Solid nøkkelbedrift
Begna Bruk AS har ca. 50 ansatte, omsetter for om lag en
kvart milliard kroner pr. år, og er en hjørnesteinsbedrift i
lokalsamfunnet. Begna Bruk AS er en av de største industri
arbeidsplassene i Valdres. Ideen bak etableringen av et
sagbruk i Begnadalen sprang ut av kunnskapen om de verdi
fulle skogene i regionen. Grantømmer fra skogene i Valdres og
Land og regionene rundt er av ypperste kvalitet, ikke minst til

konstruksjonsvirke med høye styrkekrav, og Begna-kvaliteten
er anerkjent både i Norge og internasjonalt.
Selskapet ble stiftet i 1962 og sagbruket ble åpnet 26. februar
1965. Beliggenheten er ca. 7 mil nord for Hønefoss (14 mil
nord for Oslo).

Effektivitet i fokus
Viken Skog SA er vår største eier med over 50 % av aksjene, og
Begna Bruk har dermed sikker leveranse av tømmer fra en av
de største aktørene i skogeiersamvirket. Langsiktige avtaler og
sikker leveranse gjennom årstidene og varierende driftsforhold
er en konkurransefordel.
Begna Bruk jobber kontinuerlig med kapasitetsøkninger
gjennom modernisering av produksjonslinjene. De siste årene
har vi foretatt store investeringer, med oppdateringer av både
saglinje og sorteringsverk (justerverk). Investeringene har
gjort at vi er konkurransedyktige både med hensyn til å sikre
tilstrekkelig tømmerleveranse og lønnsomt salg av trelast. Det
har vært en sterk produktivitetsvekst, og siden år 2000 til i dag
er volumet mer enn doblet med omtrent samme bemanning.

Bedriftens siste store investering var en ny høvellinje til en
verdi av ca. 35 millioner kroner (installert i 2017/2018).
Høvellinjen er en av de raskeste i Norge med en produksjons
hastighet opp til 300 løpemeter trelast pr. minutt, og har gjort
oss ledende i Norge på høvelkapasitet. Den eldre høvelinjen
er beholdt ved siden av og er modernisert med en automatisk
buntestasjon, der vi parallelt kan produsere trelast (rekker
og lekter) i mindre dimensjoner. Begna Bruk har dermed en
stor fleksibilitet i forhold til å levere trelast i gran som skurlast
eller høvellast. Vi har også lagerhaller der vi kontrollerer luft
fuktighet for å kunne levere spesialtørket trelast med sikker
kvalitet direkte fra ferdigvarelager. Vi er dermed en ideell
partner for industrielle kunder som ønsker presise leveringer.

Vi produserer følgende
produkter:

Skurlast til
limtreproduksjon

Råstoff til andre
konstruksjonsprodukter

Skurlast
• Styrkesorterte og frikvistkappede
limtrelammer
• Kledningsplank

Vi leverer skurlast (saget trelast) av gran
til industriell limtreproduksjon. Gran
styrkesorteres maksimalt til T15/ T22.
Limtreplank tørkes til KD12 %,
styrkesorteres og kvistkappes, klart for
fingerskjøting hos våre kunder.

Konstruksjonsvirke blir styrkesortert til
C24 og C30 før justering. På grunn av
god kvalitet på tømmer, og vårt auto
matiske s orteringsverk med moderne
teknologi, får vi en høy andel C30 som
benyttes som innsatsvare til industriell
produksjon av blant annet takstoler.

Høvellast
• Styrkesorterte takstollameller C30
• Justert konstruksjonslast
• Rekker og lekter
• Rupanel

Våre hoveddimensjoner til bruk i limtre
50 x 100/ 125/ 150/ 200

Våre hoveddimensjoner justert
konstruksjonsvirke
36 x 098/ 123/ 148/ 198/ 223 mm
48 x 098/ 123/ 148/ 198/ 223 mm

Andre kvaliteter og dimensjoner på forespørsel

Vi leverer pumper - spredere og hurtigkoblinger av de fleste merker!

Tlf. 333 08 660 - www.freberg.no - post@freberg.no

Våre hovedprodukter
er styrkesorterte takstolog limtrelameller.
Vi har Norges største
klimalager (7000 m2) for
nedtørket trelast og stort
takareal for takstollast.

