, avslutter Rei-
nemo. 

PØLSEFEST
De med tilhørighet til dormakaba på Tveita 
kan glede seg litt ekstra til fredagen. Eller 
«fræddan» om man vil. 
Salgssjef Jarle Nordbæk forteller ivrig om 
det sosiale innslaget som er blitt rene 
innertieren. 

- Vanligvis teller vi kun en fire-fem. Men 
på fredagene strømmer det til. Vi er gjerne 
både 15 og 20 til lunsj når pølsegryta står 
klar. Ansvaret for gjennomføringen går på 
rundgang. Og det er ikke bare å rusle bort 
på Rema og handle inn. Så langt derifra!. 
Her settes det krav må vite, forteller pøl-
segeneral Nordbæk. 



www.boyesen-munthe.no

Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A
0978 Oslo / +47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no

Rask og enkel montering 

Moderne design

Pushbar og touchbar godkjent iht. EN 1125

Exitpad godkjent iht. EN 179

Passer for dører med høyde opptil 2500mm

Passer for dørbladbredde opptil 1200mm

Authorized Distributor

Pølsene skal bestilles fra Skoglunn - med lompe fra Aulie. Dessuten 
skal det serveres med både rå og stekt løk. Og ikke minst rekesalat. 
Idun ketchup- og Heinz. Både grov og fin sennep. Fra Idun. Men 
også en søtere sennep fra French Dehli tilbys, smiler Nordbæk mens 
han gomler i vei. Rundt bordet sitter - som nevnt - en 15-20 medar-
beidere i samme ærend. Praten går tregt, men muntert. Kanskje ikke 
så rart. Man har jo litt å tygge på. Fire kilo pølser skal nemlig fortæres. 

- Vi begynner klokken 1100. Og gryta står utover dagen. Men det er 
liten vits i å komme hit noe særlig senere enn 1130 - om du er ute 
etter pølse da, avslutter joviale Nordbæk. 

PS: Selger Jan Christen Danielsen holder til ved hovedkontoret i 
Drammen. Han kunne røpe at man der i gården har samme opp-
legg. Dog med vafler. 

FRÆDDAN: Hver fredag er det pølsefest hos dormakaba på Tveita. 
Her sitter medarbeiderne på rekke og rad med pølser i lompe. 

20 / 3.2016
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Adgangskontrollen i norske mediebedrifter er klart skjerpet i 
senere tid. 
De fleste mediebedrifter har - eller er i ferd med å installere og 
innføre langt strengere adgangskontroll enn tidligere. 
- Vi lever i en ny tid. Dette må vi alle ta hensyn til, bekrefter 
redaktør Kristian Skullerud i regionavisen GD.

De er akkurat ferdig med å bygge om mediehuset.  Før kunne 
man rusle fritt omkring inne i avishuset. 
- Vi var et rimelig åpent hus. Flere dører førte inn til redaksjonen, 
og det var slett ikke uvanlig at vanlige folk vandret rundt i gan-
gene. Også i redaksjonen. Det er ikke mulig lenger, understreker 
redaktøren. 

- Vi har nå innført en langt mer skjerpet adgangskontroll. Det 
meste i forbindelse med ombyggingen av avishuset. 
- Nå sluser vi våre besøkende frem til vår resepsjon. Ingen kom-
mer lenger uten kort og kode, forteller Skullerud.

 

ANBEFALT AV MBL
Lillehammer-redaktøren forteller at fokuset på sikkerhet i norske avis-
hus for alvor kom på banen etter at det franske satiremagasinet Char-
lie Hebdo ble utsatt for en forferdelig massakre for snart to år siden. 
Den 7. januar 2015 ble journalistkolleger i den franske redaksjonen 
utsatt for et terrorangrep knyttet til publisering av Muhammed-karika-
turer. Totalt 12 mennesker ble drept og 11 såret.

Tragedien førte til at Mediebedriftenes Landsforbund  (MBL) i 
Norge oppfordret sine medlemmer til å øke fokus på egen sikkerhet.

Besøker man de store redaksjonene i Oslo, er det slående å se for-
andringen fra tidligere. Fra resepsjonen hos VG og Aftenposten kan 
man se tydelig at man her har tatt høyde for det nye trusselbildet. Her 
blir alle sluset inn med kort og kode. Og et høyt nett er hengt opp som 
ekstra sikkerhetsforanstaltning.  
Også i bygget hvor Norsk Telegrambyrå (NTB) holder til er det bety-
delige sikkerhetstiltak. 

