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Her i sommer monterede Anders 
Persson og Henrik Andersson fra 

Plannja Steinwalls Plannja Trend 475 
på et hus i Stockholms skærgård.

Plannja Steinwalls vokser så det 
knager. Vi har været på besøg 
på succesfabrikken i Småland.
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Fra fabrik til hus
Trods tilbagegang inden for byggeri 
af småhuse er det lykkedes Plannja 
Steinwalls at erobre markedsandele 
og holde omsætningen oppe. Det er 
langsigtethed og et skarpt blik for kunder 
og kvalitet der ligger bag. Vi har besøgt 
fabrikken i Landsbro i Småland.
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DET SER LYST UD. 2014 har indtil 
videre været et betydelig bedre år 
end 2013. Vi håber at det også gør sig 
gældende for dig der er vores kunde.

Nu er SSAB’s opkøb af Ruukki 
effektueret, og vi er ét selskab. For 
Plannjas vedkommende indebærer 
det at vi indgår i divisionen Ruukki 
Construction og nyder godt af alle 
fordelene ved at være en del af en 
betydelig større virksomhed med 
flere fælles resurser til rådighed 
til udvikling af vores produkter og 
serviceydelser. Alt sammen for at 
tilgodese de krav du som kunde kan 
have til os. 

Et klart eksempel på at vi i vores 
nye organisation hurtigt kan øge 
kundeværdien, kan du læse om i 
artiklen om Ruukkis solcelleløs-

ning. Den kan vi nu introducere 
også til dig der er Plannja-kunde. 

Vi vil gerne understrege at vi sta-
dig vil være en leverandør der er 
tæt på vores kunder. Flere reporta-
ger i dette magasin afspejler netop 
dette. Du kan læse om Plannja 
Steinwalls hvor vi klart viser at vi, i 
et tæt samarbejde med vores kun-
der, har fundet et win-win-koncept. 
Vores satsninger Plannja Academy 
og Plannja Proof er eksempler på 
vores ønske om at komme tæt på 

og forstå vores kunders 
behov og tilbyde et 
endnu højere service-
niveau.

I håbet om et fortsat 
godt samarbejde og en 

god afslutning på 
denne sæson!

En virksomhed  
lige i nærheden

Aktuelt: Bredere produktsortiment
Hele vores byggesektor med nye produkter og service-
ydelser udvikles efter at Plannja og Ruukki er blevet slået 
sammen.

Fokus på restaurering
Da Thomas Dahl ville renovere tagene på campingplad-
sens hytteby, krævedes der byggetilladelse. Og i den 
forbindelse anbefalede stadsarkitekten i Kristianopel 
Plannja Pandeplade i aluzink.

”Vil du have succes, skal du finde en niche 
og specialisere dig”
Sådan gik det til da vennerne Tommy Robén og Emil 
Burström bestemte sig for at specialisere sig i tage.

Bliv tagprof med Plannja Academy
Uddannelsen Plannja Academy går rent hjem hos 
forhandlerne. Lennarth Söderberg, der sædvanligvis står 
for kurserne, ved hvorfor.

Profilen: Anna Forsberg
Markedskoordinator Anna Forsberg har fuld fart på 
og mange deadlines i sit arbejde med at holde styr på 
Plannjas kunder.

Fang solen med taget
Plannja og Ruukki satser i fællesskab på solceller. 
Solenergiløsningen kan monteres på taget.

Omslagsfoto
Magnus Jönsson

” Vi vil fortsat være en 
leverandør der er tæt 
på vores kunder.”
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Aktuelt

I forbindelse med fusionen mellen SSAB og Ruukki opretter 
Plannja og Ruukkis byggekundedivision en ny division i SSAB. 
Den nye division, Ruukki Construction, får hovedkontor i 
Helsinki i Finland.

P KUNDERNE PÅVIRKES ikke 
af sammenlægningen og vil 
have samme kontaktpersoner 
og servicesteder som før.

– Vi fortsætter med aktivi-
teterne som sædvanlig. 
Produkter, service-
ydelser, aftaler og kon-
taktpersoner forbliver 
de samme. Med den 
nye virksomhed kan vi 
tilbyde et bredere pro-
duktsortiment, siger 
Marko Somerma, 
divisionschef for 
Ruukki Construction.

– En anden fordel 
som sammenlægnin-
gen fører med sig, er 
at vi kan drage nytte af 
vores samlede viden 
og færdigheder og dermed 
udvikle hele vores byggesek-
tor med nye produkter og 
serviceydelser. Dette gavner 
først og fremmest vores kun-
der, siger Marko Somerma.

SAMARBEJDET STYRKER forret-
ningerne i Danmark, Sverige, 
Norge, Polen og Rumænien. 
Men Plannjas virksomhed i 
Finland bliver solgt fra. Det 
var en af EU-kommissionens 
betingelser for at godkende 

fusionen mellem SSAB og 
Ruukki.

Ruukki Construction 
fremstiller tagprodukter til 
slutbrugere og fagfolk under 

varemærkerne Plannja 
og Ruukki. Produk-
terne sælges via et 
omfattende netværk af 
forhandlere og på visse 
markeder også via 
Ruukki Express-bu-
tikker og Plannjas 
servicesteder. Ruukki 
Construction forsy-

ner også boligejere og 
byggefirmaer med byg-
ningskomponenter, for 
eksempel stålskeletter 
til byggerier, bærende 
tagprodukter, facade-

systemer og sandwichpane-
ler.  Man tilbyder også design- 
og installationsserviceydelser.

– Vi vil vise at 1+1 bli-
ver mere end 2. At Plannja 
og Ruukki i fællesskab kan 
udvikle de bedste produkter 
og finde de bedste distribu-
tionsmetoder, siger Thom 
Mathisen, ansvarlig for inte-
grationen mellem Plannja og 
Ruukki og med i Ruukki Con-
structions ledergruppe.

– Virksomhedskulturerne 

” Sammen bliver 
vi en større og 
tungere spiller”

Besøg os på nettet!
Du finder os på plannja.dk

Thom Mathisen.

STORBRITANNIEN

beriger hinanden. I stedet 
for at være to konkurrenter 
bliver vi en større og tungere 
spiller.

RUUKKI CONSTRUCTION har 
cirka 3.500 ansatte. Divisio-
nen har kundeserviceafde-
linger i Danmark, Sverige, 
Finland, Norge, Polen, Est-
land, Letland, Litauen, Tjek-
kiet, Slovakiet, Rumænien, 
Ukraine, Rusland, Tyskland, 
Holland og Storbritannien. 
Produktionen foregår på i alt 
16 anlæg beliggende i Sverige, 
Finland, Estland, Polen, 
Litauen, Rusland, Ukraine og 
Rumænien.

– Ruukki Construction 
har nu en særdeles god 
geografisk dækning. Efter 
sammenlægningen er der 
næsten ingen der er større 
i vores branche i Norden 
og Østeuropa, siger Thom 
Mathisen.
Charlotta Zingmark

Marko Somerma.



3.500 16Så mange ansatte har 
Plannja og Ruukki.

Så mange produktions- 
anlæg har Plannja 
og Ruukki.