Utvendig kledning
Vår skurlast er dessuten innsatsvare
til produksjon av utvendig kledning.
I innlandet brukes hovedsakelig gran.
Markedet etterspør i stor grad produkter
ferdig grunnet eller beiset fra fabrikk.
Derfor stilles det store krav til både
kvist og «spenningsfri tørking» av
skurlasten.
Våre hoveddimensjoner til kledning
42 x 125/ 150
63x150

Til emballasjeproduksjon
Skurlast av gran som passer til produk
sjon av paller, kasser og annen tre
emballasje. Kvaliteten som brukes er
vanligvis 6. sortering sidebord med
vankant.
Våre hoveddimensjoner til emballasje
16 x 75/ 100 mm
19 x 75/ 100/ 125 mm
25 x 100/ 125 mm
6. sort dimensjoner

Tre er enkelt
å bearbeide og svært
miljøvennlig.
Høy styrke i forhold
til vekt gir muligheter
for store spenn.

Til produksjon av
rekker, lekter, underpanel og forskaling
Resterende skurlast blir høvlet til rekker
og lekter, underpanel og forskaling.
Lekter og rekker har flere anvendelses
områder. Et eksempel er feste for
taklegging av takstein.
Våre hoveddimensjoner
Lekter og rekker underpanel (rupanel)
Forskaling
23x048, 30x48 15x120/145
23x098
36x48/68/73 18x120
48x48/68/73 21x120

www.kalmar.no

Rådgivning innen produksjon og bruk av treprodukter
Knut Magnar Sandland
Slependveien 70 C, 1341 Slependen • Tlf. 92 45 23 44
knut@sandlandtreteknologi.no
www.sandlandtreteknologi.no

Vi leverer skreddersydde
gaffeltrucker til
sagbruksindustrien.
Tlf. 67 06 20 20

Vi har eget lager med styrkesorteringen C30, som tåler lange spenn. Lageret
måler 5000 m2 under tak og inneholder lengder fra 3,0 til og med 5,4 meter.
Vi er kjent for vår effektive og kvalitetssterke produksjon av limtrelameller og
takstollameller, og regner dette som en viktig konkurransefordel for bedriften.
Vi har eget klimalager for limtrelameller, og kan garantere kort bestillingstid og
rask levering.

Alt innen VVS
- Industri og privat
Fra planlegging
og søknader, til
ferdig utført
arbeid

904 75 889
Kjetil Storbråten

915 13 486
Geir Heine Biribakken

www.bagnvvs.no

977 12 822
Arne Bjørn Biribakken

Tre - et bærekraftig
byggemateriale
Et tre som vokser i skogen fanger mye CO2.
Trevirke har dessuten lavere vekt enn
andre materialer. Det reduserer både
klimabelastning og kostnader ved transport.
Også lokalt er tre mer miljøvennlig, ikke
minst på grunn av mindre støv.
Innendørs tre regulerer både fuktighet,
temperatur og akustikk. Derfor oppleves
treverk som både lunt og harmonisk.
I forhold til egenvekt er treverk vårt
sterkeste byggemateriale. Tre er lett å over
flatebehandle, kan gjenvinnes og gjenbrukes
og har høy holdbarhet ved riktig bruk.
Tre er tidløst og trendy.
kilde: SSB

Vi är specialisterna
på värdeoptimerande
kvalitetssortering
För stora och små sågverk

e-mail

BoardMasterNOVA-N – kvalitetsoptimering
BoardMasterNOVA – kvalitetsoptimering
BoardMaster HDL – kvalitetsoptimering
Hållfasthetssortering
EndSpy – brädändesanalys
NYHET!
MoistSpy – fuktmätare

Vi optimerar
även för CLT och
spontat virke.

info@scanware.se | www.scanware.se

StickSorter – strösortering
Läs mer på www.sticksorter.se
WaneScan – volymsoptimering
ScanMate – dimensionsmätning
WoodLive – produktionsanalys i realtid

Moelven Limtre er helt avhengig av
gode leverandører for å sette verdensrekorder. Begna Bruk har levert trelast
med høy kvalitet til mange av de store
limtrekonstruksjonene i Mjøstårnet.
Rune Abrahamsen, administrerende direktør,
Moelven Limtre AS

TRADISJON I ET BLAD
Din samarbeidspartner innen salg og service av:
bånd-sirkelsagblad, høvel-fresverktøy, diamantverktøy,
sliping av verktøy, teknisk besøk og opplæring mm.

