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Vi gratulerer våre kollegaer med vel 
gjennomført norskkurs!

I samarbeid med PROMISO har vi 
tilbudt alle som har ønsket å delta på 
17 kurskvelder i kantina i Drammen. 
Tilbudet gikk også ut til de i distriktene 
våre som trenger norskopplæring, og 
her takket Michal Szafarski og Rui 

Delgado ja til kurs og fullførte del 1. 
Gratulerer til de også. Det å øke 
kompetansen på det språket som 
snakkes vil gi hver enkelt deltager en 
større forståelse av det daglige 
arbeidet og derved blir man mer trygg, 
gjør færre feil og kan ta mer ansvar. For 
mange vil det handle om å forstå 
beskjeder, gi beskjeder, lese informas-

jon, samt kommunisere på en bedre 
måte og forstå hverandres ironi og 
talemåte. Tilbakemeldingene fra 
deltagerne har vært utelukkende 
positive. Lærer Kjersti melder om 
respektfull behandling av hverandre, 
stort engasjement, flinke til å gjøre 
lekser og generelt bra oppmøte. 
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Sterk avslutning på 2019
Inngangen til Q3-Q4 viser en meget 
sterk ordreinngang både på salg og 
leie, og mange av oppdragene vil være 
med oss inn i 2020. Dette er en 
gledelig utvikling etter en noe rolig 
start på 2019. Utstyr ute hos kunde er i 
skrivende stund rekordhøy og det betyr 
en sterk avslutning på 2019. 

Utviklingen er fortsatt preget av store 
kontraster i aktivitetsnivå. Østlandet 
ligger foran budsjett, mens avdelinge-
ne har hatt en svakere utviklingen enn 
budsjettert. Det er derfor gledelig å se 
at avdelingene nå har økt aktivitet og 
mange ordre er vunnet. Det kommer 
store prosjekter fremover både i 
sykehussektoren og infrastruktur. 
Boligsegmentet er heller ikke så dårlig 
som prognosemakerne har predikert 
over lenger tid, men det gjenstår å se 
hva kombinasjonen av renteutviklingen 
i Norge, samt politisk ustabilitet hos 
våre handelspartnere vil påvirke 
utviklingen fremover.

Strategi 2025 og segmentutvikling
Vi har fått godkjent etablering av 
stillaslager i Stavanger/Klepp og har 
funnet en lokasjon som ligger like ved 
vårt etablerte lager. Oppstart av dette 
lageret vil skje fra 1.1.2020 og vi ser 
frem til videre ekspansjon av stillas-
segmentet. Fornyet godkjennelse av 
PERI UP Flex stillas skal være på plass 
innen utgangen av året og vi starter 
fortløpende godkjennelsesprosessen 
på vårt nye produkt PERI UP Easy. 
Alle segmenter utvikler seg tilfredsstil-
lende, men det er tøff konkurranse i 
alle ledd og korrigeringer må gjøres 
underveis for at vi skal nå våre mål. 
Vekst i seg selv er ingen målsetning 
om den ikke er lønnsom og vi har 
konstant fokus på optimalisering av 
våre prosesser.

PERIs 50 års jubileum
14.august avholdt vi PERIs 50-års 
jubileum og det gikk som jeg trodde. Vi 
slo alle i å lage fest og moro. Alexander 
Schwörer var ikke i tvil - dette var den 
beste festen han hadde vært med på. 
Maken til entusiasme hadde han ikke 
opplevd tidligere. Vi hadde som mål å 
overgå våre nordiske kollegaer og det 
klarte vi til de grader. Bare å gratulere 
en fantastisk festglad og entusiastisk 
gjeng!

Nytt HK
Rask info om nytt HK er at alt går som 
planlagt og vi startet asfaltering på 
deler av tomten i uke 43. Det har 
skjedd veldig mye og alle lagerbygg er 
nå oppe. Kontorbygget fikk dekkestøp 
for 2. etasje i uke 44. Entreprenør 
Panelbygg gjør en fantastisk jobb og 
leverer som planlagt på fremdrift og 
budsjett. Holder de denne farten og 
kontrollen så er vi inne i løpet av mai 
neste år.

