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Entreprenør mot strømmen 
Bryn Byggklima etablerer bilfri avdeling i Midtbyen. 
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At ren luft er viktig for et selskap som 
jobber med ventilasjon og klimaan-

legg, er ingen overraskelse. Men Bryn 
Byggklima tar det litt lenger enn de fleste 
andre innen ventilasjonsbransjen  når de 
etablerer en egen avdeling i Olav Trygg-
vasons gate – der elsykkelen blir eneste 
transportmiddel.

- MYE ENKLERE
- Dette er helt perfekt for oss. Vi har 

eget lager i bakgården og sykkelparkering 
i en gammel stall. Jeg håper vi skal dra 
fordel av beliggenheten, smiler Olve Aar-

haug, som er leder for ettermarked i Bryn 
Byggklima.
Det er hans avdeling som skal være repre-
sentert midt blant alle kundene som bok-
stavelig talt ligger på nærmest hvert et 
gatehjørne i sentrum. Selskapet har alle-
rede rammeavtale med store eien-
domsaktører som E. C. Dahls Eiendom, 
Entra og Statsbygg. Planen er å etablere 
en fast stab på 4-5 personer, med åpning 
for flere for å ta unna topper i oppdrags-
mengden lokalt i sentrum.

- Det er stor aktivitet for tiden. Når 
man er her i byen, er det mye enklere å 

følge opp våre mange kunder i sentrum. 
Når vi jobber bilfritt og tett på kundene 
sparer vi miljøet. Men det er også store 
besparelser i bom, parkering – og ikke 
minst det som ofte er mest kostbart både 
for oss og kundene våre: tid.

ROBUST VEKST
Bryn Byggklima ble etablert i 1985, og er 
et landsdekkende konsern med utspring 
fra Asker. De tre eierne har sakte men 
sikkert bygd seg opp til en omsetning på 
600 millioner kroner fordelt på sju 
avdelinger landet over. I januar 2017 



  DET ER I BYEN DET SKJER.  
- Målet vårt er å sørge for et 
godt inneklima med lavt ener-
giforbruk og fremtidsrettede 
løsninger slik at vi tilfører våre 
kunder verdiskaping, sier f.v. 
Olve Aarhaug, Marius Axelsson 
og Emil-Andreas Zahl foran 
det nye midtbykontoret i Olav 
Tryggvasons gate 6.
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I en verden der befolkningen 
øker med 80 millioner nye 
innbyggere hvert år, er be-
hovet for mat, klær og hus 
viktige drivere for økt forbruk. 
Byggenæringen globalt kalles 
ofte for «40-prosentsek-
toren», fordi 40 prosent av 
all materialbruk er knyttet 
til bygninger. Samtidig står 
bygg for 40 prosent av alle 
klimautslipp og 40 prosent av 
all energibruken. Innovasjon 
for å redusere utslipp, energi- 
og materialbruk fra byggse-
ktoren er derfor avgjørende 
for bærekraftsmål 11, som 
skal bidra til å gjøre byer og 
bosettinger inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige.

overtok Bryn det lokale selskapet Trond-
heim Luftteknikk og Miljøventilasjon, 
med en omsetning på om lag 55 millioner 
kroner. Bare tre år etter har tallene skutt 
i været: 108 millioner kroner ble fakturert 
i 2019, med et meget positivt resultat på 
bunnlinja. Det er sterke tall og over bud-
sjett, bekrefter Aarhaug til Midtpunkt.

- Vi leverer solide resultater i vårt 
andre hele driftsår innenfor Bryn-kon-
sernet, og er en av de største i bransjen 
regionalt – det er vi ganske stolte over.

- Hva er de økonomiske utsiktene for 
dere fremover?

- Prisene er litt lave, for det er mye 
konkurranse, men vi oppfatter det som 
gode tider i bransjen. Avdelingen i Trond-
heim skal øke med ti prosent i året de 
neste tre årene. Det er målet, smiler Aar-
haug. 

