
Amdal Elektro ble
stiftet av Brynjar

Amdal og eid og drevet
av ham fram til bedriften

ble omdannet til aksjeselskap
i 2000. I 2004 Ragnar Kjøglum

overtok som daglig leder.
I dag består Amdal Elektro av seks 

ansatte. Fem av dem er med-
eiere i bedriften.

– Vi driver med installasjon
og service innenfor
privatmarkedet, industri og
landbruk, forteller Ragnar
Kjøglum og veteranene Inge
Bjørnseth og Erik Skille, som
har jobbet i selskapet siden
1990-tallet.

På 1990-tallet holdt bedriften
til i garasjen til Brynjar Amdal i
Krabbstumarka.

– Her var det ikke mye plass
å snu seg på, så her måtte det
være orden! understreker
Bjørnset og Skille.

I 2000 flytta bedriften til
Skogmo og kjøpte seinere det
tidligere administrasjonsbygget
til Overhalla Industrier.

Amdal Elektro er medlem i
elektrikerkjeden Elkonor som
består av frie og uavhengige
elektrobedrifter. 
– Kjeden sørger blant annet for
at vi til enhver tid har kon-
kurransedyktige avtaler med
grossister og bidrar med
hjelpemidler for at vi skal kunne
imøtekomme nye dokument-
krav, sier Kjøglum.

Fagfolk
Høylandet og Overhalla er primær-
område for Amdal Elektro. Men det
vanker også oppdrag i Namsos,
Flatanger, Grong og Røyrvik.

Tillit, erfaring og kompetanse er
nøkkelord for Amdal Elektro. 

– Vi prøver å tilby tidsriktige in-
stallasjoner som kundene er tjent
med over lang tid. Vi må følge godt
med og oppdatere oss. Vi er
avhengige av et nært og tillitsfullt 
forhold til våre kunder, sier Kjøglum.

Kundene har ofte god kjennskap til
hva som finnes i markedet og hva
som er mulig. Vi må inn og gi råd og

komme fram til fornuftige løsninger sammen med
kunden, sier Kjøglum.

Fellesskapet på Skogmo Industripark har stor 
betydning for bedriften.

– Aktørene er blitt bedre kjent med hverandre, og
fellesskapet bidrar i større grad til samarbeid – og til
oppdrag for hverandre. Restaurering og vedlikehold
av eksisterende anlegg står for en vesentlig del av 

oppdragsmengde. Men selvsagt også 
nyinstallasjoner og oppgradering, og mer 

avanserte styringssystemer som krever 
kompetanse for å installere og vedlikeholde.

Amdal Elektro på Skogmo ønsker flere
fagfolk inn i sin stab. 

– Vi har hatt god tilgang på oppdrag og har behov
for flere folk som kan faget slik at vi kan ta på oss
enda mer, sier Kjøglum. 

– Det er viktig at folka er selvstendige slik at vi 
slipper å binde opp flere på samme jobb.

Endringer
Tida har endret seg mye siden Inge Bjørnseth og
Erik Skille kom inn i bedriften på 90-tallet.

– Det er kontinuerlige endringer i forskriftene. Og

Ragnar Kjøglum, Inge Jarl Bjørnseth og
Morten Rosendal er tre av innehaverne
i Amdal Elektro. 

Morten Rosendal sjekker i sikrings-
skapet etter utført installasjon.

Tillit, erfaring og
kompetanse

Kompetanse er et 
absolutt krav i 
mange bransjer. 
Ikke minst gjelder 
det i elektro- og 
installasjonsbransjen.



spesielt er det blitt vesentlig strengere krav til
dokumentasjon på det vi gjør, sier Skille.

– Det er lite kundene har lov å gjøre sjøl av 
elektriske installasjoner. Det er en strengt regulert
bransje. Vi skriver ut et samsvarsskjema når vi har
utført en jobb der vi beskriver og går god for det vi
har utført. Det er også en kvalitetserklæring til
kunden, tilføyer Bjørnseth.

Kursing og oppgradering er høyt prioritert. Det 

stilles stadig nye krav som må
etterkommes. 
Alle montører må ha grunn-

kompetanse for å kunne utføre
montasje. Daglig leder Ragnar
Kjøglum har autorisasjon  som in-
stallatør. Det samme har Håvard
Skistad. Nå er en ny mann i

staben i ferd med å ta teknisk fagskole for å få 
autorisasjon. 

– Det er bra at flere har denne kompetansen. 
Erfaring og dokumentert kompetanse er det beste
skussmålet vi kan få, mener Erik Skille.

Stabilt
Amdal Elektro har ikke reisemontører.

– Vi liker oss best i heime-
området. Men det hender

selvsagt at vi tar på oss enkeltoppdrag utenfor 
nærområdet, sier han.

I det markedet bedriften opererer, er det flere 
konkurrenter både i Namsos og Grong.

Amdal Elektro betrakter markedet som stabilt og
godt.

– Det er hard konkurranse, men det skal det
være. Kanskje var den enda hardere for noen år
siden.

– Vi har en usedvanlig dyktig og stabil arbeids-
stokk med lite sykefravær. Jeg tror nok at det gode
arbeidsmiljøet og de ansattes eierforhold i bedriften
er en sterkt medvirkende årsak til det lave 
sykefraværet, sier Kjøglum

Morten Rosendal henter ut et armatur på lageret.

Morten Rosendal 
installerer spotlights 

i taket.

Erik Skille sørger for at det elektriske fungerer på Ocem.

Bransje: Elektriske installasjoner

Antall ansatte: 6
Daglig leder: Ragnar Kjøglum
Omsetning:
2006: 4,3 mill kroner
2007: 6 mill kroner
2008: 7 mill kroner
2009: 7,1 mill kroner
2010: 8,3 mill kroner

Utfordringer/muligheter: Økt 
aktivitet framover, ti millioner innen
rekkevidde. Nye krav, økt komfort
og krav til enøk vil kreve vår innsats.

Epost: amdalelektro@iventelo.net
Telefon: 74 28 11 19

Utstyret som leveres til et baderom i dag skiller seg fraftig fra det
som ble levert for 20-30 år siden.
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