Budsjett og utsikter for 2020
Prognosene for 2020 viser fortsatt 
vekst på ca. 2,2% hvor infrastruktur er 
hoveddriveren. Bolig og næring viser 
en grei utvikling på linje med forvent-
ningene. Legger vi til grunn at vi i år 
ligger over budsjett så må vi neste år 
kunne se en positiv utvikling. Budsjett-
arbeidet har allerede startet og i løpet 
av kort tid vil det gi oss svar på hva vi 
sammen tror om neste års utvikling. 
Internasjonale trender med Brexit og 
handelskrig mellom USA og Kina, samt 
stor uro i Midtøsten gjør at mange land 
ikke er like positive til fremtiden. Så 
langt har ikke denne ustabile situasjo-
nen påvirket Norge nevneverdig, 
bortsett fra valutakursen på NOK som 
nå ligger på ett nivå vi kun har sett en 
gang tidligere og det var i 2008 da 
finanskrisen slo inn for fullt. Den 
norske krona                                                                       
har svekket seg betydelig og dette 

merkes godt for oss som importør. På 
kort stund har våre innkjøpspriser økt 
med 8-10% og vi klarer ikke i nær 
fremtid å ta dette ut i økte priser i 
markedet, men ser vi at denne 
utviklingen holder seg stabil så blir vi 
nødt til å varsle våre kunder og 
forbindelser om at det er en betydelig 
risiko for prisøkning drevet av svak 
krone. Eksportindustrien derimot jubler 
da de blir mer konkurransedyktig og 
ikke minst har mulighet for å tjene 
vesentlig bedre på salg av varer og 
tjenester. For industrisektoren i AS 
Norge er en svak valuta positiv.
Høstjakta kom godt i gang og vi har 
definitivt sikret oss noen viktige 
prosjekter som blir gode drivere inn i 
2020. 

Fortsett det gode arbeidet og vi 
kommer sikkert og trygt i mål i år 
også!

 

Hanekleiva, oktober 2019

Isklar Norseman Xtreme Triathlon 2019

I begynnelsen av august i år deltok vår sporty salgs-
ingeniør Frode Stubberud i Norseman Xtreme Triathlon. 
Løpet startet med 3,8 km svømming i Hardangerfjorden, 
180 km sykling fra Eidfjord over Hardangervidda mot Geilo 
og så til Austbygda før siste etappe med 42,2 km løp som 
endte på toppen av Gaustadtoppen. 

Vi gratulerer Frode med en meget sterk 12. plass på 
tiden 12:02:42!

Norskkurs i regi av Folkeuniversitetet
- Yrkesrettet norskopplæring på jobb

Tom G. Wium, 
Daglig leder

Dere kjenner meg... Alt godt kan bli 
bedre, og vi må aldri hvile på 

laurbærene"
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Powerhouse, Telemark
Skanska

Powerhouse Telemark ligger ved 
foten av Frednesbrua i Porsgrunn. 
Bygget blir et av verdens mest 
spektakulære og energieffektive 
bygg, som er tegnet av anerkjente 
Snøhetta.

Det skal bli 8358 m2 som fordeles på 
11 etasjer. Taket og deler av fasaden 
blir dekket med solcellepaneler som 
skal produsere over 200 000 kWh per 
år. I bygningen blir det også fasiliteter 
som treningsrom, dusj/garderobe, 
foajé, kantine og en svært eksklusiv 
takterrasse.

Oppstart på prosjektet var september 
2018 og etter planen skal det stå ferdig 
sommeren 2020.

PERI utstyr brukt i prosjektet

n PERI TRIO
n PERI Maximo
n PERI Skydeck
n Fasadestillas
n PERI UP Høyreis
    
Utfordringer

n Geometrien

Kundens fordeler

n Gode relasjoner
n God og tett kommunikasjon
n Rammeavtale
n Tilpasningsmuligheter i system 

PERIs løsninger

n PERI TRIO har blitt brukt til   
     fundamentvegger i kjeller. 

n PERI Maximo har blitt brukt fordi  
     det er synlige vegger i første etasje  
     og den er kostnadseffektiv.

n PERI Skydeck ble brukt til dekke 
     forskaling i 1-11 etasje.

n PERI UP til fasadestillas rundt hele  
     bygget.

n PERI UP Høyreis til utkragede   
     dekker fra fjerde etasje og oppover. 

Omtale fra kunden

Wilhelm Myrland,
produksjonsleder i Skanska forteller:

"PERI er en god samarbeidspartner 
med gode erfaringer, gode relasjoner 
og mye bra forskalingsmateriell"

Fasadestillas og reis i kombinasjon Fasadestillas i kombinasjon med forskaling Trappetårn-løsning Stillas og forskaling i skjønn forening Fasadestillas og reis Inndekket fasadestillas med nett



6 7

På vei inn i den digitale verden
PERI Norge AS satser på digitalisering

Jarle Knudsen
Project Leader Digital Solutions

Digitalisering er for alvor satt på 
dagsorden i den norske bygge-
bransjen - nå også i PERI. 
Digitalisering er en av bærebjelkene 
i PERIs målsetning mot 2025. 