GANGAVSTAND
I inneværende år er dermed målet tall-
festet til nærmere 120 millioner kroner, 
som fordeler seg på om lag 35 millioner 
for Aarhaugs forretningsområde etter-
marked, 7-8 millioner på renluftsavde-
lingen, og 75 millioner kroner på entre-
prise, med utgangspunkt i Frostgården i 
Fossegrenda, der fi rmaet har hovedkon-
tor og lager. Til sammen er det nå 35 
ansatte i Trondheim, fordelt på halvdelen 
hver av montører og ingeniører, samt to 
lærlinger.

- Entreprisen er de store prosjektene, 
oftest nybygg, der vi stort sett jobber opp 
mot entreprenørene og utfører oppdrag 
i området 3-20 millioner kroner. Eksem-
pler på leveranser er Orkland Folkehel-
sesenters bad, Hangaren på Lade, OBS 

Stjørdal og Pirsenteret. Vi på ettermarked 
jobber mer direkte opp mot kunden. Fol-
kets Hus er ett eksempel på det, sier Aar-
haug og sender et blikk ut av vinduet, 25 
meter i luftlinje over Olav Tryggvasons 
gate.
For ettermarked er de viktigste forret-
ningsområdene Kundebehandling, Ser-
viceavtaler, ENØK-prosjekter, kjøling, 
ventilasjonsaggregat, innregulering og 
inneklima-analyse. Siden dette handler 
mest om service og analyse knyttet til 
eksisterende anlegg, er utstyrsbehovet 
minimalt. Slik får man betjent de aller 
fl este kundene ved hjelp av kun service-
tekniker – en av Serviceteknikerne bor 
allerede i Midtbyen – og er utstyrt med 
elsykkel som kan ta opptil 80 kilo last for 
å kunne betjene midtbyområdet.
I anbudsprosesser der det gis poeng ut 
fra bilpark og andre grønne parametre 
er det selvsagt en fordel å kunne doku-
mentere at fi rmaet jobber bilfritt. Et 
annet stort fortrinn ved den sentrale 
beliggenheten er at det blir lettere å 
besøke gårdeiere.

- Ja, vi driver faktisk også litt oppsø-
kende virksomhet, forteller Aarhaug. Vi 
gjør heller det enn å sitte og regne på 
Doffi  n-anbud, sier han med et glimt i 
øyet.

FLAT STRUKTUR
Til tross for mye kompetanse og folk med 
fl ere tiårs erfaring i faget «på huset», er 
det helt fl at struktur i Bryn Byggklima.

- Alle er like verdifulle i selskapet, 
derfor har vi fl at struktur. Det betyr sam-
tidig at alle må bidra.

- Er det lett for dere å rekruttere rele-
vant fagkompetanse til bedriften?

- Folk som har utdanning innen våre 
områder sitter på svært ettertraktet fag-
kompetanse. Vi ønsker oss enda fl ere med 
fagbrev som ventilasjonstekniker og 
automatiker, men per i dag utdannes det 
ikke mange nok for behovet. Det ligger 
under blikkenslagerlinjen, men de to er 
egentlig helt ulike fag. Det er stor forskjell 
på utvendig blikkenslagerarbeid og inn-
vendig ventilasjon, klima og kjøling. Den 
største forskjellen er at det er mye kom-
plisert teknologi involvert innen vårt 
fagområde.

- Helt til slutt: hvordan ser ordrere-
serven på det nye midtbykontoret så 
langt?

- Vi har allerede stor ordrereserve på 
ettermarked i år med mange nye service-
avtaler og rehab-prosjekter, men har 
fortsatt ledig kapasitet for midtbyopp-
drag forteller Olve Aarhaug, som gleder 
seg over nye og spennende tider i hjertet 
av Trondheim sentrum: - Det viser at det 
går an å tenke annerledes. 