Lande hvor Ruukki Construction
har salgsaktiviteter
Plannja-produktion
Ruukki-produktion

NORGE

DANMARK

SVERIGE

FINLAND

Alajärvi

Peräseinäjoki

Zyrardow

RUSLAND

ESTLAND

LETLAND

LITAUEN

HVIDERUSLAND

MOLDAVIEN

POLEN

TJEKKIET

SLOVAKIET

UNGARN

RUMÆNIEN

UKRAINE

TYSKLAND

HOLLAND

BULGARIEN

Ylivieska

Obninsk

Järnforsen

Warszawa

Kopylov

Bacau

Bolintin Deal

Oborniki

Landsbro

Pärnu

Gargzdal
Anderslöv

Vimpeli

” Vi vil vise at 1+1 bliver mere end 
2. I fællesskab kan vi udvikle de 
bedste produkter og finde de 
bedste distributionsmetoder.”
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Aktuelt 20 procent af Sveriges villaejere overvejer at 
investere i egen elproduktion inden for de 
nærmeste fem år. Læs mere på side 24-25.

Plannja Danmark udvider sit 
sortiment med TerraPlegel® 
 – et tagstensprofil med 
granuleret overflade. Dette 
takket være samarbejdet 
med konkurrenten Kami 
som fremstiller profilet.

P TERRAPLEGEL® er en kombi-
nation af stålpladens fordele 
og det traditionelle tegltags 
kvalitet og udseende. En stor 
fordel er vægten. Sammenlig-
net med traditionelle beton-
tegl som vejer 40-50 kg pr. 
m2, vejer TerraPlegel® i 0,50 

mm tykkelse kun cirka 5,5 kg 
pr. m2. At TerraPlegel® vejer 
så lidt med-
fører at det er 
lettere at både 
håndtere, 
transportere 
og montere.

Allan Brun-
bjerg, salgs-
chef for Plan-
nja Danmark, 
mener at TerraPlegel® fra 
Kami gør Plannjas sortiment 
komplet.

– Vores kunder har efter-

spurgt et produkt i den her 
stil, siger Allan Brunbjerg.

TERRAPLEGEL® er fremstillet 
af varmgalvaniseret stål og er 
belagt med flere lag sand som 
er hærdet ved en temperatur 
på over 200 °C. Belægningen 
er meget stærk og robust. 
TerraPlegel® fås i to farver: 
rød og sort. Den er fremstillet 
ud fra miljøhensyn og er helt 
uden PVC.

– Jeg har haft kontakt med 
de store byggemarkedskæ-
ders indkøbskontorer, og de 

er meget tilfredse med at vi 
nu kan tilbyde TerraPlegel® i 
vores sortiment, siger Allan 
Brunbjerg.

TerraPlegel® kunne købes 
i Danmark fra slutningen af 
september.

 Charlotta Zingmark

Så er det nye TerraPlegel® her
” Vores kunder 

har efterspurgt 
et produkt i den 
her stil.”

Allan Brunbjerg, 
salgschef.

 TerraPlegel® fås i rød og sort.  
 Den er fremstillet ud fra  
 miljøhensyn og er helt uden PVC.  
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–5%

”Nomineringen er et tegn på at vi er på rette vej og laver et magasin som er til gavn og 
glæde for læserne. Vi er stolte og glade og fortsætter med at udvikle vores arbejde.”
Ann-Katrin Ahlbäck, marketingansvarlig hos Plannja, om at Plannja Magasin var et af de seks nominerede kunde- 
magasiner til Svenska Publishingpriset, en af Sveriges mest prestigefyldte konkurrencer i kommunikationsbranchen.

BEDRE HJÆLP VED MONTAGEN 
P Nu fornys og forbedres Plannjas montageanvisninger en efter en. 
Plannja Trend har allerede fået et nyt og mere klart og tydeligt layout. 
Næste år vil blive indledt med nye anvisninger til Plannja Flex, til tag-
plader og til tagrender. Sidstnævnte bliver omarbejdet og vil blive mere 
detaljeret end Plannjas tidligere anvisninger.

P SIDST PÅ FORÅRET gennem-
førtes de første uddannelser 
i Sverige af tagdækkere som 
ønsker at blive certificeret i 
Plannja Proof. 

– Deltagerne fik blandt 
andet en mere uddybende 
indsigt i Plannjas produkter, 
i hvordan de installeres samt 
tips vedrørende håndterin-
gen. Desuden fik de et mere 
uddybende kendskab til for-
skellige belægninger, lige fra 
hvordan de produceres, til 
hvilke garantier der findes, 
fortæller Marcus Hagström, 
ansvarlig for certificeringen 
hos Plannja Sverige. 

Certificeringen giver tryg-
hed hos kunden fordi den 
viser at håndværkeren besid-
der den nødvendige kunnen 
til at kunne håndtere Plann-
jas produkter på den rigtige 
måde.

Plannja forventer at intro-
ducere et lignende koncept 
for det danske marked i 2015.

 Per Torberger

De første tagdækkere har 
gennemført Plannja Proof

Sådan har aktiviteten i byggebran-
chen ændret sig i forhold til for et 
år siden. Udviklingen gælder for 
juni 2014 sammenlignet med juni 
2013. For EU28 i alt er tallet –0,5 %. 
Kilde: Eurostat, tabel ”Production in 
construction”

”Deltagerne fik 
blandt andet en mere 
uddybende indsigt  
i Plannjas produkter, i 
hvordan de installeres 
samt tips vedrørende 
håndteringen.”



Vignet
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HVIRVLENDE VÆRK 
VED VANDET
P Den er svær at overse. Den statelige strømhvirvel 
kan ses tydeligt fra såvel land som fra luften og fra 
vandsiden. 

Og heldigvis for det. For det er en ægte skønhed 
arkitekttegnestuen 3XN har skabt med Den Blå Pla-
net, Danmarks nye superakvarium. Facaden består 
af aluminiumplader og glas-alupartier med solaf-
skærmning i aluminium. Den rå saltvandsbestandige 
aluminium vil med tiden få en naturlig patina. At 
det netop blev de såkaldte aluminium ”tækkespån” 
skyldtes at råaluminium har samme egenskaber 
som vand når det drejer sig om at reflektere lyset 
og himlen. At inspirationen til Den Blå Planets form 
kommer fra strømhvirvler, hersker der ingen tvivl 
om. Men det handler ikke alene om det visuelle. 
Også det faktum at man ”suges ind”, har ført frem til 
udformningen. 

Og velkomstlobbyen ligger naturligvis midt i 
stormens øje.

Foto: ADAM MØRK/DEN BLÅ PLANET
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Kristianopel har stor kulturhistorisk værdi. Så da campingpladsens 
hytteby skulle renoveres, var der krav om byggetilladelse. Og stads-
arkitekten i Kristianopel anbefalede Plannja Pandeplade i aluzink.
Tekst & Foto: ROLAND WIRSTEDT

Med umiskendelig
        fornemmelse
    for metalplader



02.2014 PLANNJA MAGASIN   11

FOKUS PÅ Restaurering

Thomas Dahl overtog kontrakten 
på Kristianopels camping for to 
år siden. Vedligeholdelsen var i 
høj grad et forsømt kapitel. Det 

regnede blandt andet ind i både service-
huset og flere af hytterne som familien 
Dahl udlejer.

