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Teknisk totalleverandør
- med fokus på trivsel

DNF anno 2013 er blitt en ledende teknisk totalleverandør in-
nenfor fagene VVS, elektro og automasjon. Selskapet har stort 
fokus på løsninger innen energiøkonomisering og klimatekniske 
anlegg, og nedslagsfeltet er i all hovedsak proffmarkedet. DNF 
har egen prosjekteringsavdeling og gjør også energiberegninger. 
Som leverandør er de inne i en tidlig fase sammen med arkitekter 
og byggherre for å få en mest mulig optimal utforming av bygge-
prosjektene.

Trivsel prioritert
Vi besøker DNF i flotte lokaler som det er lett å føle seg hjemme 
i ute på Orstad. Spillkonsoll og utstilte rallybiler (i miniformat) 
vitner om at det er «bilsjuke» på huset. Hyggelige folk vitner om 
et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 

- Trivsel er et svært viktig fokus for oss, så vi bruker en del res-
surser for at folk skal ha det bra når de er på jobb. Mange av våre 
ansatte er ute på prosjekter, derfor legger vi ofte opp til samlinger 
på huset, sier Bjørn Kjetil Frøiland og Atle Braut, henholdsvis 
fagleder rør og markedssjef.
Bedriftshytte i Sirdal og på Sørlandet, golf, håndball og sykling – 
og selvfølgelig turer, er andre ingredienser for å opprettholde og 
utvikle et godt arbeidsmiljø.  

Har vokst fort
De tre gründerne Frode Dysjaland, Jarl Nilsen og Bjørn Kjetil 
Frøyland startet geskjeften for 10 år siden.
- Vi skulle være små og kjekke, men markedet ønsket det an-
nerledes. Det viste seg å være en ledig posisjon som totallev-
erandør. Kundene ønsket i økende grad å forholde seg til et hode, 
sier Bjørn Kjetil Frøyland.
I dag har DNF 120 lagspillere med seg. Nylig reiste 160 mann til 
Krakow for å feire 10-års jubileet. 
- Vi har hatt rask vekst, og det har vært spennende og ut-
fordrende. Vi er fremdeles de samme som ved oppstarten for 10 
år siden. Jeg tror vi er enkle å ha med å gjøre, men vi legger stort 
trykk på kvalitet.

Likhetstrekk 
DNF har hatt et godt samarbeid med Byggmester Sagen omtrent 
siden starten. 
- De er dyktige folk som har ting på stell. De er ryddige og opptatt 
av HMS. Vi ser egentlig mange likhetstrekk mellom Sagen og oss 
selv, og vi jobber godt i lag, slår Frøyland fast.

Da DNF startet opp skulle de de være små og kjekke. 10 år senere er de fremdeles kjekke, 
men de er langt fra små.
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Bjørn Kjetil Frøiland og Atle Braut i DNF.


