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 Posisjonering i markedet

 Logistikk - intern kunde og vare flyt 

 Innkjøp av trelast

 NOBB

Norske varer og trelast i norske byggevarekjeder? 

Hvordan møter vi konkurransen? 

AGENDA



Malo Sagbruk AS startet opp med

sagbruk i 1890,Byggevareforretningen

etablert på Bergmo januar 1966,

Sagbruket ble nedlagt på slutten av

1990 tallet og området er i dag

tømmerterminal for Romsdalsregionen

Malo Sagbruk var med og etablere BK–kjeden som senere fikk navnet 

Byggkjøp 

Vår innjøpsorganisasjon Nordek AS ble stiftet oktober 1999

Januar 2009 endret Byggkjøp navn og profil til XL-BYGG

Litt historie



NORDEK AS

61 Aksjonærer 
(frittstående medlemmer)

44 salgskontorer 83 XL-BYGG

Assosiert kjede

29 salgskontorer

1 aksjonær
(kjede)



Xl-bygg lansering

 Tydelig posisjonering i markedet

 Faghandel

 Proffens førstevalg

Posisjonering i markedet



Posisjonering i markedet



BLID – EKTE - PROFF

Posisjonering i markedet



Logistikk – intern kunde og vare flyt 

Vi må vite og bestemme hvor kunde er eller kan gå!



Hvordan fungerer innkjøp av trelast

• Nordek er innkjøpsorganisasjon

• Forhandler sentrale betingelser med leverandører

• Valgte leverandører får tilgang til Nordek sin 
medlemsmasse (XL-BYGG – Hellvik Hus – Blink 
Hus)

• Basert på sentrale betingelser, kjemper så 
leverandørene seg i mellom om bli leverandør til 
lokale medlemmer.

• Medlemmene velger sine leverandører ut fra: 
Produkterfaring ,Pris, Kvalitet, distribusjon, 
tilhørighet, …..



Samhandling i verdikjeden

• Trelast er den største kategorien i Nordek (23 %)
– Inkl Limtre og trekonstruksjoner => 25 %

– En person har ansvaret for kategorien

• Tett dialog med trelastprodusentene og bransjen

• Dialogen kan føre til små drypp i «riktig retning» 
men ingen stor gevinst kan dokumenteres

• Lite dialog mot «stubben» (skogbruket og 
tømmeruttak) 

• Forbrukerne av trelast er ikke utpregede 
innovatører



NOBB

• Standardisering
– Meter

– Kilo

– Stk

• Dokumentasjon
– Klassifisering

– FDV

– HMS

• E-handel



Med det:


