
Drømme-
prosjekt 

Fluid Control har nettopp 
flyttet inn i nye lokaler 
og er svært fornøyde. 
Lothe Bygg som total-
entreprenør og DNF som 
underentreprenør har 
holdt alle frister, og den 
planlagte innflyttings-
datoen holdt helt til mål.DNF - Kåret til årets samarbeidspartner i 2011. Fra venstre: Lothe bygg-grunder og eier Per Steinar Lothe, daglig leder Helge 

Nærland, Jarl Nilsen fra DNF og eier og styreleder Magne Svendsen (foto Lothe Bygg).
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Du kan stole på en mester!
Murmester Jan Petersen AS har kontor i Vikeså, men vi har arbeider i hele Rogaland.
Vi utfører alt innen mur, flis og våtromsarbeid.



maren ørn ivarson
tekst og foto

– vi har hatt et godt samarbeid med Lothe Bygg helt fra 
første møte. De har vært lette å forholde seg til og vi har 
vært flinke til å sette konkrete grenser for når ting skal være 
ferdig. Det har vært gjensidig at alle har holdt tidsfristene, 
forteller øyvind Brunvær, produksjonssjef for Fluid Control.

– Det har vært et kjekt prosjekt, med godt klima og god 
stemning. Lothe Bygg skal ha mye av æren for det. Prosjek-
tleder Dan ivar aanestad og byggeleder Torleif  Falk har vært 
svært imøtekommende og flinke til å samle trådene på tvers 
av fagene, sier Gaute vagle, prosjektleder for DnF.

FLerFagLighet
DnF startet opp i 2003, først med ventilasjon og rør, og 

senere også egne selskap for service og elektro. Fra 
nyttår ble alt slått sammen, og firmaet DnF as er i dag en 
totalteknisk entreprenør med 87 ansatte, som påtar seg 
alle tekniske fag, som rørlegging, kjøling, varme, ventilasjon, 
sanitær (vvs), automasjon og både sterk- og svakstrøm. 
samtidig utfører DnF energiberegning og klassifiserer 
bygg. Bygget til Fluid Control er klassifisert i energiklasse 
B og er et kombinert verksted- og kontorbygg. 

– vi inngår også avtaler om utførelse av service og vedlike-
hold av tekniske anlegg i bygg forteller stig magnar Lura, 
daglig leder for DnF.
 
Det stilles hele tiden strengere krav til et byggs energi-
forbruk og en trenger stadig mer spesialkompetanse. 
– vi har denne kompetansen, og jeg tror en hovedentre-
prenør synes det er greit å forholde seg til bare et selskap i 
et prosjekt, fordi det da er enklere å koordinere mellom alle 

de tekniske fagene som inngår i byggeprosjektet, sier Lura.

SamarBeiDSpriS
DnF mottok i februar samarbeidsprisen 
«Det Gyldne Håndtrykk» for 2011 fra Lothe Bygg. en del 
av begrunnelsen er bred og solid erfaring og kompetanse, 
godt samarbeid i flere år og at DnF tilbyr løsninger som 
tilfredsstiller myndighetenes krav og kundens forventninger.

– vi samarbeider veldig godt med Lothe Bygg, og har 
arbeidet sammen med og for dem helt siden Jarl nilsen 
startet DnF. Fabricom er nytt prosjekt hvor bygging nettopp 
er igangsatt og hvor Lothe Bygg er hovedentreprenør og 
DnF leverer de tekniske fagene, avslutter Lura.

MEKTIG BYGG: Det levner ingen tvil om hvem som holder til i bygget. Fra venstre Gaute Vagle, Øyvind Brunvær og Stig Magnar Lura.
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•  PUSS
•  FLISER
•  INDUSTRIGULV
•  FASADEREHABILITERING

Kvalitet i alle ledd

•  MUR
•  SALG
•  FLYSPARKLING
•  INJEKSJON
•  UTFØRELSE