I en del år nå har vi hørt om BIM 
(Building information modelling), IFC og 
lagring i skyen, blant mange andre litt 
svevende ord. BIM er nå godt innarbei-
det i prosjekteringsfasen av bygge-
prosessen. Fokuset nå endres mer og 
mer mot å utnytte og ta vare på 

Web-apper: myPERI: webportalen for rask tilgang til dine prosjektdata 24/7CRM: tilgjengelig på alle digitale plattformer

informasjonen som ligger i BIM-
modellene gjennom hele byggets 
levetid og ikke minst i selve utførings-
fasen. Her vil samhandling og infor-
masjonsflyt bli viktig. Det vil dermed 
også bli viktig for PERI Norge å følge 
med på denne utviklingen. Vårt 

moderfirma har de siste årene oppret-
tet avdelinger for digitalisering generelt 
og funnet løsninger på hvordan PERI 
kan levere gode BIM-løsninger. 

På BAUMA 2019 ble det presentert en 
del nye digitale løsninger og da med 
spesielt fokus på sensorteknologi og 
laserscanning. Denne teknologien skal 
kunne hjelpe byggeplassene med å 
dokumentere hele betongprosessen fra 
mottakskontrollen av betongen til 
utstøping og til slutt avviksmålingene. 

Det siste året har det blitt satt i gang 
noen store og noen litt mindre digitale 
prosjekter her hos oss. CRM som det 
store interne prosjektet og OnlineShop 
og myPERI som de store prosjektene 
eksternt. SalesApp og lansering av 
WebApper på hjemmesidene våre som 
noen mindre prosjekter.

CRM
I september ble CRM introdusert. 
CRM er et stort program som i 
hovedsak skal hjelpe selgerne våre til å 
få en bedre struktur på hverdagen. 
Men, CRM vil også være viktig for hele 
organisasjonen i og med at man her vil 

kunne ha tilgang til å legge inn all 
relevant informasjon om kunder og 
prosjekter. Dette gjør at vi kan følge 
opp kundene våre på en enda bedre 
måte. 

OnlineShop
I februar 2020 lanserer PERI Norge sin 
digitale plattform for e-handel. Her vil 
kundene få tilgang til ett bredt spekter 
av produkter og kunden vil da enkelt 
kunne bestille det de trenger enten via 
PC eller telefon/tablet. Hovedprodukte-
ne vil bli forbruksartikler til betong-
konstruksjoner. Det vil også være mulig 
å kunne handle kryssfiner/plateproduk-
ter, DUO forskaling og etter hvert 
pakker med PERI UP Easy stillaset når 
det blir lansert på det norske markedet.

myPERI
myPERI er PERIs kundeportal. Her vil 
kundene ha tilgang til relevant prosjek-
tinformasjon som f.eks tegninger fra 
PERI, ordrebekreftelser og returlister. 
Man vil også ha tilgang til bl.a. artikke-
linformasjon, brosjyrer og monterings-
videoer.

SalesApp
SalesApp er et verktøy for selgerne. 
Her har de enkelt tilgang til brosjyrer, 
videoer, presentasjoner og dokumenter 
som de bruker i hverdagen.

Web-apper
På vår hjemmeside ble det i sommer 
lansert flere web-apper. Det kan 
nevnes MULTIFLEX kalkulator, 
MULTIPROP kalkulator og ikke minst 
QuickSolve, et design verktøy for 
PERIs DUO forskaling. Der vil det om 
kort tid også bli mulig å designe 

MAXIMO løsninger.    

I slutten av oktober 2019 byttet PERI 
ut Skype med den mer komplette 
samhandlingsplattformen Microsoft 
Teams. I MS Teams vil man som i 
Skype kunne sende direktemeldinger, 
ha telefon- og videokonferanser mot 
enkeltpersoner, men også mot et 
prosjektteam. Til forskjell fra Skype kan 
man enkelt kunne dele møtenotater fra 
One Note eller andre viktige dokumen-
ter. Man vil også ha tilgang til oppgave-
ne sine i MS Planner og hvis PERI 
velger å åpne for det, vil man kunne ha 
en synkronisering mot CRM.

Kort oppsummert: 
Vi er for fullt på vei inn i den digitale 
verden!

SalesApp: 

OnlineShopen: Slik vil den se ut
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Stillasavdelingen er i utvikling
Av Tore Martin Linn

Stillasavdelingen melder om et 
godt år i 2019 med mye aktivitet og 
store prosjekter. Disse prosjektene 
har vært tidkrevende og det har 
også tatt mannskap fra avdelingen 
og ut på prosjekt.

Ny ansettelse internt
Vi ønsker Vegard Brenna velkommen til 
avdelingen som Trainee Supervisor fra 
1.12.2019.

Prosjekter vi jobber med nå er:
n Vollebekk D1 for Veidekke: 
      Fasadestillas 6.200 m2
n Snølia på Lørenskog for Betonmast:  
      Fasadestillas 8.000 m2

n Bruket Gressvik for Asker 
      Entreprenør: Fasadestillas 9 hus til     
      sammen 10.500 m2

n Power House Telemark for 
     Skanska: Fasadestillas og reis.     
      5.200 m2 og 2.500 m3

PERI UP takbøyle Trappetårn Armeringsstillas

Les mer!