Norske avishus
SKJERPER SIKKERHETEN

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

Innførte strengere sikkerhetstiltak etter Charlie Hebdo massakren i Paris

HIT - MEN IKKE LENGER: Redaktør Kristian Skullerud 
i avisen GD på Lillehammer bekrefter at mediehusene 
nå skjerper sikkerhetstiltakene. Ingen slipper inn alene 
i GD uten kort og kode. 



Hallvard Banken og hans kolleger føler 
seg godt posisjonert for framtiden, selv 
om fusjoner i bransjen har skapt hardere 
konkurranse om kundene. Hva er strate-
gien nå?
- Vi har et veldig godt forhold til låsesme-
dene, og mange setter pris på at vi er en 
uavhengig aktør i markedet. Vår strategi 
er å bygge langsiktige og gode relasjoner 
med låsesmedene. De skal føle seg per-
sonlig og godt ivaretatt med faglige råd, 
hjelp og veiledning fra start til mål. Derfor 
satser vi også stort på årets låsesmedtreff 

på Lillehammer, sier Hallvard. 
Der vil GEZE ha en stor stand for å demon-
strere hvilke muligheter som er tilgjengelig 
med nye avanserte dørautmatikkløsninger.
- Vi ser fram til en god dialog med låses-
medene på vår stand, sier han. 

Råd og veiledning
Fra hovedkontoret like nord for Garder-
moen styrer han salgsteam, support og 
serviceteam som dekker hele landet. 
Lager og utkjøring er i samme hus. Hvor-
dan arbeider dere overfor låsesmedene?

- Vi satser mye på rådgiving, og følger 
prosjektene helt fra de første utkastene til 
ferdigstillelsen. Våre rådgivere svarer hele 
døgnet, hele året. Vi vet at vi leverer avan-
serte produkter som krever kompetanse, 
så ingen skal stå fast under prosjektering 
eller montasje.  Vi tilbyr også ettersalgstje-
nester og koordinerer grensesnittene mel-
lom de ulike bransjene. På denne måten 
sparer låsesmedene penger og tid. Vår 
prosjektrådgivning skal sikre en målrettet, 
løsningsorientert medspiller som gir gode 
råd, sier Hallvard. 

- SATSER PÅ LÅSESMEDENE

TEKST: ARNE EIDAL

Hallvard Banken, daglig leder hos GEZE i Norge

GEZE er en uavhengig leverandør og behandler alle forhandlere likt. - Kundene våre legger 
vekt på at vi gir hver enkelt og alle oppdrag en personlig oppfølging hele veien fra prosjek-
tering til montering. Vi satser med en stor stand på årets låsesmedtreff og ser fram til å vise 

fram våre produkter, sier Hallvard Banken, daglig leder hos GEZE i Norge.

LEVERANDØRPROFIL
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MED UNIK VERDENSLEDENDE TEKNOLOGI

Smarthus løsninger til:

 ✓ egne automatiserte bruksinnstillinger

 ✓ digitale dørlåser, lys- og temperatur-
styring

 ✓ kostnadsbesparelser

Trygghet mot brann, innbrudd, 
lekkasjer og egne forglemmelser

Som partner av Safe4 Security Group kan du 
tilby dine kunder disse løsningene. Kontakt: 

Safe4 v/Anne Berget, mob. 905 02 591

Safe4 Security Group AS www.safe4.com sales@safe4.com 

Bredt produktspekter
Denne oppskriften har gitt GEZE i Norge en flerdobling av omset-
ningen de siste årene. Produktspekteret er bredt og tyskprodusert 
med alle godkjenninger på plass. Hvorfor satser dere på bredden?
- Våre kunder skal levere sammensatte produkter med dører, låser, 
beslag, adgangskontroller og elektronikk. For å få alle systemene 
til å virke godt sammen er det avgjørende med en grundig og hel-
hetlig prosjekteringsfase. Da er det viktig med tilgang til et bredt 
produktspekter som allerede har godkjenninger for lyd og brann 
og ikke minst, tilgang til god oppfølging og teknisk rådgiving under-
veis.  Dette er av stor betydning for både låsesmeder, fasadebyg-
gere og dørprodusenter. Vi selger ikke til sluttbrukere og kan opp-
rettholde et høyt nivå på support og service, fordi vårt apparat er 
skreddersydd og bygd opp for denne kundegruppen.
GEZE leverer både enkeltelementer og ferdig monterte produkter. 
Salgsteamet dekker hele Norge og serviceteamet har kompetanse 
på lås, beslag, elektro og aluminiums dører, fasader og glass.
- Våre produkter spenner fra dørlukkere og dørautomatikk til 
røykventilasjon, skyvedørbeslag, glassprodukter og sikkerhetspro-
dukter. Ved behov bygger og leverer vi automatikk på kort varsel, 
lover Hallvard Banken.
 
