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dormakaba Norge AS har signert en avtale om å selge prosjektvirksomheten i Norge til 

Låssenteret AS.  Denne transaksjonen styrker og videreutvikler vårt eksisterende samarbeid 

med en veletablert og kjent aktør i markedet. Samtidig vil dette gi nye vekst- og 

utviklingsmuligheter for selskaper. Den overførte forretningen passer godt inn i 

kjernevirksomheten til Låssenteret AS.  

 
Tydelig fokus på salg av produkter, tjenester og løsninger 
Når dormakaba trekker seg ut av prosjektvirksomheten i Norge vil vi benytte anledningen til ytterligere 

forsterke den gjenværende virksomheten.  

- For dormakaba vil dette trinnet hjelpe oss med å endre vår norske forretningsmodell med et tydelig fokus 

på salg av produkter, tjenester og løsninger, og i tillegg optimalisere driftseffektiviteten. For eksempel vil 

det gjøre det mulig for oss å fokusere på distribusjons- og partnervirksomheten, avklare vår 

markedsposisjon og videre være et viktig steg mot å styrke den gjenværende virksomheten i Norge. Vi vil 

også benytte anledningen til å styrke tilsvarende kompetanse og kapasitet, til å støtte den indirekte 

forretningsmessige tilnærmingen ytterligere, sier Kenth Granljung, Senior Vice President Scandinavia 
& Baltics dormakaba. Når dormakaba Norge AS trekker seg ut av prosjektvirksomheten i Norge vil vi 

benytte anledningen til ytterligere forsterke den gjenværende virksomheten. Intensjonen er å styrke vår 

servicevirksomhet og salget gjennom vårt partner- og distribusjonsnettverk. Vi skal i tillegg videreutvikle 

vårt service og løsningssalg mot utvalgte markedssegment. 
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Avtalen innebærer at Låssenteret overtar dormakaba sine forretningsområder: «Installation project business», 

i Tromsø, Trondheim, Bergen, Haugesund, Sandefjord, Drammen, Oslo og Gjøvik. Videre relatert «Service 

and maintenance business» i Tromsø, Haugesund, Gjøvik og Sandefjord. dormakaba i Norge vil fortsatt jobbe 

prosjekt mot bl.a. flyplasser, høysikkerhetsobjekter og helseinstitusjoner og beholder i hovedsak også 

serviceavtalene i disse markedene. 
 
- Vi er meget fornøyde med å overta låsesmedvirksomheten til dormakaba. Dette er en virksomhet med 

lang historie og den representerer noe av det mest kompetente fagmiljøet i Norge. Høy kompetanse, 

erfaring og solid fagkunnskap kjennetegner de ansatte vi nå overtar, sier Ståle Raa, konserndirektør i 
Låssenteret.  

Kenth Granljung sier, - Det føles trygt å overlevere denne delen av virksomheten til en god og stabil 

samarbeidspartner med en klar ambisjon om å dra nytte av den kompetansen personalet vårt besitter og de 

fine forholdene våre ansatte har bygd til prosjektkundene. 

Overtakelsen vil formelt skje 1. september. 
. 
 
 
Ta kontakt for mer informasjon 

Kenth Granljung  
Senior Vice President Scandinavia & Baltics 
M: +46 10 200 8369   
kenth.granljung@dormakaba.com 

 
 

Marcus Taeck 
Vice President Marketing 
M: +46 10 200 8379 
marcus.taeck@dormakaba.com 

  
 
dormakaba Group 
dormakaba for smart og sikker access. Som ett av tre global ledende selskaper i bransjen, er dormakaba en 
pålitelig partner for produkter, løsninger og tjenester for tilgang til bygninger og rom – alt fra ett og samme 
sted. dormakaba er representert i mer enn 130 land over hele verden. dormakaba er oppført på SIX Swiss 
Exchange, har hovedkontor i Rümlang (Zürich/Sveits), ca 16 000 ansatte og en omsetning på mer enn 2,8 
milliarder CHF. SIX Swiss Exchange: DOKA 
Du finner mer informasjon på www.dormakaba.com 
 
 
Om Låssenteret 
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Låssenteret AS er Norges største privateide aktør med et ledende fag- og kompetansemiljø innen lås, beslag, 
adgangskontroll og sikkerhetsløsninger. Låssenteret har 26 avdelinger og ca. 300 ansatte. Låssenteret AS vil 
før oppkjøpet av dormakaba sin låsesmedvirksomhet i Norge omsette for ca. 406 millioner kroner i 2020. 
Selskapet har hatt en kraftig vekst de siste årene, både gjennom oppkjøp og organisk vekst, men alltid hatt en 
lønnsom drift. Låssenteret AS er eid av Ståle Raa og de ansatte. 
Les mer på: www.lassenteret.no  
 
 

 

Ansvarsfraskrivelse 
Denne kommunikasjonen inneholder visse utsagn knyttet til fremtidig utvikling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av uttrykk som "tror", "antar", 

"forventer" eller lignende formuleringer.  Slike uttalelser om fremtidig utvikling er basert på forutsetninger og forventninger selskapet mener er rimelige 

på det aktuelle tidspunkt, men som kan vise seg å være feilaktige. Det bør ikke legges overdreven eller avgjørende vekt på slike uttalelser, fordi de 

avhenger av og påvirkes av ukjent risiko, usikkerhet og andre forhold som kan medføre at de fremtidige resultatene, den økonomiske situasjonen, 

selskapets eller konsernets utvikling eller resultater, blir vesentlig forskjellig fra det som enten er uttrykt eller underforstått ved slike uttalelser.  

 

Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til: 

• generelle økonomiske forhold 

• konkurranse fra andre selskaper 

• effekter og risikoer som følger av ny teknologi 

• selskapets kontinuerlige kapitalbehov 

• finansieringskostnader 

• forsinkelser ved integreringen av fusjoner eller oppkjøp 

• endrede driftskostnader 

• valuta- og råvareprissvingninger 

• selskapets evne til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

• politisk risiko i land der selskapet opererer 

• endringer i gjeldende lov 

• realisering av synergier 

• andre faktorer som er identifisert i denne kommunikasjonen 

Skulle en eller flere av disse risikofaktorene, usikkerhetsmomentene eller andre faktorer inntreffe, eller skulle en underliggende antagelse eller 

forventning vise seg å være feil, kan faktiske resultater variere vesentlig fra de som er angitt. Grunnet disse risikofaktorene, usikkerhetsmomentene 

eller andre faktorer advares leserne mot å legge overdreven eller avgjørende vekt på slike fremtidsrettede uttalelser. Med unntak av hva gjeldende lov 

eller forskrift krever, vil ikke selskapet ha noen forpliktelse til å oppdatere eller revidere slike fremtidsrettede utsagn, verken som følge av ny 

informasjon, fremtidige hendelser eller annet. Merk at tidligere resultater ikke representerer noen garanti for fremtidige resultater. Vær også 

oppmerksom på at perioderesultater ikke nødvendigvis er indikasjoner på årsresultater. Ved behov for råd anbefales en uavhengig rådgiver. 

Denne kommunikasjonen utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon til salg eller kjøp av verdipapirer i noen jurisdiksjon.  

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, osv. er registrerte varemerker for dormakaba-

konsernet. dormakaba-konsernets produkter og systemer er ikke nødvendigvis tilgjengelige i markeder der nasjonale begrensninger eller 

markedsføringshensyn hindrer dette. 
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