– De første par sæsoner måtte vi lappe 
og reparere så godt det nu var muligt. 
Det handlede jo om at få gang i virksom-
heden. Men vi måtte indse at vi efterhån-
den var nødt til at give stedet en ordent-
lig overhaling, siger Thomas Dahl.

Vi sidder på den nyåbnede havnekro 
som også indgår i familiens foretagen-
der. Et lille stykke væk glitrer Kalmar-
sund indbydende i solskinnet. 

Thomas nikker i retning af hyttebyen 
og campingpladsen som ligger hundred 
meter væk.

– Da vi skulle renovere hyttetagene, 
ville vi samtidig benytte lejligheden til at 
få noget som krævede mindre vedlige-
holdelse end et tegltag. Under hver ene-
ste efterårsstorm var der flere tagsten 
der blæste ned og blev slået i stykker. 
Tagsten der skulle erstattes og lægges på 
plads, noget som krævede en hel del eks-
traarbejde, fortæller Thomas.

KRISTIANOPEL HAR stor kulturhistorisk 
værdi, og så må man ikke gøre hvad som 
helst når der skal bygges nyt eller reno-
veres. En ny tagbeklædning krævede 
byggetilladelse, og her havde stadsarki-
tekt Hans Juhlin i Karlskrona noget at 
bemærke.

– Han var meget forstående med hen-
syn til vores tanker om at det skulle være 
vedligeholdelsesfrit, og bad os om at se 
på et fredet forrådshus ved forretningen 
her i byen. Her havde man lagt et tag i 
profilerede pandeplader i aluzink som 
stadsarkitekten havde godkendt. Alter-
nativet var ellers at beholde tagstenene, 
siger Thomas.

Valget var meget nemt, især med 

tanke på at han kunne lide det god-
kendte pandepladetag.

Stadsarkitekten anbefalede Plannja 
Pandeplade i aluzink, og Thomas Dahl 
tog kontakt til Beijer Byggmaterial i 
Karlskrona hvor han plejer at handle. 
Her hjalp Mats Nelson ham med at 
bestille pandeplader til de 20 hytter. 
Også tagrender, nedløbsrør, vindskeder, 
tagfodsbeslag, rygninger og vinduesind-
dækninger skulle skiftes. Det blev til i alt 
lidt over 1.200 m2 metalplader der blev 
leveret til Kristianopel.

ARBEJDET STARTEDE HER I FORÅRET med 
at Thomas og hans far pillede tagste-
nene af og fjernede de gamle trælægter. 
De lod tagpappen blive siddende og 
skruede nye lægter på til fastgørelse af 
pandepladerne.

Plannja Pandeplade leveres i fabriks- 
afskårne plader med en maksimal 
længde på seks meter og en mindste 
længde på 1,5 meter. Den effektive 
dækkebredde er lidt over en meter. 

Thomas valgte pandeplader med rille 
som er en næsten usynlig fold i pladen. 
Rillen gør at metalpladen bliver stivere, 
hvilket var nødvendigt fordi den skulle 
ligge på lægter. Med en helt glat plade 
er der ellers risiko for at lægten kan ses 
under metalpladen. 

– Tagpladerne har min far og jeg lagt 
selv. Det er jo bare at samle og skrue fast. 
Derimod har vi haft en blikkenslager til 
alt det der skal bukkes, bøjes og sam-
menføjes, fortæller Thomas.

Se! Thomas Dahl valgte 
Plannja Pandeplade med 
rille til de 20 hytter på sin 

campingplads.

I 1600-tallet var Kristianopel en købstad og havde en 
byplan der var udformet efter moderne principper. 
Den tre kilometer lange bymur blev bygget  
1603–1606 efter italiensk forbillede.

1.200
kvadratmeter metalplader, og lidt til, levere-
de Plannja til Thomas Dahl i Kristianopel.
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”Kristianopel resort”, af flere afdelin-
ger. Campingpladsen med 120 pladser, 
hytteudlejningen og værelsesudlejning 
i det såkaldte strandanneks. Desuden 
har firmaet tilsynet med gæstehavnen, 
driver den nyåbnede havnekro samt en 
restaurant.

– Det er blevet et helt lille familiefore-
tagende. Min far, som er gammel byg-
ningsarbejder og murer, står for tilsynet 
med hytterne og gæstehavnen. Min 
søster og svigermor arbejder med kroen 
og restauranten, siger Thomas. 

ANLÆGGET FORPAGTES BORT af 
Karlskrona kommune. Thomas Dahl og 
hans kæreste, Linda Kock, har via deres 
handelsfirma Kristianopel Turism en 
tyveårig aftale med kommunen.

– Tanken var i starten at vi skulle fri-
købe husene og campingpladsen med 
lejeret til grunden, men kommunen 
skiftede mening i sidste øjeblik. Des-
værre; det ville have føltes rarere for mig 
at investere og bruge tid og arbejdskraft 
hvis jeg vidste at det var os der ejede 
husene og havde lejeretten. Men i det 
kapitel er det sidste ord måske ikke sagt, 
siger Thomas Dahl.

Nu hvor tagene er på plads, er næste 
store projekt enten at renovere alle vin-
duerne i husene eller at udskifte dem.

– Husene er fra halvtredserne, og vin-
duerne har tilsyneladende aldrig været 
kittet om eller gjort noget ved. Så jeg 
tror det bedste er at udskifte dem med 
nye vinduer som passer ind i miljøet. 
Men det må vi tage stilling til næste år. P

Plannja Pandeplade

Stål
Tykkelse: 0,60 mm.
Belægning: Aluzink, Plannja Hard Coat 25 
og 50.
Farver HC 25: 01 sort, 10 grafitgrå, 15 mørk 
silvermetallic, 20 mørkegrå, 22 mørkerød,  
42 rødbrun, 45 silvermetallic, 56 mørkebrun, 
60 zinkgrå, 70 hvid.
Farver HC 50: 01 sort, 15 mørk silvermetallic, 
20 mørkegrå, 30 grå, 33 irgrøn, 45 silver- 
metallic, 70 hvid.
Længde: 1.500-8.000 mm.
Tilvalg: Antikondensfilt.

Der er stadig seks huse der står og 
venter på at få nyt tag. Det arbejde skal 
udføres nu her i efteråret.

– Jeg er meget tilfreds med resulta-
tet. Og i den her lille by hvor alle har en 
mening om hvordan ting og sager skal se 
ud, synes man at hytterne er blevet fine. 
Hele hytteområdet er blevet lysere og 
mere hyggeligt, siger Thomas Dahl som 
efter en tiårig afstikker til Stockholm er 
vendt tilbage til Blekinge og nu i fem år 
har boet i Kristianopel med sin familie 
som foruden ham selv består af kære-
sten Linda Kock og sønnen Jack.

THOMAS VOKSEDE OP i Fågelmara som 
ligger et par kilometer fra Kristianopel 
ude ved E22’eren, men allerede da han 
var 25 år flyttede han til Stockholm. 
Der havnede han gennem nogle venner 
i event- og messebranchen hvor han 
gjorde karriere. I dag arbejder Thomas 
som projektleder og konsulent for både 
Svenska Mässan i Göteborg og Stock-
holmsmässan. Noget som han har tænkt 
sig at fortsætte med. 

