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  Er 21 ansatte   Omsetter for 140 millioner

Kraftig vekst 
for dør-grossist
Jan Runar Holsvik og fire andre startet Bygg1 med utgangspunkt i en importavtale med en dørprodusent  
i Latvia. I år omsetter bedriften for 140 millioner kroner.

Jørn-Arne Tomasgard 
redaksjonen@bygg.no 

DØRER
– Mye har skjedd siden 2001 da
vi startet. Vi begynte i 100 kva-
dratmeter på kaiterminalen i Ørsta.
Jeg og en til av eierne gjorde alle
arbeidsoppgaver. Nå har vi bygget

4.500 kvadratmeter lager og 210 
kvadratmeter kontor. Vi er 21 an-
satte og ligger an til en omsetning 
på 140 millioner kroner i år. Med 
syv-åtte prosent markedsandel i 
Norge er vi blitt en aktør å regne 
med. Nå er vi blant de tre største 
aktørene på dører her i landet. Vi 
ønsker å vokse videre og ser på 

de resterende 92 prosentene av 
markedet som «foreløpig opptatt», 
sier daglig leder Holsvik.

Bakgrunn fra  
byggevarehandel
Med bakgrunn som tømrer og bu-
tikksjef for byggevarekjeden Maxbo 
i ti år forteller han at de gjennom 

en rekke tilfeldigheter nærmest 
snublet over et agentur for en 
dørfabrikk i Latvia.

– Vi har vokst hvert år siden
starten, og vi har tjent penger he-
le tiden, bortsett fra de første seks 
månedene og i forbindelse med 
duppen under finanskrisen. I star-
ten fikk vi hjelp av litt flaks siden 

KOMPETANSE.  Daglig leder og medeier i 
Bygg1 Jan Runar Holsvik (t.v.) sammen med 
deler av arbeidsstyrken. Han gir kompetente 

medarbeidere mye ære for utviklingen bedriften 
har hatt. Videre fra venstre Leidulf Jørgensen, 
Vegard Høydal, Roar Myklebust, Olai Vinjevoll, 
Helge Åmås, Jan Bjørnar Abrahamsen, Sander 

Midtlid Gjertsen, Thomas Olsen, Stian Moe 
Finnøy og Fredrik Jørgensen.
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furudører var på vei ut, og hvite, 
minimalistiske dører ble moder-
ne. Dørene vi forhandlet var hvi-
te, formpressede og slette dører, 
og de ble raskt veldig populære. Vi 
vokste raskt og hadde gode mar-
giner fra starten. I 2002 omsatte 
vi for 4,3 millioner kroner. Det har 
vært veldig hektisk, ingen åtte-til-
fire-jobb. Men det har vært mor-
somt og motiverende å være med 
på den veksten vi har hatt.

Leverandører i fem land
I dag handler Bygg1 med en rekke 
leverandører i Norge, Sverige, Fin-
land, Estland og Latvia. De leverer 
alt av inner- og ytterdører til hus, 
hytter, boder og garasjer. Øvrige 
produkter er eksempelvis ståldø-
rer, garasjevinduer, loftstiger, list-
verk, foringer og dørvridere.

– Vi selger blant annet 14.000-
15.000 dørvridere i året, sier han.

Den første latviske produsenten 
som hele bedriften startet med, er 
ikke lenger en samarbeidspartner.

– Denne produsenten ble kjøpt
opp av en konkurrent av oss i 
2007. Det førte til at vi bygget opp 
vår egen dørproduksjon i Latvia. 
Vi drev egen produksjon frem til 
2015 da vi solgte fabrikken til det 
som i dag er hovedleverandøren 
vår. Det skjedde etter en erkjennel-
se av at vi ønsker å være en gros-
sist som er spesialist på marked 
og logistikk. Det er viktig for oss å 
formidle kunnskap til kunden, og 
vi skal levere godt. Vi har som mål 
at ingen skal levere kjappere enn 
oss. Det er helt avgjørende at vi er 
effektiv og gir kundene våre mer-
verdi, samtidig som vi er konkur-
ransedyktig, påpeker Holsvik.

Mestergruppen på eiersiden
De siste årene har veksten tiltatt. 
Ikke minst etter at Ferd-eide Mes-
tergruppen kom inn på eiersiden 
gjennom Nordek. Selskapet eier 
20 prosent i Bygg1. Andre store 

bransjeaktører som er med på 
eiersiden er Leigland Bygg med 
adresse Fusa og bergensbaser-
te Florvaag Bruk Holdning. De to 
har i overkant av 27 prosent ei-
erandel hver. De lokale gründer-
ne Jan Runar Holsvik og Egil Inge 
Skar har begge knapt 13 prosent 
av aksjene. Også Skar jobber i 
virksomheten.

– For å posisjonere oss for vi-
dere vekst har vi økt fra 15 til 21 
ansatte samtidig som vi har økt la-
gerkapasiteten med 50 prosent. Vi 
er i dag hovedleverandør til merke-
navn som Byggtorget, XL-BYGG, 
Blink Hus, Mesterhus, Systemhus, 
Hellvik Hus, Idehus, Byggfag, Bygg-
mann Hus, Norhus og Nordbohus. 
Pluss at vi har en rekke frittståen-
de kunder.

Investerer i videre vekst
Bygget Bygg1 holder til i ligger i 
strandlinjen i industriområdet Rys-
telandet i området ved flyplassen 
Hovden mellom Volda og Ørsta. 
Utsikten er fager mot Ørstafjor-
den. Her har de mulighet til vide-
re ekspansjon.

– Vi kan vokse 40-50 prosent
til med de lokalene vi har. Og her 
er også mulighet til å utvide med 
2.500 kvadratmeter. Vi har vekst- 
ambisjoner, og putter pengene vi 
tjener inn i videre vekst. En annen 
suksessfaktor mener jeg er at vi 
har satset på medarbeiderne våre. 
Det har gjort at vi har beholdt kom-
petansen. Pålitelige og kompeten-
te medarbeidere som blir værende 
med kompetansen sin over tid, er 

avgjørende for at vi kan levere kva-
litet i alle ledd.

Fakta
• Bygg1 omsetter for rundt 

140 millioner kroner og 
er 21 ansatte.

• Er lokalisert i området 
ved flyplassen Hovden 
mellom Volda og Ørsta.

DØR-GROSSIST. Daglig leder Jan Runar Holsvik viser frem eksempler på 
dører som blir formidlet gjennom Bygg1.

STORT. Bygg1 startet for 17 år siden på 100 kvadratmeter. Nå holder de til i dette 4.710 kvadratmeter store bygget 
der det meste er lager.
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