Tlf 95 23 68 82 – www.stridsberg.no – www.kvarnstrands.no

Begna Bruk er en
betydelig leverandør i Norge
av C30 styrkesortert trelast
til bærende trekonstruksjoner,
f. eks. takstoler, bjelkelag
og precut elementer.

Transportbånd • Motor/Gear
Stansedetaljer • Transmisjoner
24 timers transportbåndservice
Tlf: 32 17 10 40 • E-post: post@vn.no
www.vn.no

Vi er en Habasit-partner

Kvalitet i alle ledd
1. Tømmersortering
Tømmeret kontrolleres for fremmedlegemer og
dimensjonene måles automatisk med 2D laser og
kvalitetssorteres manuelt. Dette er grunnlaget for
oppgjør til leverandørene, og sortering i klasser for
tilpasning i produksjonen.

2. Saglinje
Tømmeret renses for jord og stein, og på vinteren
fjernes snø og is fra barken. Tømmeret 3D-måles så
med laser og optimeres individuelt for å maksimere
utbyttet mot kundenes behov. Materialene auto
matsorteres og kvalitetskontrolleres og blir deretter
tørket med høy presisjon i kammer- og kanaltørker.

For å kunne levere den beste kvaliteten i hele bredden av produktspekteret har Begna Bruk gjort flere store investeringer de siste
årene. Det har gitt oss modernisert saglinje, helautomatisert sorteringslinje (justerverk) og komplett, nytt høvleri.

3. Justerverk
Sortering av ulike kvaliteter med hjelp av topp
teknologi innen helautomatisert styrkegradering, og
kamerasortering. 12 kameraer tar 100–200 bilder
pr. emne og kapasiteten er 1000 bilder pr. sekund.
Kamera fanger opp svartkvist, frisk-kvist, krok, flat
bøy, vindskjevhet, vankant, sprekk og råte.

4. Høvellinje
Høvelkapasitet i den nye linjen fra 2017 er 300
meter pr minutt, og er spesialisert for konstruk
sjonsvirke. En eldre høvellinje ble modernisert
samtidig, her høvler og bunter vi mindre dimen
sjoner, f. eks. taklekter.

RENGJØRINGSMASKINER/TRYKKLUFTUTSTYR
Tlf. 62 81 33 00 • www.tbtrykkluftteknikk.no

5. Lager/logistikk
Begna Bruk har rikelig med lagerplass og er spesi
alist på å levere daglig/ukentlig ifølge leveranse
avtaler og rammeavtaler med industrielle kunder.
Vi har et spesialisert lager for limtrelameller med
automatisk kontroll og justering av luftfuktighet.

6. Transport
Vi tilbyr leveringstid fra én dag ved hjelp av
oppdaterte lagersystemer og faste transport
partnere.

Styrkesortert trelast (C30, C24, C18) lagerføres i alle
standard dimensjoner og lengder.

Ny HØVELINJE!

Framgångsrikt samarbete mellan Begna Bruk
och Roséns!

Lidköping | Tel: +46 (0)510 54 52 40 | E-post: info@rosenia.se | www.rosenia.se

Om den norske skogen
•
•
•
•
•
•
•

37% av Norges landareal er dekket av skog
Norsk skog binder 25 millioner tonn CO2 i året.
Det tilsvarer ca. halvparten av Norges totale CO2utslipp
Det er tre ganger mer skog nå enn for hundre år
siden
26 000 kjente arter av planter og dyr lever i nors
ke skoger
Verdiskapningen fra norsk tømmer beregnes til
50 milliarder kroner pr. år
I Norge er cirka 80 prosent av skogen privat.
Vi har 120 000 skogeiere, hvorav nesten en tredje
del er kvinner

Familieskogbruket står sterkt, og ofte har skogen
tilhørt familien over flere generasjoner.
kilde: SSB

ITO hjelper deg inn
i fremtiden
www.ito.no • ito@ito.no • Tlf. 23 30 26 00

60 års erfaring med automatisering
for skandinavisk industri.

SPOT NÆRING

FASTPRIS

SPOT MED TAK

SPOT MED SIKRING

G

ODE FORHOLD LØNNER SEG!

Tenk om vi visste hvordan sommerværet
ble allerede i januar.
Vi vet imidlertid at det lønner seg å tenke
langsiktig når en velger strømleverandør.
Ustekveikja Energi har levert
strøm til Begna Bruk siden 2009.

