HAFJELL BYGG AS

• Etablert i 2013 av Meho Sortland
•
•
•
•

og Bjørner Killi
Hovedsaklig arkitektoppdrag
10 ansatte
Gaselle-bedrift i 2016 og 2018
Lærlingbedrift

Innovativt

med særpreg
Hafjell Bygg AS realiserer hyttedrømmer til arkitekter og byggherrer. De blir vist stor tillit og strekker seg
lenger enn langt for å oppfylle ønsker som er utenfor A-4 formatet. Det være seg skigard som hyttekledning,
en ytterpanel i et utradisjonelt breddeformat, eller en Y-formet hytte som nærmest svever i lufta.
Av Åse Kari Gravråk

– Jeg har som vane å si ”Ja! Dette får vi til!”
Det er faktisk lite som er umulig, sier Meho
Sortland, daglig leder i Hafjell Bygg.
Y-hytta
En Y-formet hytte på Kvitfjell var et av de
første betydelige prosjektene som Hafjell
Bygg fikk bryne seg på. Hytta ble tegnet av
Lund Hagem Arkitekter, ei luftig hytte som
nærmest svever i lufta. Bygget er oppført
i tradisjonelt bindingsverk, fundamentert
på stålsøyler som er boret ned i fjellgrunn.
Fasadelivet består av spaltevegger som danner hyttas særpreg i kombinasjon med fundamenteringen.
– Oppdraget var svært komplisert. Men hvis
utfordringer blir større enn først antatt må
vi gjøre endringer underveis, og selvsagt i
tett dialog med både arkitekten og byggherren, presiserer Sortland. – Og når det dreier
seg om store kompliserte oppdrag må jeg
følge prosjektet nærmest 24/7. Da kverner

det hele tida, til og med når jeg er på jakt.
Fikk idéen på elgjakt
Og det var på en elgjakt i 2013 at ideen
dukket opp. Meho Sortland hadde drevet
eget byggefirma i flere år, men nå var tiden
inne for et AS. Han spurte Bjørner Killi som
var med på jakt, om han kunne tenke seg
å være med på etableringen, og svaret var
tvert ja! Ballen begynte å rulle og siden har
det gått oppover. I dag er det ti ansatte i
bedriften, hovedoppdragsmengden kommer
fra arkitekter, men Meho understreker at de
er opptatt av å beholde bredden i faget.
– Vi tar rehabilitering av vanlige boliger
også. Det er bad og kjøkken, vi skifter tak
og kledning. Vi skiller verken på kundene
eller hvor de vil bygge, her er det førstemann til mølla som gjelder.
Skigard-hytta
Et noe spesielt byggeprosjekt som bør

nevnes er skigard-hytta til arkitekt Casper
Mork-Ulnes. Her har Hafjell Bygg, etter
arkitektens ønske, kledd hytta med 1000
stokker av gran, hver på tre meter, og med
et luftig mellomrom inn til vindsperren
produsert av kortreist flis på Gjøvik. Hushjørnene har detaljer med kryssende skigard. De vertikale stolpene, det horisontale
panelet og den diagonale skigarden lager et
spill på hytteveggen av mønstre. Om vinteren legger snølaget seg på skigarden og gir
den kamuflerende effekt.
Det virker som du er en fyr som alltid finner
løsninger, stemmer det?
– Hehe, ja….(han tenker litt….) – Jeg vet jo
at det meste lar seg gjøre selv om det kan
by på utfordringer. Og det som gir meg en
ekstra fordel er at jeg har kompetanse og
erfaring både som møbelsnekker og som
tømrer.
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som én. Vi tegna selv og fikk bestilt.
Meho røper at det er hvordan du spikrer
den fast på veggen som er hemmeligheten.
Det må festes på en spesiell måte slik at
panelet ikke deler seg og ser ut som to bord,
den må krympe mot skjøten slik at skjøten
alltid blir tett. Dermed ser det ut som panelet er ett bredt bord i stedet for to smale.
Hokuspokus bred panel!

Meho Sortland, mannen bak Hafjell Bygg.
Når du utdanner deg som tømrer lærer du
mye om bygg-tekniske løsninger, men ikke
så mye om selve treverket som materiale og
ulikhetene mellom de forskjellige tresortene. På møbelfaget derimot var det rettet
mye oppmerksomhet rundt dette, og den
kunnskapen drar jeg veldig stor nytte av i
dag, det er absolutt en stor fordel.
Konstruerte ny løsning
– Vi hadde et veldig artig prosjekt på Mosetertoppen som sto ferdig for et par år siden.
Hytteeieren var veldig klar på at hun ville
ha en utvendig bred panel. Men ingen av
leverandørene våre ville levere i den bredden
hun ønsket. Dermed måtte vi konstruere en
teknisk løsning som var mulig å bruke. Vi
tegna en type panel som egentlig er delt i to,
men når du setter den sammen ser det ut

Stolt av de unge snekkerne
– Men uansett hvilket byggeprosjekt som
gjelder, om det er lite eller stort, vil jeg at
håndverkerne skal kunne fortelle stolt til
familie og venner at ”denne jobben har jeg
vært med på”. Og jeg vil gjerne trekke frem
de unge snekkerne, jeg synes de er så flinke.
Vi har hatt tre lærlinger i år, og alle har
bestått med meget gode resultater. Et annet
eksempel er Kristine Fjeldberg Madsen som
begynte som hjelpearbeider i bedriften for
godt og vel tre år siden. Nå er hun straks
ferdig utdannet tømrer. - Sånne som henne
vil vi gjerne ha flere av, slår Meho fast. Utfører du en god jobb som lærling får du
som regel fortsette i bedriften.
Kristine droppet reiseliv,
begynte i Hafjell Bygg
Kristine Fjeldberg Madsen (25) har en bachelor i reiseliv, men etter huskjøp og oppussing fikk hun lyst til å vite mer om husbygging. Interessen ble så stor at hun søkte
jobb i bygge-bransjen. Nå har hun jobbet
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som hjelpearbeider i Hafjell Bygg i 3 ½år
og er klar for å ta svenneprøven.
– Jeg var litt spent og småskeptisk i starten,
men jeg ble tatt godt imot og jeg trives
veldig godt, sier Kristine. -– Nå skal jeg ta
svenneprøven før jul, da er jeg utdannet
tømrer!
Burde vært bedre info
– Det er et kjempespennende yrke. Og det
burde også vært bedre informasjon om
disse mulighetene på skolen, jeg var bla.
ikke klar over at jeg kunne begynne som
hjelpearbeider og få lønn fra første dag. Det
var først da jeg kontaktet Karriere Oppland
at jeg fikk vite om hva jeg burde gjøre for å
bli tømrer, sier Kristine Fjeldberg Madsen.

Kristine Fjeldberg Madsen er snart ferdig tømrer.