Nye produkter
Vi ser vi frem til nye produkter i 
stillasavdelingen. Her kan vi blant annet 
nevne PERI UP Easy som er en 
lettstillas i bredde på 67 cm og 1.0 
meter. Her finnes både stender og 
rammeløsning, og her kan vi nok se for 
oss en utvidelse av markedet som vi 
har vært i til nå. 

Vi kommer også til å introdusere et 
nytt "tak-over-tak" system i PERI UP. 
Dette vil være bedre tilpasset våre 
norske forhold og vårt marked. 
Systemet består av mange felles 
komponenter som vi i dag har i 
systemet PERI UP. Det kommer også 
nye, som feks. en fagverksdrager 
på høyde 0,75 meter med skinne for 
duk. Taket egner seg for spenn mellom 
10 og 25 meter. Dette systemet kan 
monteres både på PERI UP Flex og 
Easy.

Siste nyvinning i denne omgang er 
takbøyle som nå er klar og vil bli å se i 
tiden fremover. Da har vi en komplett 
stillas med deler kun fra PERI.

Stillasavdeling i Stavanger
Fra 1.1.2020 er vi i gang med stillas på 
vårt avdelingskontor i Stavanger, hvor 
det også vil være et eget lager for 
stillas. Det blir veldig spennende og vi 
har store ting på gang. Vi tror det skal 
bli en hektisk vår og sommer for de 
som er på vårt avdelingskontor i 
Stavanger.

Nytt i det norske stillasmarkedet!

Lett
Sikkert
Kostnadseffektivt

PERI UP Easy
- kommer!



Siegfried Krampl
Avdelingsleder for 
infrastruktur og Civil 
Engineering
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FV. 804 Fedeåna Bru, Feda
Ny betongbru for det idylliske tettstedet Feda i Kvinesdal kommune

Tettstedet Feda fikk sin tidligere 
bru på fylkesveg 804 revet ned 
under flommen Synne i desember 
2015. 

Siden den gang har rester av den 
gamla brua blitt fjernet og de har 
benyttet seg av en midlertidig bered-
skapsbru. Eiqon Anlegg har revet 
gamle fundamenter og bygget en ny 
betongbru. I september 2019 åpnet 
den nye brua for trafikk. 

Nå har innbyggerne i Feda fått en 
større og bedre bru som dem kan 
benytte seg av.

Utstyr og systemer fra PERI som er 
blitt brukt i prosjektet:

n VRB fagverksbjelker

n GT24 trebjelker

n RCS klatreskinner

n PERI Prokit sikringsutstyr

Kundens fordeler med å bruke våre 
produkter er at det er kort reaksjonstid 
fra forespørsel til levering og utførsel 
av arbeid.

Den nye brua ble åpnet med en offisiell 
markering i midten av oktober 2019.

Det har vært Statens vegvesen som 
har vært byggherren og Eiqon Anlegg 
AS som har vært entreprenørfima.

n VRB fagverksbjelker for last-
     overføring over et fritt spenn på 30     
     meter.

n GT24 trebjelker som lastoverføring  
     mellom lastbjelker RCS.

Entreprenør
Eiqon Anlegg AS

Typisk arbeidssituasjon for forskalingssnekkeren 
på hengende forskaling

Sikringsutstyr PERI Prokit EP110 i bruk på 
forskalingen

Riving av hengende forskaling

VRB-fagverksdrager med opphengsdetaljer

n RCS klatreskinner som lastbjelke  
     for overføring av lastene mellom     
     opphengspunktene.

n PERI Prokit sikringsutstyr for   
     rekkverk på forskaling.

VRB-fagverksdrager

Periode
2018-2019||

PERIs løsninger
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Markedet i 2019
Av Knut Harald Wuttudal, Salgs- og markedssjef

Variabelt marked
Markedet i 2019 har totalt sett vært variabelt. 
Vinter og vår viste god aktivitet, sommerhalvå-
ret ble roligere enn normalt sammenlignet 
med de siste årene, mens høsten har vært 
aktiv og fin. Vi har en fleksibel produktporte-
følje som kan snu seg mot mange markeder 
og det gjør oss fleksible.
 

Vårt største segment
Forskaling er fortsatt vårt største segment og 
vi har styrket oss godt inn mot infrastruktur 
med kompetanse, nye produkter og CNC.

PERI UP stillas er fleksibel til reis, adkomst, 
armering, fasader og vi har beveget oss inn på 
flere industriprosjekter. I 2020 er vi i gang 
med ny stillasavdeling og nytt lager på 
Vestlandet - som skal øke vår servicegrad fra 
Agder til Sogn.