TA GJERNE KONTAKT MED VÅRE RÅDGIVERE FOR EN STRØMPRAT
32 08 70 00 - USTEKVEIKJA.NO - bedrift@ustekveikja.no

Begna Bruk arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling og
en kontinuerlig forbedring av bedriftens påvirkning av det indre
og ytre miljøet.
Vårt kvalitetssystem sikrer at alt råstoff har opprinnelse i et
bærekraftig skogbruk og ellers er i samsvar med kravene i
PEFCTM og FSC® License number FSC-C008210.

Sertifiseringer
Vi er underlagt kontroll som utføres av Norsk Trelastkontroll og
Norsk Treteknisk Institutt. Skurlasten sorteres etter europeisk
standard NS-EN14081.
På verdensbasis er knappe 10 prosent av skogen sertifisert.
Ved å produsere og handle PEFC-sertifiserte produkter bidrar vi
til et marked for bærekraftige produkter.

Maskiner og utstyr for
Norsk kvalitetsråvare
Den furua og grana som vokser i Norge og Begnadalen er av verdens
beste kvalitetsråvare. Dette har siden 1860-tallet farget vår filosofi når
det gjelder «skurteknikk» - å streve etter maksimalt virkes-utbytte.
Sammen med våre kunder skreddersyr vi produksjonslinjer som er optimale for hvert enkelt sagbruk og råstoff. En produksjonslinje fra USNR
garanterer at høyeste mulig verdi tas ut av det tømmeret som kommer
inn.
Med mer en 150 års erfaring fra utvikling og produksjon av sagbruksutstyr blir resultatet en vinst for hele verdikjeden.
USNR har levert hele produksjonslinjen hos Begna Bruk AS

Millwide. Worldwide.

|

62 82 15 55

|

www.usnr.com

Er du vår nye medarbeider?

Begna Bruk AS er en hjørnesteinsbedrift,
som bidrar med over 30 millioner kroner
tilbake til samfunnet hvert år i skatter og
avgifter. Bemanningen har ligget stabilt
rundt 50 ansatte de siste 20 årene.
Vi trenger fagfolk til videre vekst og
utvikling, innen trelastfag, produksjons
teknikk, automasjon, elektrofag, industri
mekanikk, produksjonsplanlegging,
økonomi, administrasjon, salg, markeds
føring, ledelse etc.
Begna Bruk er hele tiden på utkikk etter
dyktige folk, og vi verdsetter alltid åpne
søknader, selv om tidspunktet kanskje ikke
er det rette akkurat i øyeblikket.

Kontakt 625 74 600 - info@lsab.no - lsab.no

Trond Mæhlum
Daglig leder

Per Asle Gjerdalen
Salgssjef

Tor Andreassen
Salg

Kjell Nybakke
Produksjonssjef

Telefon 959 06 529
trond@begnabruk.no

Telefon 974 00 151
per@begnabruk.no

Telefon 474 89 114
tor@begnabruk.no

Telefon 488 96 795
kjell@begnabruk.no

Begna Bruk AS
Begnaveien 215
2937 Begna
www.begnabruk.no
Sentralbord: 613 48400
post@begnabruk.no
Fakturaer sendes:
faktura@begnabruk.no
Ole Slettebråten
Senior sagbrukstekniker

Nadine Stricker
Regnskapsmedarbeider

Monica Hagenborg Bakken
Tømmersjef

Telefon 488 95 026
ole@begnabruk.no

Telefon
nadine@begnabruk.no

Telefon 975 10 202
monica@begnabruk.no

Vi har alltid behov for
dyktige medarbeidere
Send oss gjerne en åpen søknad.
Vi ansetter alt fra maskinoperatører til fagarbeidere med ulikbakgrunn.
Begna Bruk rekrutterer gjerne lærlinger.
Hos oss vil du finne et stabilt og godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær,
god arbeidsmoral og mye godt humør.
Her vil den interesserte og innsatsvillige oppdage muligheter
for vekst og utvikling.
Hos Begna Bruk står helse, miljø og sikkerhet først.
Send oss din søknad på post@begnabruk.no.

• 109066 • www.jsnorge.no

Begna Bruk AS sine aktiviteter er basert
på en bærekraftig utvikling av miljøet

Miljømerket Trykksak

Begnaveien 215, 2937 Begna

Følg oss på facebook

www.begnabruk.no