– Denne her campingplads kan man 
ikke leve af. Højsæsonen er fra midsom-
mer og til midten af august. Det drejer 

 Thomas Dahl ville have et vedlige-  
 holdelsesfrit tag. Og her egnede  
 Plannja Pandeplade sig perfekt. 

”Jeg er meget tilfreds 
med resultatet. Og 
her i den lille by synes 
man at hytterne er 
blevet fine.”
Thomas Dahl

sig om 50 dage. Men det er fantastisk 
sjovt, og jeg har længe haft nogle idéer 
om hvordan anlægget burde drives, som 
jeg gerne har villet afprøve.

I dag består virksomheden som 
Thomas Dahl har givet fællesnavnet 
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I dag kan kompagnonerne Tommy og 
Emil fra Robust Bygg kalde sig tageks-
perter. Her i sommer lagde de nogle og 
tredive tage i Boden og omegn. Langt 
hen ad vejen takket være et tæt samar-
bejde med Plannja.

T
ommy Robén og Emil Burström 
startede Robust Bygg i Boden i 
Nordsverige for tre år siden. 

I starten handlede det mest 
om badeværelsesrenoveringer, men 
i takt med at virksomheden voksede, 
gik Robust Bygg mere og mere over til 
omlægning af tage. 

– Vi bestemte os for at satse benhårdt 
på tage. Skal man have succes, er det vig-
tigt at finde en niche. Først da bliver man 
effektiv og virkelig god til det man gør, 
siger Tommy Robén.

I SAMME OMBÆRING traf Robust Bygg 
Magnus Jodérus fra Plannja i et bygge-
marked. De fik god kontakt, og Tommy 
og Emil bestemte sig for at prøve Plann-
jas produkter.

– Vi blev positivt overraskede over 
hvor gode Plannjas produkter er at 
arbejde med! De er nemme at håndtere, 

 ROBUST BYGG 
 Ejere: Tommy Robén og Emil Burström. 
 By: Boden. 
 Antal ansatte: 7, hvoraf 2 er sæsonarbejdere.  
 Niche: Omlægning af tage for privat-  
 personer og boligforeninger. 

har en god pasform og en pæn finish. 
Desuden er priserne attraktive. Så vi 
valgte at fortsætte med Plannja, siger 
Tommy.  

Det blev til en række Plannja-tage i 
sommeren 2013, alle med et særdeles 
godt resultat og tilfredse kunder til følge. 
Da vinteren kom, en tid som er vanske-
lig for mange byggefirmaer, bestemte 
Tommy og Emil sig for at iværksætte en 
markedsføringskampagne op til som-
meren 2014. 

– Vi ville gerne have endnu flere tag-
opgaver i ordrebogen. Der er en række 
boligområder her i Boden med 70’er 
huse hvor tagene i den grad trænger til 
at blive lagt om. Her kunne vi se mange 
forretninger, siger Tommy.

Problemet var bare at de gamle tage på 
villaerne var af aluminium, et materiale 
som normalt skal rives ned før det nye 
tag kan lægges. 

– Vi arbejder i stedet med et system 
hvor man popnitter stållægter fast oven 

på det gamle tag. Derefter kan det nye 
pladetag lægges oven på. Det er et  
suverænt system fordi det er helt tæt. 
Desuden sænkes omkostningerne med 
40 %, siger Tommy.

I SAMARBEJDE MED Plannja udarbejdede 
Robust Bygg en salgsfolder hvor de 
markedsfører deres måde at arbejde 
på, samt et banner med virksomhedens 
navn og kontaktoplysninger til at hænge 
på de huse hvor de arbejdede. Markeds-
føringen virkede.

– I dag er vi i alt syv personer, og vi har 
haft ordrebogen fyldt hele sommeren.  
Vi overvejer nu at prøve med tagomlæg-
ning til vinter. Med det her system burde 
det fungere fint. Og efterspørgslen er 
der helt klart. P
Tekst: KARIN CEDRONIUS Foto: MARIA ÅSÉN

De blev eksperter i tage
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Det her er Fabian Johansson.
Han er en af de 60 medarbejdere  

på Plannja Steinwalls fabrik
i Landsbro i Småland i Sverige.

FOKUS PÅ Plannja Steinwalls

FRA FABRIK
 TIL HUSPlannja Steinwalls i Landsbro vokser. Trods tilbagegang  

inden for byggeri af småhuse er det lykkedes at erobre 
markedsandele og holde omsætningen oppe. Svaret er 
langsigtethed og et skarpt blik for både kunde og kvalitet.
Tekst: MAGNUS HAGSTRÖM  Foto: KJELL ISRAELSSON og MAGNUS JÖNSSON
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Henrik Andersson fra Plannja Steinwalls monterede 

Plannja Trend 475 på et hus i Stockholms skærgård 

her i sommer. Det blev kanonflot!

FRA FABRIK
 TIL HUS
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istorien om Plannja 
Steinwalls i Landsbro er 
nok ret typisk for hvor-
dan virksomhedsud-
vikling kan se ud. I 1948 
startede Börje Steinwall 
et blikkenslagerfirma, 
men med lidt større 
ambitioner end bare at 
være en lokal hånd-

værker. Allerede året efter opstarten kontaktede 
grundlæggeren de lokale producenter af små-
huse, Borohus og Myresjöhus, om et samarbejde. 
Den første ordre blev en vinduesinddækning til 
Myresjöhus. I dag leverer virksomheden kom-
plette løsninger af tyndpladeprodukter til store 
dele af typehusindustrien. Steinwalls har hundred 
fabrikker inden for typehusindustrien som kun-
der i Sverige og vender nu blikket mod det norske 
marked. Her har man i dag allerede tre kunder.

– Målet er at kundetilpasse løsninger til alle 
de elementer i plademetal til et hus der bliver 
leveret til byggepladsen, siger Bjarne Petersson, 
salgschef hos Plannja Steinwalls.

DET ER IKKE NORMALT at Plannja Steinwalls selv 
monterer produkterne. Men i undtagelsestilfælde 
gør man det, for eksempel når man skal afprøve 
montagen af et nyt profil. I sommer var Plannja 
Steinwalls-medarbejderne Henrik Andersson og 
Anders Persson med til et husbyggeri på Svavelsö 
uden for Vaxholm i Stockholms skærgård for at 
montere den nye Plannja Trend 475.

Da de enkelte producenter af typehuse har 
hver deres egen løsning vedrørende plader, 
beslag og vinduesinddækninger, bliver det til 
mange artikler. Bjarne konstaterer at det drejer 
sig om 20.000 kundeunikke produkter og 10.000 
standardvarer som tagrender og lignende.

På fabrikken får man hurtigt en fornemmelse 
af hvor mangfoldig produktionen er. I teamet 
omkring den håndværksmæssige udførelse indgår 
et par solide industrirobotter, og der er stor varia-
tion i opgaverne for de 40 ansatte i produktionen. 
Noget der sandsynligvis har været medvirkende 
til at mange af dem der starter hos Steinwalls, 
tilbringer hele deres arbejdsliv i virksomheden. 
Man veksler mellem forskellige opgaver og udfø-
rer skiftevis rutinejob og opgaver der kræver lidt 
mere kreativitet og materialefornemmelse.

