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Norild vokser i Sverige
Expo Butiksutrustningar Svenska AB representerer Norild 
i Sverige. Selskapet eies og drives av Sivert Lindborg 
som har lang erfaring fra ledende stillinger i det svenske 
dagligvaremarkedet. Etter noen år med hardt arbeide, ble 
2004 et godt år med mange leveranser. Sivert har sendt oss 
en lang referanseliste og rapporterer at han gleder seg til 
utfordringene i 2005, et spennende år i bransjen.

CO2 OVERTAR SOM 
KULDEMEDIUM

Bilde fra fabrikken i Askim av et CO2-aggregat som ble levert til en av våre kunder i Bergen.
Besøk fra Sverige studerer vår systemløsning.



LEDER’N Norild Service Askim AS

Norild Vestfold AS

Norild Rogaland AS

Norild Rogaland ble etablert i mars 1999 og har sine lokaler 
i Bjørneveien 18 i Sandnes. Datterselskapet har med 7 
ansatte, ansvaret for installasjon og service i Rogaland. På 
bildet ser vi stående Eidar Are Schønning, Torbjørn Lofthus 
(lærling) og Torger Engelsen (daglig leder). Foran sitter Josif 
Giruvanu og Daniel Budaca. Grigore Giruvanu og Thor Ivar 
Oaland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Norild Vestfold ble etablert i august 2000 og har sine lokaler 
i Kaarbyveien 15, Sundbyfoss, Hof i Vestfold. Selskapet 
har ansvaret for installasjon og service i Vestfold, Telemark 
og nedre Buskerud. Med 6 ansatte blir de også benyttet 
til installasjon i enkelte andre regioner. På bildet ser vi fra 
venstre Morten Engen, Ole Runar Sandvik, Bjørn Antonsen 
og Nils Kristian Pedersen. Arne Kristian Solberg (daglig leder) 
og Helge Lindstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Norild i Norge og 
Norden
Norild har klare ambisjoner om en sterk posisjon 
i Norden som leverandør av kuldeteknisk utstyr 
til dagligvarehandelen. I Norge skal vi i tillegg 
ivareta ansvaret for installasjon og service, være en 
totalleverandør. 

Ved hovedkontoret i Askim har bedriften egen 
serviceavdeling som monterer kuldemøbler, 
kvalitetssikrer totalleveranser samt utfører service 
i nærmiljøet. Sammen med vår stab av ingeniører 
er dette vårt støtteapparat og kompetansesenter for 
våre kunder, forhandlere og datterselskaper.

Norild har i dag to datterselskaper, Norild 
Rogaland AS og Norild Vestfold AS. 
Selskapene er etablert etter eget konsept 
der de ansatte er medeiere. Norild 
arbeider med å etablere datterselskaper 
også i andre regioner som etter hvert vil, 
sammen med våre forhandlere, dekke 
kundenes behov over hele landet for installasjon og 
service. Norild Sør AS, som vil dekke Agder-fylkene, 
er under etablering med Gard Bechen som daglig 
leder.

I Sverige blir vårt salg av kjøle- og frysemøbler 
ivaretatt av Expo Butiksutrustning i Västerås som 
eies og drives av Sivert Lindborg. Installasjon og 
service ivaretas av avtaler med store, svenske 
kuldeentreprenører. I Danmark etablerer vi 
forbindelser tilsvarende de vi har i Sverige.

Utenfor Norge leverer vi våre kuldetekniske 
aggregater og styringssystemer sammen med vår 
CO2-løsning til våre samarbeidspartnere.

Høsten 2004 leverte vi flere 
installasjoner med CO2 som 
kuldemedium. Vår patenterte løsning er 
blitt videreutviklet og optimalisert m.h.t. 
sikkerhet, ytelse og energiforbruk. Vi 
gleder oss over en god ordrereserve 
med mange CO2-anlegg for leveranser i 
inneværende år.

Vi styrker nå vår markedsavdeling som med unike 
kjølemøbler og patentert kuldeteknisk løsning bør 
ha gode muligheter i det nordiske marked.

Jeg er stolt av mine medarbeidere i Norge og Norden, 
sammen skal vi innfri forventninger fra våre kunder og 
nå våre ambisjoner! 

Norild Service, Askim, er vårt kompetansesenter for 
montering og installasjon i Norge og har en viktig 
støttefunksjon for våre datterselskaper og forhandlere over 
hele landet. Avdelingen består av 13 ansatte. På bildet 
står bak fra venstre; Geir Aspen, Per Arne Trømborg, Jan 
Roger Halvorsen, Ketil Nordal (serviceleder), Svein-Gunnar 
Bostrøm og Ketil Finpå. Foran står fra venstre Fridjof 
Weltzien, Hans Henrik Pedersen, Richard Gabrielsen og 
Christian Kjærstad. Frode Veiby, Håkon Lygård og Harald 
Brevik var ikke tilstede da bildet ble tatt.

……eget 
konsept der 
de ansatte er 
medeiere.

.....flere 
installasjoner
med CO2 som
kuldemedium.