Fordeler på kort og lang sikt
Med PERI Group sin satsning innen salgsvarer 
har vi fått styrket innkjøpsleddet med sentrale 
avtaler som gir oss mange fordeler på kort og 
lang sikt. Kuldebrobryter, skjøtearmering og 
vanntette produkter er gode produkter vi 
satser mye på.

Forskalingsfiner og plateprodukter er det alltid 
behov for innen alle segmenter. I og med at vi 
er importør direkte fra produsenter gir det oss 
gode forutsetninger for å tilby våre kunder rett 
produkt og pris.

Digitalisering med ny hjemmeside, nytt 
CRM-verktøy, forberedelser til Online Shop, 
kundeportalen myPERI og mange flere 

Arko bygg har kjøpt PERI DUO: produksjon av enebolig ved Bullaåsen, Valestrandsfossen på Osterøy. 

Egcobox kuldebrobryter

Knut Harald Wuttudal 
Salgs- og markedssjef

IT-løsninger skal gjøre oss bedre til å ta vare 
på de viktigste som finnes: kundene våre!

Våre 14 salgsingeniører, salgssjefer, segmen-
tansvarlige, produktsjefer, spesialister og 
teknikere teller til sammen 37 gode kollegaer, 
som alle er aktive med å tilby våre tjenester 
ute hos kunder. Et godt sammensveiset team 
jeg er stolt av å være på lag med.

Nye produkter
De nyeste produktene VRB-fagverk og DUO 
komposittforskaling har virkelig blomstret i 
2019, og vi ser frem til å få typegodkjent vår 
nye PERI UP Easy fasadestillas i 2020.

Med et engasjert salg- og markedsteam som 
jobber daglig ut mot våre gode kunder, ser vi 
frem til å tre inn i ett nytt år 2020 med mange 
nye muligheter for våre produkter og tjenester.

Furebergfossen, Kvinnherad
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PERI 50 år
Jubileumsfest, Norge

Artur Schwörer grunnla PERI i 1969, 
sammen med sin kone Christl. 
Målet var å rasjonalisere betong-
arbeidet, slik at prosjektene kunne 
utføres raskere, enklere og ikke 
minst sikrere. Den første produks-
jonshallen ble bygget i Weissen-
horn.

I 50 år har familiebedriften PERI vært 

aktiv på markedet og har hele tiden 
vært en pionér innen forskaling og 
stillasteknologi. Det som har gjort oss 
så suksessfulle er at vi, i alt vi gjør, 
alltid først og fremst tenker på fordele-
ne for kundene våre. Et samarbeid  
basert på partnerskap og tillit er en 
grunnleggende verdi i selskapet vårt, 
som derfor også danner grunnlaget for 
våre kundeforhold.

Samarbeidsvillig og profesjonell
Verdiene til våre eksperter er: pålitelig-
het, ansvar, tilgjengelighet og oppriktig-
het. Deres høyeste ambisjon er å bidra 
som en troverdig og profesjonell 
partner for kundene. De bidrar med 
høyt engasjement, kompetanse og 
kunnskap til alle våre mangfoldige 
prosjekter over hele verden. 

Åpenhet og tillit i et gjensidig samspill 
- sammen takler vi bransjens raske 
endringer.

Jevn vekst siden etableringen - en 
suksesshistorie
PERI kan se tilbake på 50 års erfaring. 
Den store innovasjonsstyrken og tidlig 
internasjonaliseringen er bærebjelkene 

i den globale suksessen og jevne 
veksten. Med høyt kundefokus, 
kvalitetssystemer og kompetanse 
skaper det den tilliten som har gjort 
selskapet til en ledende global merke-
vare.

Jubileumsfest over hele verden
72 jubileumsfester, to lastebiler og 
39,000 kilometer for å feire PERIs 
jubileum.

To lastebiler har kjørt rundt i verdens til 
alle PERI-landene med live band, bar 
og underholdning. Alle de forskjellie 
PERI-landene har selv planlagt og 
gjennomført festen. Den siste og 
største festen for PERI Road Trip fant 
sted i Weißenhorn fredag 20. septem-
ber. Begge lastebilene møttes igjen 
under feiringen av det 72. partiet på 
hovedkontoret i Tyskland. Den 
europeiske lastebilen kjørte totalt 
26.000 kilometer gjennom 29 land og 
var til stede på 36 fester. Den nord-
amerikanske lastebilen deltok på 9 
fester i USA og Canada og dekket en 
avstand på 13.000 kilometer. I 
Sør-Amerika, Afrika, Asia, Australia og 
New Zealand var det også fester for å 
feire 50 år med PERI, og 27 fester 
totalt fant sted utenfor Europa og 
Nord-Amerika.