En af dem der har arbejdet her længe, er Ken-
neth Karlsson. Mens Plannja Magasin er på 
besøg, passer han klippelinjen, hvilket indebæ-
rer at han fodrer maskinen med ruller af tynd-
plade som klippes efter det indstillede format. 
Derefter lægges de færdige stykker i stabler. 

– Jeg startede i 1969 og har altså været her i 45 
år. I starten var arbejdet betydelig mere manuelt 
med flere løft. Det betød en stor forandring da vi 
fik plademetallet i ruller. Tidligere arbejdede vi 
med 2x1 meter store formatplader som vejede 
omkring 50 kilo, siger Kenneth Karlsson.

Rullerne af valset metal er en af de ting der gør 
indtryk hos Steinwalls. Flere af fabrikshallernes 
vægge er fyldt helt op til loftet med de fire ton 
tunge ruller af valset metal som findes i en lang 
række forskellige farver: grønne, sorte, hvide, 
sølvfarvede, røde, brune, blå og tre grå nuancer. 
Farvningen kan være både enkeltsidet og dob-

” Målet er at kundetilpasse løsninger 
til alle de elementer i plademetal 
til et hus der bliver leveret til 
byggepladsen.” 
Bjarne Petersson

Bjarne Petersson.

Oscar Lindgren fremstiller beslag  
efter typehusfabrikkens standard.

Helen Eriksson.
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beltsidet. Der ankommer omkring 20 ton om 
ugen til fabrikken.

Virksomheden er vokset de seneste år til trods 
for at produktionen af småhuse er gået ned. I 
2008 blev der bygget 14.000 småhuse i Sverige, 
i 2012 var man nede på 4.000. Udsvingene 
skyldes både konjunkturændringer og 
politiske beslutninger og er noget som 
Steinwalls har måttet lære at håndtere. 
Man har i denne periode taget markeds-
andele fra andre og på den måde kunnet 
holde omsætningen oppe. I og med at man 
arbejder for professionelle kunder, er der også 
en noget nær ensartet ordreindgang uanset om 
det er sommer eller vinter. Der bygges også huse 
om vinteren.

Med hensyn til medarbejderstaben lavede man 
en rotationsordning med Plannja i Järnforsen og 
har derfor ikke været nødt til at fritstille nogen i 
nedgangsperioder. I år har man ansat fire medar-

Plannja Steinwalls 
i tal

1948 startede Börje 
Steinwall et blikkensla-
gerfirma i Landsbro.

62 personer arbejder 
hos Plannja Steinwalls. 
40 i produktionen,  
15 funktionærer og  
7 der arbejder med 
lager og distribution.

10.000 standardpro-
dukter og 20.000 
kundeunikke produk-
ter fremstilles hos 
Plannja Steinwalls.

20 ton metalplader 
ankommer hver uge til 
Plannja Steinwalls.

100 millioner sven-
ske kroner. Så meget 
omsætter Plannja 
Steinwalls for i år.

bejdere og er oppe på 62 i alt – 15 funktionærer, 40 
i produktionen og syv der arbejder på lageret og 
med distribution. Og tendensen er opadgående.

– Vi får prognoser fra typehusfabrikanternes 
organisation, og alt tyder på at udviklingen er på 

vej i den rigtige retning. Ordreindgangen 
har været stigende hele dette år, og vi 
spår at det kommer til at gælde i flere år 
fremover, siger Bjarne Petersson.

Her i efteråret udvider Steinwalls for 
alvor sine lagerlokaler. I den nye bygning 

bliver produktlagerarealet 2.000 m2. Der 
bliver også en 600 m2 stor varemodtagelse og 

yderligere 200 m2 personalelokaler.
En der skal arbejde i det nye lagermiljø, er 

Helen Eriksson. Hun ved præcis hvornår hun 
startede i virksomheden.

– Den 18. august 1989. Jeg startede i pladepro-
duktionen og var dér til 1995 hvor jeg kom på 
lageret. Dengang var der ingen varme og intet 

Mellem kontordelen og 
fabriksområdet ligger en 
museumsafdeling hvor Börje 
Steinwalls første værksted er 
genskabt.

Rullerne af valset metal vejer cirka fire ton stykket  
og laves i en lang række forskellige farver.

Terese Lindberg
in action.

14.000
småhuse blev 

bygget i Sverige i 
2008. I 2012 var 

tallet  nede på 
4.000  småhuse.
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toilet; lageret var et gammelt trælager, og der var 
asfalt på gulvet. Det er helt anderledes nu, men 
jeg har altid trivedes på lageret. Jeg har det fint 
med at pakke ordrer, siger Helen Eriksson.

I en af de to fabriksbygninger finder vi Peder 
Gustafsson. Han er 37 og har arbejdet hos 
Steinwalls siden 1996. Ved denne lejlighed står 
han ved en kantpresse og bukker til taglemme.

– Der er mange processer i en taglem. Man 
bukker, nitter og monterer; det kan blive til 300 
buk på en dag. 
P Plejer du at kigge efter om der er produkter  
fra jer i et hus?

– Ja, ventilationshætter og taglemme ser man 
ret tit, siger han.

Her bryder produktionschef Christoffer Olaus-
son ind:

– Jeg ser meget på tage når jeg er på ferie, og 
kigger efter om der er dele fra os.

Han startede i virksomheden i 2003 og arbej-

dede i produktionen de første fem år inden han 
blev produktionsplanlægger. Nu er Christoffer så 
altså produktionschef.

– Det er en virksomhed hvor du kan avancere, 
der er alle muligheder til stede. Jeg synes det er en 
stor fordel i mit nuværende job at have baggrunds-
viden fra produktionen og vide hvad der kræves.

Når det drejer sig om fremtiden, kan Bjarne 
Petersson informere mere om hvordan tankerne 
ser ud.

– Vi lavede et stort strategiarbejde sidste år. Vi 
vil fortsætte med at vokse markedsmæssigt, og 
det gør vi i kraft af at markedet vokser. For nær-
værende omsætter virksomheden for omkring 
100 millioner svenske kroner. Vi skal udvide 
vores kundebase og være med i en kommende 
volumenvækst. Vi har jo først og fremmest hen-
vendt os til småhusbyggerier, men kan også være 
leverandører til mindre udlejningsejendomme. 
Vi regner også med at vokse i Norge.
P Hvordan kommer det til at se ud om ti år?

– Boligbyggeriet går i bølgegang, og det hand-
ler om at kunne håndtere op- og nedgange. Jeg 
tror at vi til den tid vil være at finde på flere mar-
keder end i dag.
P Hvordan fungerer den norske satsning?

– Skal du ind på markedet i et andet land, skal 
du have lokale sælgere. Vi har tidligere prøvet at 

køre ud fra Sverige, men der var ingen respons; 
det var først da vi fik sælgere ude på stedet, at vi 
gjorde forretninger. Man skal se på hvad kunden 
vil have dér, konceptet skal modificeres afhæn-
gigt af hvilket land det drejer sig om. Man har for 
eksempel ikke de samme regler som i Sverige, og 
trendene kan desuden være nogle andre. Og selv 
om det norske og det svenske sprog ligner hin-
anden ret meget, kan fagordene være temmelig 
forskellige. Vi havde fx lidt problemer med at for-
stå hvad en ”renneskjøt” var, her i Sverige hed-
der det jo ”rännskarv” (samlestykke). Den slags 
detaljer viser hvor vigtigt det er at have en lokal 
forankring, siger Bjarne Petersson.

