
ARBORs VISJON



HVORDAN NÅ VÅR VISJON

1. Arbor-Gruppens skal primært produsere og selge plater til bygnings-

og møbelformål, samt byggesystemer.

Andre produkter relatert til dette kan produseres og selges.

Delta i bedrifter og etablere bedrifter, som bruker slike plater og 

produkter.

2. Når det gjelder plater omfatter markedet mange typer. 

Arbor skal dekke følgende områder:

1) Bygningsplater ubehandlet

2) Bygningsplater behandlet

3) Belagte plater

4) Brannhemmende plater

5) Møbelplater

6) Konstruksjonsplater

Markedet er for nye bygg og moderniseringsmarkedet, 

samt trevareindustrien.



3. Kunder og brukere av produktene er i hovedsak kjeder, grossister,  

storforbrukere og byggmestere.

4. Produktene skal ha høy kvalitet, slik også for alle tjenester 

Arbor yter for kunder og ansatte.

5. Være en god og utviklende arbeidsplass for de ansatte. Helse, miljø og 

sikkerhet skal vies spesiell oppmerksomhet og være i

tråd med gjeldende lover og forskrifter.

6. Være ledende på produksjons- og produktområdet.

7. Utvikle nye produkter nevnt under pkt. 2.

8. Internasjonale siktemål organisert slik at lokal konkurransedyktighet 

styrkes.

Hattfjelldal, 27-08-99

A. Kr. Jarmund
adm. dir.
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Omsetning 250mill/år

Ant. ansatte 100

Total balanse 235mill

Total EK 55mill

Resultat snitt 8 -10mill/år (siste 10 år)

Investeringer 120 -150mill (siste 10år)

Hattfjelldal kommune mottar ca 15GWh/år

i konsesjonskraft pga Arbor alene. 



Eklund



Strand



20 mål tomt med produksjon, havnelager og ISPS-kai



Oslo 3 lokasjoner

Eget kontor/lager 3 ansatte, utleie to lokasjoner



ARBOR-HATTFJELLDAL A/S



Gamle fabrikken





LETT TILGJENGELIGE
OVER HELE LANDET

• Lagre i Hattfjelldal, Oslo, Kragerø, Bergen

• Salgsrepresentanter i Hattfjelldal, 
Harstad, Trondheim, Kristiansand, Oslo 
og Sverige.



Våre kunder





SAMFUNNSREGNSKAP fra NHO
OFFENTLIG VELFERD

Arbor-Gruppen bidrar direkte og indirekte med

955 grunnskoleelever

eller 

623 kommunale barnehageplasser

eller

99 Sykehjemsplasser

65,5 millioner 

i skatter og avgifter kan finansiere:



Marked/salg

Produksjon

Produkter

Miljø

Kompetanse

Kapital

Produksjonsutstyr

Innovasjon

Kontorsystemer

Lønn

Logistikk ut

Logistikk 
inn

Råstoff

Lokale 
ramme-

betingelser

Vern



Arbor

NY Sag

SAG HATTFJELLDAL

Virkesforbruk 

60.000m3 sagbruk

70-90.000m3 Arbor

Ca. 30-35 ansatte på sagbruk

Ca 100 ansatte på Arbor

Investering ca 200 mill

Fordeler

-Lokal verdiskapning

-Lokalt råstoff

-Mindre transport

-10 ganger mer 

miljømessig enn å sende 

virket ut av region

-Sikrer eksisterende 

industri råstoff

-Sikrer eksisterende 

industri konkurransekraft

-Kompensering for vern

-Meget konkurranse-

dyktig for fremtiden

-Økt verdiskapning i 

Nordland

-God økonomi

-All fremtidig skog i 

Nordland kan sages på 

dette sagbruket og 

biprodukter nyttes av 

Arbor.

-Sagbruket og Arbor vil ha 

perfekt størrelse i forhold 

til råvarer og tilpasset salg 

i Norge, dvs. svært 

konkurranse dyktig.