PERI Norges feiring
Onsdag 14.august var det vår tur til å få 
besøk av trucken og holde tidenes 
jubileumsfest. 

Vi startet med lett servering, utdeling 
av goodiebag og fotografering før PERI 
trucken ankom med liv band og egen 
bar. Vi ønsket å feire i bayersk ånd og 
serverte derfor en grillbuffet med 
diverse tyskinspirert mat. Alle ansatte 
som hadde dirndl og lederhosen ble 
oppfordret til å ha på seg dette. 

Representanter fra PERI familien ved 
Alexander Schwörer og hans søster 
Nathalie med sin familie deltok på 
festen.

Vi feiret PERIs 50 år med brask og 
bram - og det var en meget vellykket 
feiring!

Feststemt gjeng hvor noen var kledd for anledningen i lederhosen Vårt bidrag til hjelmkonkurransen Alexander Schwörer (t.v), Martin Schlecker og Nathalie Schwörer (t.h)

PERI logo

PERI er gresk og betyr 
"around" (omkranse). 
Forskalingen omkranser 
betongen og stillaset 
omkranser bygningen.

50-års kaken vår



Nordnorsk Bygg – og Anleggsmesse 
2019 ble arrangert fra 14. – 16. juni på 
Mandelasletta i Tromsø.

PERI Norge AS hadde stand og var 
representert av vårt avdelingskontor i 
Tromsø: Arnt Ole Ilvær og Svein Harald 
Bakken.
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Vi gir tilbud til våre nyansatte salgsingeniører og 
forskalingsplanleggere om å gjennomføre et Basic 
Seminar -  for å gjennomgå opplæring av alle våre 
systemer. Opplæringen er både praktisk og teoretisk.

Basic seminar fungerer også som en perfekt innføring i 
bedriftens kultur, samt at de lærer verdiene og suksess-
faktorene til PERI.

I oktober reiste to av våre salgsingeniører og en forskalings-
planlegger på Basic i Weissenhorn (Tyskland). Det var 10 
innholdsrike dager som ble gjennomført sammen med andre 
deltakerne fra flere forskjellige land. 

Teoretisk og praktisk
Det var både teoretisk gjennomgang, samt praktiske 
oppgaver som skulle gjennomgås:

p Historien til PERI fortalt av Alexander Schwörer.
p Gjennomgang av fabrikken: leieparken i Weissenhorn,  
       Exebition Hall 1 og 2.
p Fabrikkbesøk Gùnsberg, med fokus på PERI UP + PERI  
       UP EASY med gjennomgang av produktene, 
       produksjonen fra A til Å og utkjøring til PERI-landene.
p Opplæring i alle systemer: vegg, støtter, PERI UP.
p Gjennomgang og "hands on" med bygging av Maximo,    
       Trio, DUO og Liwa
p Teoretisk og praktisk gjennomgang av VARIOKIT
       -løsninger (Infrastruktur, løsninger til broer).
p Teoretisk: Quattroform, CB, SCS, Tie Systems, RCS  
       Climbing, klatring.
p Teoretisk og praktisk opplæring i Skydeck, Multiflex og  
       Gridflex.
p Forbruksartikler ble vist frem i Exebition-hallene, og en  
       generell gjennomgang med fokus på hva som er nytt og  
       hva som kommer. 
p Tre ulike byggeplassbesøk med omvisning av VARIOKIT,  
       Kantdragervogn, PERI UP, Maximo veggsystem. Her      
       ble det vist alt av utstyr som PERI kan levere.
p   Salgstrening: hvordan bli dyktigere på å lytte og la  
       kunden føre ordet.
p Basic salgsprosesser: hvilke systemer jobber vi i og    
       hvilke verktøy har vi tilgjengelig (som feks. CRM.  
       Gjennomgang av hvordan vi kan gjøre hverdagen lettere  
       for kunden med feks. Online Shop.

Nordnorsk bygg- og anleggmesse
Tromsø, juni 2019

Hytte bygd med forskalingsplater

Kunstner og arkitekt Kalle Grude har bygget hytte av Kee 
Klamp, rør og PERI forskalingsplater i Bamble i Telemark. 
Kalle er opptatt av å vise hva resirkulerte materialer kan 
benyttes til. Resultatet er en fantastisk beliggende hytte kalt 
"Shelter" med et minimalt miljøavtrykk!

Oslo Arkitektur Triennale 2019 åpnet 26. september med 
temaet "Nok er nok, arkitektur og nedvekst", og Kalle Grudes 
konsept til denne hytta har blitt beæret med en sentral plass 
i utstillingen i Nasjonalmuseet for Arkitektur på Bankplassen 
i Oslo. 