DEN LOKALE FORANKRING hedder i dette tilfælde 
Trond Ulset Nordseth, og han er indehaver af tit-
len Key Account Manager. Trond har været oppe 
imod en helt anden branchetradition. Som ny på 
markedet skal man også kæmpe mod det faktum 
at mange potentielle kunder allerede har indgået 
aftaler. Men efter otte måneders arbejdsindsats 
er det begyndt at lysne for Trond, og han har 
kunnet indgå både mindre og større aftaler.

– Generelt har Plannja og svenskproduce-
rede artikler et godt ry i Norge, siger Trond Ulset 
Nordseth.

I og med at Plannja nu indgår i divisionen 
Ruukki Construction, vil efteråret 2014 for 
Bjarne og Plannja Steinwalls vedkommende, 
ligesom for andre virksomheder i Plannja-kon-
cernen, være præget af sammenlægningen.

– Det er to virksomheder der er gået sammen, 
og vi arbejder med at finde frem til formerne for 
et godt samarbejde som vil være til gavn for vore 
kunder, siger Bjarne Petersson.

– Sideløbende hermed skal vi have kunden i 
centrum; det fokus må vi aldrig miste. P

” Vi vil fortsætte med at vokse 
markedsmæssigt, og det gør vi  
i kraft af at markedet vokser. For 
 nærværende omsætter virksom-
heden for omkring 100 millioner 
svenske kroner. ” Bjarne Petersson

Christoffer Olausson.

Trond Ulset Nordseth.

Her i sommer var Anders Persson 
og Henrik Andersson fra Plannja 
Steinwalls med i et husbyggeri for at 
montere den nye Plannja Trend 475.

Præcis så fint kan det blive 
når produkterne fra Plannja 
Steinwalls er på plads. 



Den 25. juni indviede Plannja i Norge et 
nyt outlet i Oslo med konceptet Plannja 
PRO. Samtidig blev der afholdt kick-off 
for 60 medarbejdere med blandt andet 
minigolf, dart og grillbuffet.

U
dgangspunktet for det nye 
outlets koncept, Plannja PRO, 
er en satsning der henvender 
sig til blikkenslagere og tag-

dækkere, kombineret med leverancer til 
byggemarkeder og trælaster.

– Dette outlet giver os mulighed for 
at lagerføre såvel vores egne produkter 

som suppleringsprodukter fra andre 
leverandører som håndværkerne er 
afhængige af i deres daglige arbejde, 
siger André Bråthen, kundeansvarlig 
hos Plannja.

OUTLETTET PÅ ØSTRE AKER VEJ i Oslo har 
til huse i et 2.000 m2 stort lokale. Arealet 
er fordelt med 1.700 m2 lager og 300 m2 
showroom og ekspedition samt 300 m2 
kontor i to etager. 

Blandt de produkter som tilbydes,  
indtager et komplet lager af tagrende- 
systemer i stål, aluminium, aluzink, kob-

ber og zink samt tagprofiler, tilbehør og 
værktøj en fremtrædende plads.

DEN MÅLGRUPPE man først og fremmest 
henvender sig til, er altså blikkenslagere 
og tagdækkere.

– Alle blikkenslagere er særdeles vel-
komne til at handle hos os, siger André 
Bråthen.

– Vi har i første omgang koncentreret 
os om dem der arbejder i den centrale 
del af Østlandet, men vi vil også nå ud til 
blikkenslagere og tagdækkere rundt om 
i hele Norge. P Charlotta Zingmark

Nyt superoutlet i Oslo
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 De nye lokaler består af  
 2.000 m2  lager og showroom  
 og 300 m2 kontor. 
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Plannja i praksis. Lennarth 
Söderberg, i midten, og Patrik 

Borg, til højre, afholder kursus ude 
hos Beijer Bygg i Linköping efter 

konceptet Plannja Academy.
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Plannja Academy er en uddannelse der foregår ude hos kunden. Lennarth Söderberg, 
uddannelsesansvarlig, ved godt hvorfor den er gået så rent hjem hos forhandlerne. 
 – Det er praktik; de får lov at stå med tingene i hånden i stedet for at se på  
en række powerpoints.
Tekst: MAGNUS HAGSTRÖM Foto: STEFAN JERREVÅNG/TT

Plannja Academy 
formidler viden og 
tips om det kunden 
vil vide mere om, ved 

hjælp af medbragte mate-
rialer og produkter ude på 
stedet.

Forhandlere af Plannjas 
produkter der ønsker et 
kursus til sine sælgere eller 
sine kunder, kan booke det 
hos deres Plannja-sælger. 
Lennarth Söderberg plejer 
at afholde kurserne ude hos 
sine kunder sammen med 
kollegaen Patrik Borg hvor 
de i et par timer instruerer 
og svarer på spørgsmål. Der 
er stor forskel sammenlignet 
med selv at skulle kigge i en 
montage- 
anvisning for at lære det.

–Vi supplerer hinanden 
godt. Patrik har arbejdet 
hos Plannja i 15 år som blik-
kenslager, og jeg har beskæf-
tiget mig med uddannelse og 
salg hos Plannja og Korrugal 
siden 1980’erne.

Det er en stor fordel for for-
handlerne at kunne afholde 
kurserne hjemme hos sig selv 

– de behøver så ikke holde 
lukket for at sende personalet 
af sted på kursus. Man kører 
ofte i to runder, for eksem-
pel et modul om formidda-
gen og et om eftermiddagen. 
Kurset varer som regel 1,5-2 
timer med en lille pause, 
men ønsker kunden en times 
uddannelse inden for et spe-
cifikt emneområde, så arran-
gerer Lennart og hans kollega 
det i stedet på den måde.

– Det fungerer som regel 
bedst når vi har omkring 10 
elever, maks. 15. I større grup-
per tør man ikke stille spørgs-
mål. Derfor forsøger vi at 
holde antallet nede og kører 
hellere kurset over to eller 
tre omgange, siger Lennarth 
Söderberg.

DET ALMINDELIGSTE er at kur-
set afholdes i forhandlerens 
egne lokaler. Det kan være på 
lageret eller ude i butikken. 
Lennarth og Patrik aftaler 
med bestilleren hvilken type 
materiale de skal have med. 
Forhandlerne har normalt 
plader og for eksempel læg-

udarbejdet sammen, og som 
først og fremmest henvender 
sig til bygherrer.  ”Vores kun-
ders kunder” som Lennarth 
udtrykker det. 

– Har man med entre-
prenører at gøre, er spørgs-
målene på et andet niveau; 
de kan det basale. Da vi har 
med professionelle at gøre, 
er vores samlede erfaringer 
vigtige; det er virkelig en stor 
styrke at have Patrik der er 
blikkenslager, med. Vi gen-
nemgår de af vores løsnin-
ger som bygherren selv kan 
benytte, men nogle gange 
skal visse detaljer – som for 
eksempel skorstensinddæk-
ning, ovenlysvinduer med 
mere – udføres af en blik-
kenslager.

I det hele taget understre-
ger Lennarth at kurserne er 
kundetilpassede; der er ingen 
fast dagsorden, og vi er meget 
fleksible med hensyn til ind-
holdet af kurset. Nogle grun-
delementer indgår dog altid. 
Der er selvfølgelig tit mange 
spørgsmål der går igen.

