
Presentasjon av Teknotherm-Therma Tromsø AS (TTT) 

Oddvar Halsvik – Daglig leder:  
49 år – har tidligere jobbet i 22 år  i Midt-Troms Kjøleservice, som senere byttet navn til Norsk Kulde.  
Har fagbrev som bilmekaniker og kjølemontør, og har i tiden i Midt-Troms/Norsk Kulde jobbet som servicemontør, prosjektleder 
og med salg. 
Begynte i Teknotherm Marine 1. mai 2012. 
Tlf. : 947 85 733 E-mail : oddvar.halsvik@teknotherm.no 

Ørjan Tjosaas - Servicesjef 
38 år – har tidligere jobbet for Kværner Kulde, Trio Kulde, Midt-Troms Kjøleservice, Tromsø Reker, Kuldteknisk og Norsk Kulde. 
Har vært ansatt som montasjeleder og service-montør, og har drevet med overhaling av kompressorer, tig-sveising o.l.  
De to siste årene har han nå drevet sitt eget firma Tjosaas Industriservice, som nå vil bli overdradd til TTT med virkning fra 1. nov.  
Tlf. : 96 70 88 00 E-mail : orjan.tjosaas@teknotherm.no 
 

Johnny Adolfsen - Servicemontør  
41 år – har tidligere jobbet for Midt-Troms Kjølservice, Hjelset Rør, Åndal Kuldeteknikk, Karstensen Kuldeteknikk og Norsk Kulde. 
Har jobbet med produksjon og sveising av aggregater, rørlegging, service, montasje og igangkjøringer av kuldeanlegg. Har også  
vært med på å utvikle styring og programvare til kuldeanlegg. Har diverse sveisesertifikater og har drevet med diverse over- 
halinger av kompressorer. 
Tlf. : 976 16 739 E-mail : johnny.adolfsen@teknotherm.no 

Adresse:  Stakkevollveien 12 
 9010  TROMSØ 
Tlf.: 77 61 11 00  



Pål Korneliussen – Servicemontør 
39 år – gikk læretiden sin hos Midt-Troms Kjøleservice, og begynte så hos Johnson Controls Tromsø. Gikk så over til Norsk Kulde. 
Har arbeidet med alle typer kjøling, fra kjølehjørner og varmepumper i private hus til service og montasje på store industri-
anlegg, fryseanlegg og RSW-anlegg.  
Tlf. : 976 16 445 E-mail : pal.korneliussen@teknotherm.no 

Øystein Richardsen - Servicemontør  
23 år – har bakgrunnen sin fra kulde- og varmepumpeteknikk, og har tidligere jobbet hos Norsk Kulde. Jobbet der som service-
montør for det meste på industrisiden. 
Tlf. : 926 51 082 E-mail : oystein.richardsen@teknotherm.no 
 

Bård Rasmus Nyvoll - Servicemontør  
26 år – har fagbrev som kuldemontør, og jobbet tidligere hos MMC Kulde og  Norsk Kulde. Har vært ansatt som servicemontør/ 
montasjeleder, og har drevet med tig-sveising og overhaling av kompressorer på industrisiden. 
Tlf. : 918 58 632 E-mail : bard.nyvoll@teknotherm.no 
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