(Bilder og tekst fra Unisystemers Facebookprofil)

Basic Seminar
14 - 25 oktober 2019
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BAUMA ble igjen en storslått arena for PERI Gruppen.
Åtte representanter fra PERI Norge var heldige å kunne 
møte mange av våre norske kunder på standen vår. 

Fra 8. til 14. april fant den 32. utgaven av BAUMA sted i 
München i Tyskland. BAUMA er verdens ledende messe for 
vår bransje og har besøkende fra hele verden. I 2019 
presenterte mer enn 3.400 utstillere seg på et utstillings-
areal på 575.000 m². Arrangørene forventet rundt 600 000 
besøkende fra mer enn 200 land.

BAUMA er et viktig verktøy for kundeservice, innlede nye 
virksomheter og sist men ikke minst, gjøre avtaler. Ingen 
andre steder finner vi så mange kunder og potensielle 
kjøpere samlet på ett sted.

Representanter fra PERI Norge
Tore Martin Linn (Leder for stillas), Geir Forsberg (Teknisk 
sjef) og Yngve Urnes (Sr. Prosjektleder) ønsket kunder 
velkommen de første dagene (dag 1-3). Deretter ble gjester 
møtt velkommen av Olaf Haug (Salgssjef Østlandet), Knut 
H. Wuttudal (Salg- og markedssjef), Siegfried Krampl 
(Avdelingsleder for infrastruktur og Civil Engineering), Erling 
Normann (Produktsjef forbruk) og Tom Wium (Daglig leder) 
de neste dagene (dag 4-7).

Nyheter
Utdrag av nyheter som ble vist frem:

p Nytt dekkesystem som heter Skymax
p Sensorteknologi
p Flere løsninger med 3D og WR
p BIM
p Klatresystemer
p VRB fagverksdrager
p Nye deler til MAXIMO veggforskaling
p Nye deler til DUO vegg og dekkesystem
p Ny generasjon PERI UP, PERI UP Easy fasadestillas, 
p Ny økonomisk tredrager

Det ble gitt ut 165.000 PERI vesker til våre besøkende og 
det ble telt inn ca. 200.000 besøkende på PERI standen i 
løpet av en uke - noe som er helt enormt!

Å være delaktig i en så sterk merkevarebygging sammen 
med våre eiere, familien Schwörer og resten av PERI-teamet 
gjør oss stolte som norske representanter.

Vi ser frem til å ønske våre kunder velkommen til neste 
BAUMA våren 2022.

BAUMA 2019
Storslått arena for PERI Gruppen

Med over 2000 leiligheter på et 280 
mål stort området som vil bli en ny 
bydel i Oslo - er Ulven et av OBOS 
sitt største utbyggingsprosjekt.

Det første prosjektet, Ulvenparken, 
inneholder i tillegg til leilighetene en 
barnehage med fem avdelinger og 
nærings arealer på gateplan. Det nye 
prosjektet vil få gode park- og torg-
arealer i umiddelbar nærhet, samt 
«grønne» gatetun på begge sider. 

Beliggenheten til boligprosjektet er 
sentralt på det som vil bli den nye 
Ulven - med kort gangavstand til 

kjøpesenteret og T-banestasjonen på 
Økern.

PERI RCS hydraulisk klatring og 
PERI RCS Max

Alle sjakter er forskalet med PERI RCS 
hydraulisk klatring, bortsett fra siste 
sjakt som ble byttet ut med det helt 
nye PERI RCS Max.

De to første etasjene på hver sjakt ble 
støpt med PERI Maximo. På vegger i 
sjakt har det blitt brukt PERI VARIO 
utvendig og PERI TRIO innvendig, fordi 
dette ble den mest optimale løsningen 

for entreprenøren. 
Trappesjakter og armeringsstillaser er 
bygget med PERI UP. 

Ulven B2
Prosjekt, Oslo

PERI - RCS 
MAX

Modul 1:
Ny hydraulisk 
pumpe.
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Marriot Moxy Bergen
Veidekke bygger nytt havnehotell 

Verdens største hotellkjede 
kommer til Solheimsviken. Marriot 
Moxy-hotellet blir Danske Core 
Hospitality kjedens første i Bergen. 
I løpet av våren 2021 får det miljø-
sertifiserte hotellet 199 nye hotell-
rom i finans- og teknologiklyngen 
Solheimsviken. 

GC Rieber Eiendom samarbeider med 
Veidekke om å bygge det nye hotellet. 
Byggearbeidene startet i august 2019 
og skal ferdigstilles i mars 2021.

Profileringen av hotellet vil være i et 
moderne design med en leken stil, og 
dette på bakgrunn av at Moxy også er 
kjent som Marriott-kjedens ungdom-
melige alibi. Beliggenheten vil være på 
kaikanten i Solheimsviken, sentralt i 
Bergen. Hotellet får 7.800 m2 i total-
areal og får totalt seks etasjer. 