ÅPNING I SVERIGE 
ICA supermarked Malung

Da Domus i Östersund planla den store ombyggingen 
av blant annet matvareavdelingen, bestemte de seg 
tidlig i prosessen at det skulle satses på høy kvalitet. 
Særlig var dette viktig innenfor ferskvarer. Valget falt 
på Norilds kjølemøbler, og dette er de i dag svært 
fornøyde med.
Prosjektleder Lars Ocklind (til høyre i bildet) og 
livsmedelschef Magnus Trense har fått mye skryt for 
lekkert design, hvor godt varene blir eksponert og ikke 
minst for lave og jevne temperaturer.

Blant annet har Miljö och Hälsa i Sverige gjort nøye 
kontroller og gitt Norilds Kjølemøbler beste karakter.

Kjell Olofsson i ICA Supermarked i Malung i Sverige 
er svært fornøyd med det valget han har gjort. Han 
valgte å satse på Norilds kjølemøbler da butikken 
skulle ombygges og samtidig utvides våren 2004. 
"Diskarna håller verkligen dom temperaturer 
som utlovats och det höjer kvaliteten på mina 
färskvaror..." sier Kjell i Malung.

REÅPNING I SVERIGE 
Domus i Östersund

Bilde av frysetorg ved Mega Klepp med 
CO2 som kuldemedium. 

Mega, Klepp

Norild har utviklet en miljøvennlig og energieffektiv 
løsning for kjøle-/fryseutstyr i butikker basert på 
kaskadeløsning med CO2 som kuldemedium i 
fryseanlegget. Det benyttes direkte fordamping av 
CO2 på frysestedene, mens det for kjøleutstyret 
benyttes indirekte system (isvann). Løsningen 
har flere tekniske elementer som skiller den 
fra konkurrerende kaskadesystemer, bl.a. 
såkalt lavtrykksreceiver som sikrer best mulig 
fordampereffektivitet, sikkerhet mot væskeslag og 
en enkel metode (patentert) for å unngå avblåsing 
av CO2 ved lengre stopp i anlegget, for eksempel 
ved strømbortfall. Norild fikk i 2003 den norske, 
nasjonale miljøprisen, ”Glassbjørnen innen 
Innovasjon”, for dette arbeidet.

Norild utvikler nå et konsept der man benytter 
direktefordampende CO2 også til kjøleutstyr for 
ytterligere å bedre økonomi og energieffektivitet. 
Bedriften ser store muligheter ved en slik løsning 
både for nye anlegg og ikke minst for eksisterende 
anlegg i forbindelse med ombygginger og 
utvidelser. Norild vil imidlertid benytte tid til 
omfattende uttesting i laboratoriet før løsningen blir 
levert til butikkene.

Norild leverte i høst Mega Klepp, Mega Nyborg 
og Obs Bryne med CO2 som kuldemedium i 
fryseanleggene med vår patenterte løsning.

Ingen fremtid uten CO2

...fra side 1



Norild AS er en ledende produsent og totalleverandør av kjøle-/frysemøbler og kuldeanlegg med 
komplette varmegjenvinnings-/ventilasjonsanlegg til dagligvareforretninger. Produktspekteret består 
også av kuldemøbler med innebygde aggregater, - såkalte ”plug-in”-produkter.

Norild har en moderne fabrikk i Askim, Norge. Forhandlernett for salg, montasje og vedlikehold 
er etablert over hele Norge og i Sverige.

Norild AS
Postboks 113

1801 Askim
Tlf: +47 69 81 81 81

Fax: +47 69 81 81 80

post@norild.no
www.norild.no
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ORGANISASJONSNYTT:

Stian Tandberg

Ansatte i Norild AS
"stadig flere ønsker å  

benytte våre løsninger 
på dataovervåkning 

og logging" 

Per-Owe Munkvik

Nye Prosjektledere

Stian er 26 år gammel og 
kommer fra Vikersund. 
Han ble utdannet 
sivilingeniør fra NTNU 
klima og kuldeteknikk i 
2004. Stian begynte som 
prosjektleder på Norild i 
august 2004.

Erik er utdannet 
maskiningeniør fra 
Høgskolen i Østfold. 
Han arbeidet sist for 
Forsvarets forsknings-
institutt og begynte som 
prosjektleder på Norild i 
april 2004. Erik er 33 år 
og bor i Trøgstad.

Per-Owe er 40 år, gift og 
bor i Fredrikstad. Han 
er utdannet fra Statens 
Kjølemaskinistskole 
og har fagbrev som 
kuldemontør. Per-Owe 
har tidligere arbeidet på 
Teknotherm og Novema 
Kulde og begynte som 
prosjektleder på Norild i 
oktober i år.

NYTT I KONGSVINGER:

NY BUTIKK:OBS Stoa

Bilde fra åpningen av OBS Stoa i Arendal i november 
i 2004. En meget omfattende leveranse fra Norild 
med alt av kjøle- og fryseutstyr, Energiskap med 
kulde-/ventilasjons-/varmegjenvinningsaggregat inkl. 
nedkjølingsanlegg samt kjøle- og fryserom.

Et bilde fra vår leveranse av kuldeteknisk utstyr og 
kjøle-/fryserom til Rema 1000 i Kongsvinger.

Snart kommer sommeren!
Er du forberedt på varme sommerdager, besøk fra Mattilsynet og temperaturkontroll av 
dine kjølereoler? Vi har kjøleutstyret som innfrir kravene i Norske Hygieneforskrifter og 
Europeisk Norm, M0 (-1 / +4 °C), uten bruk av plastgardiner eller dører.


