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Halden, 12. Februar 2016 

 

Pressemelding 
 
Teknotherm Marine etablerer seg i Bergen.   
 
Som den del av Teknotherm Marine's strategi om å bli markedsledende innen maritime HVAC (Heating, 
Ventilation and Air Conditioning), så etableres det et nytt datterselskap med navn Teknotherm Marine 
HVAC AS. Selskapet er allerede i drift fra hovedkontoret i Halden, men vil ikke bli operasjonelt i Bergen 
før andre kvartal dette år.  
 
Dette firmaet i Bergen vil spille en nøkkelrolle i vårt fokus på å bygge en kraftig og sterk organisasjon med 
høy teknisk kompetanse, og med evnen til å levere i h.h. til kundenes behov. Kombinert med Teknotherm's 
kuldtekniske kompetanse og Heinen & Hopman's tilstedeværelse og nettverk over hele verden, så vil dette 
firmaet bli en sterk partner nasjonalt og verden over for designere, verft og redere.  
"Siden norske skipsverft, designere og redere er verdensledene for flere typer skip, så ser vi Bergen som en 
viktig strategisk base for våre nye aktiviteter. Vi vil bli en del av denne industrien, og kan tilby høy kvalitet, 
både teknisk og når det gjelder kundesupport på global basis. Derfor bygger vi opp et erfarent team med 
kunnskap om the globale HVAC-markedet", sider administrerende direktør Jon Aksel Brynildsen. 
 
Utenfor Norge, så er Teknotherm allerede en velkjent leverandør av HVAC-systemer med høy kvalitet. 
Mens vi i Norge har kunne tilby kuldeanlegg, som er et av hovedelementene i et HVAC-system, til alle store 
leverandører i Norge gjennom flere tiår. "Teknotherm har et sterkt merkenavn innen den maritime sektor, 
og nå vil vi utvikle dette merkenavnet ytterligere og inkludere HVAC enda mer enn tidligere", konkluderer 
konsernsjef Roy Moberg. 
 
Inntil kontoret i Bergen er operasjonelt, så vil alt arbeid bli ledet fra hovedkontoret i Halden ved Jon Aksel 
Brynildsen som administrerende direktør og Christer Mattsson som salgsdirektør. 
 

Med en historie helt tilbake til 1926, så er Teknotherm-gruppen designer, entreprenør og produsent av 
kuldetekniske systemer av høy kvalitet. Firmaets strategi i dag er å bli den foretrukne leverandøren av 
HVAC- og kuldetekniske systemer for marine- og offshoreinstallasjoner. Med Heinen & Hopman som hoved-
aksjonær i Teknotherm-Gruppen, så har konsernet valgt en offensiv strategi om å bli den ledende 
leverandøren av HVAC- og kuldetekniske systemer til det norske markedet, både nasjonalt og globalt.  
 