Nye markeder
GEZE støtter gjerne låsesmeder som vil inn på nye markeder. Et 
aktuelt nytt fagområde er røykventilasjon. På låsesmedtreffet blir 
det gode muligheter for å se nærmere på dette produktet. 
Hvilke erfaring har dere gjort?
- Vi har høstet erfaringer fra en rekke leveranser av dette. Vi er vel-
dig opptatt av å være løsningsorientert. At alt er prosjektert, levert 
og montert av samme leverandør. Dette gjør at kunden kan unngå 
feil og kostbare endringer underveis, sier han.
Tek10, med sine krav til tilgjengelighet for alle, åpner også for nye 

produkter. Der man før klarte seg med dørlukkere kreves det nå 
ofte full dørautomatikk. Hallvard Banken minner også om at ser-
viceavtaler er et område med gode muligheter for låsesmedene til 
å øke omsetningen.

Produktutvikling
Bygge bransjen kjennetegnes av en lang rekke krav i standarder og 
tester. Produktene og systemløsningene våre lever naturligvis opp til 
disse standardene, for når det kommer til menneskers sikkerhet kan 
kvalitetskrav og kontroller aldri være strenge nok. Hallvard Banken for-
teller at stadig mer avanserte teknologiske løsninger er et varemerke 
for GEZE, som har levert beslag til bygge bransjen siden 1863. 
- Utvikling av nye produkter har stått sentralt i GEZEs utvikling. Dør-
åpnere, -lukkere og låssystemer ble lansert allerede i 1911. I 1968 
kom automatiske systemer for skyve- og slagdører.  I 2015 lanserte 
man den avanserte og fleksible dørautomatikken Powerturn. Her har 
man utviklet funksjoner og design som gir fordeler for både prosjek-
terende, montører og driftspersonell. Motor med høyt moment, lett 
åpning og integrert smart swing funksjon er blant mulighetene som 
gjør den velegnet i svært forskjellige systemløsninger. Hos GEZE fort-
setter arbeidet med nytenking og produktutvikling. Det bygges nå et 
nytt stort innovasjonssenter, og senest i sommer mottok man pris for 
sin satsing på innovasjon.

GEZE’s produkter tilfredsstiller ett utall nasjonale og inter-
nasjonale normer som kreves av myndigheter, forbund og for-
sikring. Det gjelder produktområder som dørteknikk, automa-
tikk, røyk- og brannventilasjon, ventilasjonsteknikk, sikkerhets-
systemer, handikaptilpasset konstruksjon og flere andre.
- Vårt mål er å dekke låsesmedenes behov for produkter og 
rådgiving og være en foretrukket samarbeidspartner som bidrar 
til god forretningsutvikling, sier Hallvard Banken.



MEDLEMSNYTT

Nye medlemmer Jubilanter 
Vi ønsker Kristian P. Schorcht, Hans Petter Mørkhagen og Kenneth 
Ivar Rogne velkommen som personlige medlemmer i NL.

Vi gratulerer med 50 års dag

Roar Bjørndal

Stein Løvås

Knut A. Jørgensen

Ole Joar Weggersen

Vi gratulerer med 60 års dag

Håkon Magne Olsen

Arnt Helge Abrahamsen
Hans Petter Mørkhagen Kenneth Ivar Rogne Kristian P. Schorcht

SALTO Systems AS | Trondheimsveien 82 | 2050 Jessheim | Org.nr.: 913 792 416  
T: 63 95 40 20 | E: info.nordic@saltosystems.com | www.saltosystems.no

SALTO Systems først i verden  
med skybasert adgangskontroll! 
 