En forhandler, som har 

PLANNJA Proffer

ter på lager, men Plannja Aca-
demy medbringer naturligvis 
alt det nødvendige.

– Vi medbringer altid 
skruetrækkere, standardtil-
behør og to ”rart at have-
bokse” med masser af små 
stykker plade. Grundidéen er 
at man skal kunne røre ved 
stykkerne, ikke bare se dem 
på et billede.

Kurset findes som trin 1 
og 2 – og nu også som trin 3. 
Dette tredje trin er et koncept 
som Patrik og Lennarth har 

  Bliv en prof 
          til tage med
Plannja Academy
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benyttet Plannja Academys 
kurser ved flere lejligheder, 
er Beijer i Norrköping. Man 
har et lagersortiment fra 
Plannja med standardartik-
ler, men tager også specialar-
tikler hjem alt efter hvad 
kunderne efterspørger. Det 
kan være plader i special-
farver eller særlige længder. 
Filialchef Erik Östström ser 
det som en stor fordel at få 
et konkret kursus på stedet, 
altså efter en model hvor man 
selv skal have skruetrække-
ren i hånden. 

– Det er mit ansvar at per-
sonalet kender det som vi 
sælger. Og der er stor forskel 
på om en leverandør viser sit 
produkt ved hjælp af power-
points, eller om vores perso-

nale selv kan prøve sig frem. 
Det sidder altid bedre fast. 
Plannja kommer her hvert år. 
Dels er der kommet nye pro-
dukter, dels får vi nye med-
arbejdere der har brug for 
uddannelse.

BEIJER I NORRKÖPING har 25 
ansatte hvoraf 18 skal kende 
produkterne. På kurserne 
plejer man at opdele perso-
nalet i to grupper for ikke at 
måtte holde lukket. 

– Vi tager også på fabriks-
besøg, og så skal vores eks-
perter forsøge sig i leveran-
dørens showroom. Det kan 
være endnu mere effektivt, 
men tager meget mere tid 
og er dyrere for os. Ved den 
slags lejligheder kan vi bare 

”Der er stor forskel på om en leverandør viser 
sit produkt ved hjælp af powerpoints, eller om 
vores personale selv kan prøve sig frem.  Det 
sidder altid bedre fast.”

ville afholde kurser i vinter-
halvåret.

For Plannja er det naturlig-
vis en stor fordel at forhand-
lerne virkelig kender materi-
alerne. Jo mere de ved og kan 
– jo bedre er de til at sælge 
produkterne.

– For os har det fungeret 
fint med niveau 1 og 2. Det 
er den slags som alle bør vide 
om standard- og specialsorti-
mentet. Vi gennemgår Plann-
jas produkter, står indendørs 
og skruer tage op og afprøver 
værktøj. Niveau 3 er mere 
avanceret; det skal taglæg-
gere på, siger Erik Östström.

FOR LENNARTH er responsen 
efter kurserne naturligvis 
vigtig.

– De får meget positiv 
omtale. Selv mener jeg ikke 
at uddannelsen er noget helt 
specielt, men vi får en masse 
ros. Det man plejer at frem-
hæve, er at det er praktik, at 
de får lov at røre ved tingene. 
Og at vi virkelig kan svare på 
deres spørgsmål. P

PLANNJA Proffer

sende to-tre af de ansatte ad 
gangen. Når Plannja kommer 
på besøg, indebærer det for 
eksempel at jeg kan forlade 
kurset hvis en kunde søger 
mig specifikt. 

ET BESØG AF Plannja Aca-
demy bookes når Plannja og 
forhandleren alligevel er i 
kontakt med hinanden, noget 
der sker regelmæssigt. Erik 
Östström fortæller om hvor-
dan det fungerer:

– Lennarth kan ringe og 
spørge om vi skal booke et 
kursus ind. Men nogle gange 
går vi også selv ud til medar-
bejderne og spørger hvad de 
mener de har brug for at lære, 
og tilpasser kursusindholdet 
efter det. Vi plejer helst at 

Kurserne tilpasses efter  
kundernes behov.

Tag kontakt med 
din Plannja-sælger 

omkring 
planlægning af 

kurserne.

Plannja Academy – til tjeneste! Instruktørerne Patrik Borg og Lennarth 
Söderberg afholder kurser ude hos kunderne. ”Rart at have-boksene” med 
pladestykker er med på samtlige kurser for at deltagerne kan få lejlighed til 
at røre ved metalpladerne.



Kreatør med tjek på kunderne
Anna Forsberg kan lide et højt tempo og 
et kreativt arbejde. Som markedskoordi-
nator hos Plannja har hun begge dele. 
 – Jeg trives fantastisk, siger hun.

P Hvad arbejder du med hos Plannja?
– Jeg arbejder med markedsføringsmate-

rialer, annoncer, brochurer, skilte, messer og 
vores hjemmeside. Det handler om layout 
og tilpasninger af vores eget materiale samt 
bestillinger som kommer ind fra forhandler-
ne. Tidligere blev alt lavet af et bureau, men 
efter at jeg er blevet ansat, begyndte vi at lave 
meget af materialet internt. Jeg laver ikke 
bare markedsføringsmaterialer til Sverige, 
men også til Danmark og Norge. For eksempel 
tilpasses annoncer, brochurer og skilte som 
benyttes i Sverige, og oversættes så de 
kan benyttes i andre lande.
P Hvor længe har du arbejdet hos 
Plannja?

– Siden november 2007. Jeg har 

 ANNA FORSBERG 
 By:  Luleå. 
 Titel: Markedskoordinator. 
 Antal år hos Plannja: Syv. 

tidligere arbejdet på et reklamebureau og med 
prepress. Da jeg startede, var industri ukendt 
land for mig selvom jeg naturligvis allerede 
kendte til Plannja. Nu ved jeg en masse om 
produkterne, om hvilke tage folk har, og om 
hvordan de er lagt.
P Hvad er det der er din drivkraft i arbejdet?

– Det er kreativt og skabende; jeg skal kom-
me med idéer. Og så kan jeg lide at arbejde i et 
højt tempo med mange deadlines.
P Hvordan ser en normal dag ud for dig?

– Der ligger tit noget materiale og venter på 
mig når jeg kommer, men jeg starter altid med 
at tjekke mailen for at se om der er kommet 
annoncer og andre bestillinger som det haster 
med. Det er et afvekslende job. I øjeblikket 
arbejder jeg meget med vores nye produkt- 

database. Jeg forsyner produkterne i databa-
sen med billeder og tekster for efterfølgende 
at kunne koble informationerne sammen med 
vores brochurer og prislister. 
P Hvordan arbejder du med forhandlere, 
byggefirmaer og tagdækkerfirmaer?

– De kan få hjælp til at udforme deres annon-
cer, og der er i øjeblikket en hel del som lader 
høre fra sig. Vi opretter en Plannja-annonce 
efter deres ønsker vedrørende indhold og 
tilføjer også deres logo. Jeg har også arbejdet 
sammen med Robust Bygg og hjulpet dem 
med en salgsfolder, Effektiva takbyten. Vi udar-
bejdede også et banner som de kunne hænge 
på stilladset. Jeg ville gerne finde flere lignende 
samarbejdsopgaver.
P Hvad er det bedste ved at arbejde hos 
Plannja?