Hotellet vil bli et viktig landemerke i 
Bergen med sin utforming og plasse-
ring. Bygget skal sertifiseres etter 
standarden BREEAM-NOR Very Good. 

Maximo forskalingssystem
Veidekke valgte Maximo forskalings-
system mye grunnet at dette er et 
raskt system å jobbe med, samt at det 
gir en fin matrise. På dette prosjektet 
var det høye krav til betongoverflate og 
utseende.

MOXY-prosjektet som er et Marriott 
hotell, skal ha et moderne design og en 
leken stil med mange synlige betong-
flater.

Første dekke ble støpt med Multiflex 
dekkeforskaling, hvor det ble støttet 
opp med Multiprop og MRK-rammer 
fordi det passet fint i den høyden.

Videre opp i hotellrometasjene ble det 
valgt PERIs «nye» standard dekkebord 
på 2,15 x 5m (10m2 finerflate)

Kostnadseffektiv system
Dekkebord VT 2,15 x 5m leveres ferdig 
montert til byggeplass. Dette er et 
kostnadseffektiv system som egner 
seg utmerket til store flater og mange 
gjenbruk. Her er det også produsert 
noen spesialbord tilpasset til 
konstruksjonen, men i hovedsak 
standard dekkebord - med tanke på 
betongen som vil være i stor grad 
synlig.

PERI utstyr brukt i prosjektet

n Maximo forskalingssystem
n Multiflex dekkeforskaling
n Multiprop
n MRK-rammer
n Dekkebord VT 20
n Spesialbord
n PEP dekkestøtter
n Pappstøperør/Monotub

Ferdig monterte standard dekkebord VT20 på 
PEP 20-300 dekkestøtter

Veidekke-ansatte i full gang med å armere til 
første støp på dekkebord

Første etasje er stemplet med Multiprop 625 Multiflex med Multiprop og MRK-rammer, 
Multiprop stempling og ferdig monterte VT20 
2,15 x 5m dekkebord

Dekkebord ferdig sikret med god HMS
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Kjære kunder

Ny sensorteknologi 
Lanseres i 2020

Lansering av sensorteknologi
Vi lanserer spennende ny sensorteknologi i 
2020. Produktene ble vist på BAUMA i 2019 
og det gjennomføres testing og ferdigstillelse 
av produktene i 2019-2020.

Felles for støpetrykk og temperaturmålere er 
noder som kobles på sensorer, sender 
signaler trådløst videre til "main unit" som 
sender data til en skytilgang. Opp til 64 noder 
kan tråløst seriekobles og brukes som rutere 
ved lengre avstander på for eks. anlegg. 

Støpetrykket kan måles, overvåkes og data 
lagres ute på prosjektet, inne på anleggskon-
tor og via skytilgang hvor andre ønsker å se 
resultater. Støpetrykksensorer monteres i 
huden på forskalingen og de er selvfølgelig 
gjenbrukbare.

For det norske markedet gjennomfører vi en 
test ute hos kunder i januar 2020.

Temperatursensorer sender data via node og 
samme «main unit» hvor prosjektet kan lese 
av målinger via skyløsning. Overvåkning av 
temperaturer kan gi raskere og tryggere 
fremdrift ved å se modning av betong. WZ 
sensor for måling av vannsement forhold er 
også noe vi har klart om få måneder.
 
Vi ser frem til å markedsføre sensor-
teknologi når alt er klart for det norske 
markedet.

Sky og webportal



PERI Norge AS
Dråpen 9
3036 Drammen
Tlf +47 32204940
info@peri.no
www.peri.no
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Bildene som brukes i denne brosjyren viser visse øyeb-
likkssituasjoner på forskjellige byggeplasser. Ytterligere 
bilder, f.eks. angående sikkerhet og stagplasseringer, kan 
ikke alltid betraktes som avgjørende eller endelige. Disse er 
underlagt risikovurderingen som er utført av entreprenør.

© PERI GmbH

PERI Norge AS!
Kontakt oss for mer informasjon om våre produkter og tjenester

PERI Norge AS; hovedkontor
Dråpen 9
3036 Drammen
Tlf 32204940

Avdelingskontor: Bergen
Stamsneset 99
5252 Søreidgrend
Tlf 55987140

Avdelingskontor: Stavanger
Bedriftsvegen 13
4353 Klepp Stasjon
Tlf 51427815

Avdelingskontor: Tromsø
Ærfuglveien 4
9015 Tromsø
Tlf 90503322

Avdelingskontor: Trondheim
Heggstadmoen 4-6
70-80 Heimdal
Tlf 73575070

Avdelingskontor: Ålesund
Bingsa
6090 Ålesund
Tlf 95267000 Drammen

(Hovedkontor)

Trondheim

Stavanger

Tromsø

Ålesund

Bergen