Allerede en suksess verden over. Aldri har små og mellomstore 
virksomheter hatt større sikkerhet og frihet. Til uslåelige priser.

www.saltoks.com

20161114.Annonse_Låsesmeden.indd   1 14.11.2016   10.09.42
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Nytt fra administrasjonen

26. – 29. januar 2017

25. - 28. januar 2018

Kommende Låsesmedtreff

Ta gjerne kontakt med både tips og 
hint om saker på:  
geir.olsen@go–media.no

Geir Olsen

Da er vi på vintertid igjen, det er rene «Winter 
Wonderland» utenfor døren og en hyggelig 
førjulstid i vente. 

Foran i bladet står det en artikkel om bekym-
ringen for useriøse låsesmeder. Det er viktig at 
slike aktører ikke får stille bransjen i et dårlig 
lys. Både NL og NL medlemmer må her ta 
et felles ansvar for å tydeliggjøre overfor for-
brukere, viktigheten av å benytte låsesmeder 
tilknyttet foreningen Norske Låsesmeder. Vi 
oppfordrer alle våre firmamedlemmer til å 
bruke NL medlemslogo på nettsider og biler samt informere privatkunder 
om NL garantien som man kan lese mere om på www.nl-lasesmed.no

Vi har igjen hatt samling på Kuben – denne gangen for 17 deltagere hvorav 
3 jenter som dere kan lese mere om foran i bladet. Vi har nå gjennomført 
alle 4 samlinger og skal ha en evaluering før samlingene videreføres til våren 
igjen. Det er viktig med de tilbakemeldingene som har kommet inn slik at 
opplegget kan tilpasses ytterligere. -  Oppslutningen har vært stor og det er 
helt klart et behov for denne type undervisning - som et supplement til det 
man ellers lærer i bedrift. 

I november var opptaksnemnda i sving på Romerike Låsservice med opp-
taksprøver i NL og vi har gleden av å ønske 3 nye medlemmer velkommen.

Låsesmedtreff – nærmer seg og som det ser ut pr i dag kan vi igjen se 
frem til å ta imot mellom 450 og 500 deltagere på Lillehammer i slutten av 
januar! – Det er mange som har meldt seg på kurs og interessen for våre 2 
minikonferanser fredag og lørdag er god. Her er innholdet variert og aktuelt 
med temaer som ID tyveri, Sentral godkjenning, BIM, BREEAM, Digital 
omsorg og Godkjent lås enhet, europeisk og skandinavisk standard.

I tillegg blir det årsmøte i NL torsdag 26.januar kl. 18.00.

Under festmiddagen på Låsesmedtreff blir det utdeling av diplomer til våre 
nye medlemmer.

Ønsker dere alle en fin førjulstid!
Anne Line M. Sagbakken

Journalist i Låsesmeden

Våre Samarbeidspartnere
Disse har valgt å støtte NL for å anerkjenne det aktive arbeid foreningen gjør for å fremme 
interessen for gode fysiske sikringstiltak, og dens opplæring og informasjon til sine medlemmer om 
riktig bruk og montering av utstyr og materiell.

Nye Triax Pro

Nyhet!

• Utbyttbare bakker
• Raskere fresing
• Hurtigrelease av 

fres
• Brukervennlig 
• Gravering
• 5.7” fargedisplay
• Integrert fresholder
• Toppskuff for god 

orden
• Raskere 

freshastighet opp til 
19.000 rpm

Nøkkelemner og nøkkelfilemaskiner fra



FINNMARK
Locktech AS
Smibakken 8, 9515 Alta
Tlf: 40105800
www.locktech.no

Thermoglass A/S
Betongvn. 1, Pb. 2046, Elvebakken, 
9507 ALTA
Tlf.: 78 44 36 80 
Faks: 78 44 36 99
E-post: las@thermoglass.no

TROMS
CERTEGO Tromsø AS
Tromsøysundveien16, 
9020 TROMSDALEN
Tlf.: 77 60 77 20
Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.tromso@certego.no

Låsservice AS avd. Harstad
Mercurveien 6 PB 3006 , 
9498 HARSTAD
Tlf.: 77 00 19 20
Faks: 77 00 19 21
E-post: harstad@laasservice.no

KABA
Grønnegate 38-46
9008 TROMSØ
Tlf.: 06866 
Faks: 77 75 39 33
E-post: butikk.tromso@kaba.com