– Den positive stemning der hersker i virk-
somheden. Jobbet er fleksibelt og udviklende, 
og jeg har gode arbejdskammerater.

Tekst: SARA NYBLIN  Foto: MARIA ÅSÉN

PROFILEN
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SÅDAN VIRKER DET Solenergi

Nu satser Plannja og Ruukki i fællesskab på solceller. Solceller fungerer principielt 
overalt og har været brugt siden 1950’erne. Dengang handlede det om strømforsyning 
til satellitter ude i rummet. I vore dage finder man teknikken på en lang række 
forskellige områder. Plannjas og Ruukkis solenergiløsning monteres på taget og 
genererer el til husstanden. El som kan sælges videre hvis der skulle blive overskud.
Grafik: RIKARD SÖDERSTRÖM/TT

Fang solen med  taget

4
Den genererede 

vekselstrøm forsyner 
så alle de forskellige 
elektriske apparater 

der er tilsluttet 
elnettet.

2
En vekselretter 

(inverter) omdanner 
jævnstrømmen 

til almindelig 
vekselstrøm.
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Fang solen med  taget

Solcellepanelerne 
fra Plannja er inklusive 

monteringsbeslag til taget, 
kabler og inverter. Panelerne kan 

monteres på alle slags tage, og det 
er nemt at tilslutte systemet til 
elnettet. Solpanelpakken fås 

i tre forskellige størrelser: 
2, 4 og 6 kilowatt.

1
Solcellemoduler 

modtager og 
omdanner 

solens stråler til 
jævnstrøm.

Fordele ved solenergi

1 Gratis energi. 
2 Bæredygtig udvikling. 
3 Forøgelse af ejendommens 
værdi i form af energieffektivise-
ring baseret på en vedvarende 
kilde.

3
Vekselretterens 

udgang kobles til 
eltavlen hvorfra ellen 

fra solpanelerne 
sendes ind i 
husets elnet.

5
En elmåler registrerer 

hvor meget el der 
produceres, og hvor 

meget der forbruges. 
Overskuddet sendes ind 

i det offentlige elnet 
og aftages af 

elselskaberne.
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D
a Plannja lancerede sin nye 
webside sidste efterår, vidste 
man at man havde et godt til-
bud: en portal med information 

og inspiration til brugerne af Plannjas 
produkter. 

– Alligevel følte vi ikke at vi var fær-
dige, siger Jorid Anette Gjerde, weban-
svarlig hos Plannja.

DE BESØGENDE BLIVER STADIG mere avan-
cerede i deres brug af nettet, og Plannja 
ønsker ikke bare at imødekomme deres 
behov, men også at levere det dér lille 
ekstra.

– I løbet af det år der er gået, har vi 
udviklet login-sider til kunde- og medie-
centre, og vi har åbnet for muligheden 
for at downloade højopløste billeder til 

brug til trykt materiale, fortæller Jorid 
Anette Gjerde.

Processen med at tilføje ”Tilbehør” og 
”Relaterede produkter” på pro-
duktsiderne er også i gang så det 
bliver nemt at navigere i Plann-
jas produktsortiment og at finde 
det man skal bruge i forbindelse 
med køb af et Plannja-tag.

PLANNJA VIL NU nå endnu 
bredere ud. I løbet af det 
kommende år skal websiden 
udvikles så den passer til en ny 
målgruppe – arkitekter. Det er en mål-
gruppe som er meget vigtig for Plannja.

– Vi håber at kunne inspirere beslut-
ningstagerne, men også at gøre det nemt 
for arkitekterne at benytte Plannjas pro-

dukter ved hjælp af et 3D-bibliotek og 
værktøjer som kan hjælpe dem i deres 
daglige arbejde.

ARBEJDET MED AT udvikle 
udbyttet og brugen af hjemme-
siden foregår løbende. Plannja 
er for eksempel i færd med at 
tilpasse den til yderligere en ny 
målgruppe i Norge – typehus-
fabrikker. En målgruppe som 
er ny i Norge, men som Plannja 
har lang erfaring med i Sverige. 

– Vi sætter pris på tilbagemel-
dinger fra kunder – både ris og ros er 
velkommen. Vi vil gerne imødekomme 
alle de besøgendes behov. Hjemme- 
siden er trods alt til for dem. P 
Charlotta Zingmark

Websiden med det lille ekstra
Arkitekter og typehusfabrikker er nye målgrupper for nettet

Jorid Anette Gjerde, 
webprojekt-
ansvarlig

plannja.dk

Besøg os
på nettet!
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KONKURRENCE

TAG PLANNJA-BILLEDER, 
OG VIND EN IPAD!

Sådan gør du for at del-
tage i konkurrencen
1. Tag et billede af et hus 
eller et andet miljø hvor 
der er brugt Plannjas 
produkter.
2. Fortæl hvad du synes 
er godt ved billedet,  
og hvordan Plannjas 
produkter bidrager til 
det. Vedlæg også oplys-
ninger om produkt, farve, 
hvor huset ligger samt 
ejerens navn.
3. Mail billedet og din 
beskrivelse til  
compete@plannja.se 
senest den 31/1 2015. 
Husk at opgive korrekte 
kontaktoplysninger.

Regler
Vinderen kontaktes på mail og vil blive præsenteret i næste nummer af Plannja Magasin og på Plannjas webside. Konkurrenceperioden løber frem til 
og med 31/1 2015. For at deltage i konkurrencen skal du være mindst 18 år. JURYENS ARBEJDE Vinderen udpeges af en jury bestående af repræ-
sentanter fra Plannja. Juryen vil basere sin beslutning om valg af vinder ud fra det forslag der viser kreativt format med tydeligt fokus på Plannjas 
produkt. Juryens beslutning kan ikke ankes. INDSENDT MATERIALE Ved at deltage i konkurrencen giver deltagerne Plannja ret til uden omkost-
ninger og uden yderligere tilladelse at publicere konkurrencebidragene i Plannjas kanaler: magasiner, websider, sociale medier osv., samt i øvrigt at 
anvende konkurrencebidragene til markedsføringsformål relateret til Plannja (uden begrænsning i tid, geografisk, til medium, i udtryksform eller 
på anden vis). GENERELT Hvis en vinder ikke har svaret inden for 10 dage efter at være blevet kontaktet, fortaber denne retten til gevinsten, og der 
udpeges en ny vinder. Plannja forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre i konkurrencebetingelserne eller uden forudgående varsel 
helt at afbryde konkurrencen uden at udpege en vinder. Eventuel gevinstskat betales af vinderen.

Pæne profiler i stål eller aluminium, elegante tagplader, planplader eller 
heldækkende facadekassetter? Et nyt arkitekttegnet hus, en gammel villa 
fra århundredskiftet, et offentligt miljø eller måske dit eget lille slot? Nu er 
vi nysgerrige efter at høre hvilken løsning med produkter fra Plannja som 
du synes er den pæneste. Send et billede af en Plannja-konstruktion til os. 

Du kan vinde en iPad!

Vind en 
Apple 

iPad med 
Retina-skærm!

(Værdi 2.999 
DKK!)



Plannja AS
Stigsborgvej 60
DK-9400 Nørresundby
DANMARK