NORDLAND
Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 NARVIK
Tlf.: 76948081
Faks: 76948083
E-post: post@hls.no

Nordland Lås & Sikkerhet AS  
avd.Bodø
Jernbaneveien 12, Rønvikleira  
8001 BODØ
Tlf. 75 54 10 10
Faks: 75 54 10 15
E-post: post@laassenteret.no
www.nls.no

Lofoten Låsservice AS
Havnegata 13
8372 GRAVDAL
Tlf.: 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
E-post: post@lofotenlas.no

Nordland Lås & Sikkerhet AS
Halvor Heyerdahlsvei 4 
8626 MO I RANA
Tlf.: 75 15 45 55
Faks: 75 15 45 56
E-post: nls@nls.no

NORD–TRØNDELAG
Lås & Sikring AS
Abel Meyersgt. 7, 
7800 NAMSOS
Tlf.: 74 21 68 80 (1)
Faks: 74 21 68 81
E-post: firmapost@laasogsikring.no

Sikkerhet & Service Verdal AS
Neptunvegen 4C 
7652 Verdal
Tlf.: 740 73 040
E-post: post@sikkerhet-service.no

Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 
7708 STEINKJER
Tlf.: 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
E-post: firmapost@laasogsikring.no

SØR–TRØNDELAG
Beslag–Consult A/S
Industriveien 57, 
7884 TRONDHEIM
Tlf.: 72 89 67 60
Faks: 72 89 67 61
E-post: firmapost@beslag–consult.no

CERTEGO Trondheim AS
Ladeveien 13, PB 327 Lade, 
7440 TRONDHEIM
Tlf.: 73 80 65 50
Faks: 73 80 65 70 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.trondheim@certego.no

KABA
Ingvald Ystgaardsvei 23 
Postboks 4053 Angeltrøa, 
7457 TRONDHEIM
Tlf.: 06866
Faks: 73 89 30 01
E-post: butikk.trondheim@kaba.com

System Sikring A/S
Klæbuvn. 138 Postboks 2998, 
7438 TRONDHEIM
Tlf.: 73 82 07 30
Faks: 73 94 53 10
E-post: firmapost@systemsikring.no

MØRE OG ROMSDAL
Låseservice Ålesund AS
Røysegata 8B, 6003 ÅLESUND
Tlf.: 70 16 10 90
Faks: 70 16 10 91
E-post: atle@laseservice.no

Møre Beslag A/S
Brusdalsveien 169 PB 7707,
6022 ÅLESUND
Tlf.: 70 15 80 00
Faks: 70 15 80 01
E-post: post@morebeslag.no
www.morebeslag.no

Norsk Låsservice AS
Nordmørsveien 71A, 
6517 KRISTIANSUND
Tlf.: 934 15 500,
Faks: 71 58 22 10
E-post: firmapost@norsk–lasservice.no

Norsk Låsservice AS
Fannestrandvn. 55,
6415 MOLDE
Tlf.: 93 41 55 00
Faks: 71 25 17 99
E-post: firmapost@norsk–lasservice.no

Møre Beslag AS avd. Kristiansund
Nordmørsveien 54, 
6517 KRISTIANSUND 
Tlf.: 71 68 55 88
Faks: 71 68 55 89
E-post: kristiansund@morebeslag.no

SOGN OG FJORDANE
GARDIT Lås og Sikkerheit AS
Øyane 4, 6770 NORDFJORDEID 
Tlf.: 41 00 70 00
E-post: post@gardit.no 

HORDALAND
Bergen Låsservice AS
Kollåsen 1
5116 ULSET
Tlf.: 55 53 91 50
Faks: 55 61 99 63
E-post: mail@bnl.as

CERTEGO Bergen AS
Fabrikkgt. 3, Postboks 2497,
5059 BERGEN
Tlf.: 55 38 93 00
Faks: 55 38 93 01 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.bergen@certego.no

Låsservice A/S
Pb 112 Midtun, 5828 BERGEN
Tlf.: 970 55 300,
Faks: 55 22 77 51
E-post: post@laasservice.no
Hjemmeside: www.laasservice.no

KABA
Kanalveien 54, 
5068 BERGEN 
Tlf.: 06866, Faks: 55 20 74 99 
 Døgnvakt: 913 80 655
E-post: butikk.bergen@kaba.com

Hardanger Glass og Lås
Eitrheimsvegen 146
5750 Odda
Telefon: 99 50 7070
Epost: post@hgl.no

ROGALAND
KABA
Rennesøygaten 12,
5537 HAUGESUND
Tlf.: 06866 
Faks: 52 75 44 01
Døgnvakt: 975 71 204
E-post:  
butikk.haugesund@kaba.com

CERTEGO Stavanger AS
Auglendsmyra 2
4016 Stavanger
Tlf.: 51 95 12 80
Faks: 51 95 12 81 elles 
tlf.nr.: 09145
E-post: post.stavanger@certego.no

Låsservice AS, Haugesund
Karmsundgata 61,
5531 HAUGESUND
Tlf.: 971 55 300
E-post: haugesund@laasservice.no

Låsservice AS avd. Stavanger
Auglendsmyrå 2, 4016 STAVANGER
Tlf.: 51 82 88 50
Faks: 51 82 88 59
E-post: post@mellon.no

Marvik Service AS
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STAVANGER 
Tlf.: 51 84 90 50
Faks: 51 84 90 51
E-post: post@marvik.no

Sikring & Låseservice AS
Raglamyrveien 11 PB 2158,
5504 HAUGESUND
Tlf.: 52 71 31 55
Faks: 52 71 32 05
E-post: haugesund@siklas.no

Sikring & Låseservice AS
Årsvollveien 24
4312 SANDNES
Tlf.: 51 68 60 70,
Faks: 51 68 60 71
E-post: post@siklas.no

AUST–AGDER
Låssenteret AS Arve Karlsen
Pb. 1630 Stoa,
4857 ARENDAL
Tlf.: 37 02 63 80,
Faks: 37 09 82 40
E-post: post@arvekarlsen.no

Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken, 4993 SUNDEBRU
Tlf.: 37 15 83 84
Faks: 37 15 86 07
E-post: w.ingvaldsen@getmail.no

VEST–AGDER
CERTEGO Kristiansand AS
PB 8163, 4675 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 12 30
Faks: 38 11 12 39
E-post: post.kristiansand@certego.no

Norlock AS
Rigedalen 40, 4626 KRISTIANSAND
Tlf. 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
E-post: post@norlock.no
www.norlock.no

OPPLAND
CERTEGO Gjøvik AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf.: 61 14 56 00
Faks: 61 14 56 01
E-post: post.gjovik@certego.no

CERTEGO Lillehammer AS
Korgveien 33,
2619 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 71 10
Faks: 61 24 71 11
E-post: post.lillehammer@certego.no

KABA
Ringveien 3, Viklundsenteret,
2815 GJØVIK
Tlf.: 06866
Faks: 61 13 61 01
E-post: gjovik@kaba.com

KABA
Storgt.136, 2615 LILLEHAMMER
Tlf.: 06866, Faks: 61 05 17 01
E-post: butikk.lillehammer@kaba.com

HEDMARK
CERTEGO Hamar AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf.: 62 55 34 00
Faks: 62 55 34 01
E-post: post.hamar@certego.no

CERTEGO Kongsvinger AS
Brugata 10, 2212 KONGSVINGER
Tlf.: 62 81 27 00
E-post: post.kongsvinger@certego.no

Lås & Sikring AS
Svartbekkveien 85 Postboks 384, 
2411 ELVERUM
Tlf.: 62 41 96 40
Faks: 62 41 96 49
E-post: firmapost@lassikring.no

Medlemsregister NL
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KABA
Grønnegata 83, 2317 HAMAR
Tlf.: 06866/41527720
E-post: firmapost@kaba.com

OSLO
Access Lås og Nøkkel AS 
Bergensveien 4B (Grorud Senter) 
Postboks 123 Grorud, 0905 OSLO
Tlf.: 22 82 00 50
Faks: 22 82 00 59
E-post: post@hjelpjegvilinn.no

Aker Lås og Nøkkel AS
Brobekkveien 105, 0582 OSLO
Tlf.: 07707, Faks: 22 65 48 00
E-post: post@akerlas.no

Låsservice AS avd. Eiendomssikring
Strømsvn. 266, Pb.51 Alnabru, 0614 
OSLO
Tlf.: 23 28 81 00
Faks: 22 32 55 20
E-post: eiendomssikring@laasservice.no

CERTEGO Oslo AS Vitaminveien 1A, 
0485 OSLO
E-post: post.oslo@certego.no
CERTEGO Sentralbord: 09145

Låshuset Sikkerhetssenter AS 
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO 
Tlf.: 22 47 75 75
Faks: 22 47 75 70
E-post: post@laashuset.no

Låsservice Oslo AS 
Tvetenvn. 164 Pb. 46 Tveita,
0617 OSLO
Tlf.: 22 27 26 80
Faks: 22 27 99 44
E-post: firmapost@laassystemer.no

KeyWest Lås og Sikkerhet
Pilestredet Park 7 PB 7115 St.Olavs-
plass, 0130 OSLO
Tlf.: 22 11 22 73
Faks: 22 11 22 74
E-post: stig@keywest.no

Mortens Låsservice AS
Rugveien 15, 0697 OSLO
Tlf.: 908 65 670
Faks: 947 73 899 
E-post: post@mortenslasservice.no

KABA
Tvetenvn.152 , 0671 OSLO
Tlf.: 06866, Faks: 22 75 90 70 
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: butikk.oslo@kaba.com

Sikkerhet & Design AS
Sinsenvn. 4, 0572 OSLO
Tlf.: 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
E-post: post@sogd.no

Oslo Lås & Nøkkelfix AS
Jens Bjelkesgt. 37, Pb. 2819  
Tøyen , 0608 OSLO
Tlf.: 22 68 15 88
Faks: 22 68 05 25

R. Nygaard AS Lås og Nøkkelservice
Storgata 33C 0184 OSLO, inngang 
Bernt Ankersgate
Tlf.: 22 20 12 31
Faks: 22 20 20 17
E-post: post@nygaard–las.no

 

Servicesentralen Lås og Nøkkel AS
Neuberggt. 21, 0367 OSLO
Tlf.: 22 60 60 60
Faks: 22 60 60 61
E-post: info@lasesmed.no

Nokas Teknikk AS
Alf Bjerckesvei 1, 0582 Oslo
Postboks 394 Økern, 0513 OSLO
Tlf.: 22 70 80 00
Faks: 22 70 80 99
E-post: kundeservice@nokas.no

Vrio Lås & Nøkkel AS
Chr. Krohgsgt. 2,
PB 9014 Grønland, 0133 OSLO
Tlf.: 22 17 77 00
Faks: 22 17 88 00
E-post: mail@vrio.no

Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8, 
0661 OSLO
Tlf.: 67 900 200
Faks: 66823201
E-post: firma@nordic–security.no

Bygg & Boligsikring AS
Kabelgaten 19, 0580 OSLO
Tlf.: 22 00 60 10
Hjemmeside: www.bbsikring.no

Hemer Lås & Dørtelefon AS
Vogtsgate 56, 0477 OSLO
Tlf.: 23058010
E-post: post@hemerlas.no

S&D R.Bergersen AS
Trondheimveien 47, 0560 OSLO
Telefon: 23 30 11 30
Epost: post@sogd.no
www.sogd.no

Låssenteret AS avd. Oslo
Stålfjæra 9
0975 OSLO
Tlf. 417 00 010
E-post: oslo@lassenteret.no

AKERSHUS
Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 VINTERBRO
Tlf.: 99 55 66 66
Faks: 64 97 77 03
E-post: post@flexisikring.no

Follo Lås og Glass–sikring AS
Åsenveien 1, 1400 SKI
Tlf.: 64 87 69 70
Faks: 64 87 71 11
E-post: frank@follolas.no

Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Industriveien 28, 2069 JESSHEIM
Tlf.: 63 93 69 20
E-post: post@ibl.no

Karl Jensen AS 
Nittedalsgt. 12, Pb. 176, 
2001 LILLESTRØM
Tlf.: 63 89 22 30
Faks: 63 80 05 70
E-post: roy@karljensen.no

CERTEGO Asker & Bærum AS 
Billingstadsletta 14, 
1396 BILLINGSTAD
CERTEGO Sentralbord: 09145
E-post: post.asker@certego.no

CERTEGO Gardermoen AS
Balder Alle 2
2060 Gardermoen
Sentralbord: 09145
E-post: post.gardermoen@certego.no

Myhre Lås og Mek AS
Stasjonsveien 70 PB 66, 
1482  NITTEDAL
Tlf.: 67 07 30 10
Faks: 67 07 30 20
E-post: salg@myhre–laas.com

Romerike Lås–Service
Strømsveien 48/50, 2010 STRØMMEN
Tlf.: 63 81 01 01
Faks: 63 80 20 54
E-post: post@rls.as

Trygge rom AS
Bærumsvn. 473, 1351 RUD
Tlf.: 67 80 80 80
Faks: 67 80 80 90
E-post: kontor@tryggerom.no

Bergheim Lås & Port
Vestvollveien 8 Postboks 19,
2021 SKEDSMOKORSET
Tlf.: 93424111
Faks: 64 83 01 31
E-post: knut.slh@gmail.com

Hemer Lås & Dørtelefon AS avd.
Bærum
Skuiveien 40, 1339 Vøyenenga
Tlf. 67 14 90 90
E-post: post@hemerlas.no
www.hemerlas.no

ØSTFOLD
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SARPSBORG

Tlf.: 69 15 47 05
Faks: 69 15 47 05
E-post: holmens_eftf@hotmail.com

Lexow Låsservice AS
Jeløygaten 8, 1532 MOSS
Tlf.: 69 20 60 80
Faks: 69 20 60 81
E-post: lexow@09070.com

CERTEGO Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154  Østfold hallen, 
1662 ROLVSØY
Tlf.: 69 33 91 60, Faks: 69 33 91 70 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.fredrikstad@certego.no

Nokas Teknikk AS, avd.Østfold, 
Moreneveien 1, 1859 SLITU
Tlf.: 69 84 54 90, Faks: 69 11 44 01
E-post: firmapost@vaktservice.no

BUSKERUD
Brann & Låsservice AS
Hønengt. 46, 3513 HØNEFOSS
Tlf.: 32 12 45 40 
Faks: 32 12 05 90
E-post: brannoglaas@online.no

Byggsikkerhet AS
Skolegata 2, 3611 KONGSBERG
Tlf.: 32 73 10 93
Faks: 32 73 10 87
E-post: tostenb@online.no

Eiker Låsservice AS
Sundmoen Næringsområde,
3301 HOKKSUND
Tlf.: 32 75 50 90
Faks: 32 75 50 91
E-post: post@els.no

CERTEGO Drammen AS
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 118,
Pb. 454, Brakerøy, 3002 DRAMMEN
Tlf.: 32 80 98 00
Faks: 32 80 98 50
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.drammen@certego.no

KABA
Hamborggt. 21 PB 3634,
3007 DRAMMEN
Tlf.: 06866, Faks: 32 89 05 60 
Døgnvakt: 32 20 23 00
E-post: firmapost@kaba.com

VESTFOLD
KABA
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf.: 06866, Faks: 33 43 00 35
E-post: butikk.sandefjord@kaba.com

Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgate 6, 3256 LARVIK
Tlf.: 33 13 93 93,
Faks: 33 13 93 99
E-post: arne@lasesmeden.no

CERTEGO Sandefjord AS
Nedre Movei 4, 3215 SANDEFJORD
Tlf.: 33 42 87 20,
Faks: 33 46 10 26 
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.sandefjord@certego.no

Nokas Teknikk Sør AS
Kilengt.10 , 3117 TØNSBERG
Tlf.: 33 00 34 80
Faks: 33 00 34 81
E-post: post@nokas-sor.no

Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 TØNSBERG
Tlf.: 333 52 737
E-post: post@sikkerhetskompaniet.no

TELEMARK
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf.: 35 55 46 33
Faks: 35 55 30 30
E-post: lasesmed@
Hjemmeside: www.brann–sikring-
service.no

Lås og Beslag AS
Ulefossveien 40, 3730 SKIEN
Tlf.: 35 52 79 90
Faks: 35 52 79 91
E-post: post@laasogbeslag.no

KABA
Ulefossveien 24, 3730 SKIEN
Tlf.: 06866
E-post: butikk.skien@kaba.com
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Dorma and Kaba are merging. 
Two companies with strong 
traditions, over 150 years’ 
experience and outstanding 
reliability. Our merger brings 
together what belongs together. 
A union that allows us to offer 

even better access solutions 
from a single source. Because 
your trust in us is our most 
valuable asset.

 
www.dormakaba.com

Smart access means 
Dorma and Kaba 
joining forces

Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer


