
 

Vi lever af varm luft  

og kompetente medarbejdere  



  
    

  
   

     
  

  
     

   

Profil 
Siden 1973 har NB Ventilation leveret ventilations
løsninger til det Skandinaviske marked, især Norge 
har sat sit præg på den danske virksomhed, både 
ejermæssigt gennem leveårene, men også 
produktmæssigt. 

I dag er NB Ventilation A/S dansk ejet og har udvidet 
sit produktsortiment/knowhow omkring 
modstrømsvekslere ved at købe LinkNordic ApS. På 
denne måde har vi en stor vi knowhow omkring 
størstedelen af varmeveksler produkterne i Europa. 



  

 

 
 

     
  

   

  
   

     
    

 

  NB i TAL og DATA  

• Aalborg virksomhed 
• Omsætning 65 – 70 mio. 

• Medarbejdere 45 
• 13 funktionær 

• 3 dimentanter / praktikanter 

• 32 timelønnede 
• 5 lærlinge 

• Størst i DK på industriventilation 
• Eksport til Norge 

• Indirekte eksport til Tyskland og USA 

• Stor knowhow om varmegenvinding/Energi 
• Kan levere alle genvindingsformer inden for ventilation 

• På en rejse fra håndværkervirksomhed til digital industri- og
videns virksomhed (industri 4.0), hvor der er gennemsigtighed 
gennem hele virksomheden 



   
      

 
  

       
   

     
    

Hvad er vores stærke side? 

Vi har hos NB Ventilation A/S ALTID lyttet til
kunderne og deres behov, det gør, at vi i dag kan 
SKRÆDDERSY ventilationsenhederne, således de
passer ind i det givne byggeri. 

Vi er hos NB Ventilation i dag ved at udarbejde et stort 
standardprogram, ved siden af vores standardprogram 
på modstrømsvekslere, vi kan tage udgangspunkt i, når 
vi dimensionerer den optimale løsning for vores 
kommende kunder. 



NB0 VENTILATION  
FLEKSIBILITET PÅLIDELIGHED INNOVATION KREATIVITET 

Hvad der er udført fra 2014 til i dag i Nordborg 

• 	

 	

 

 	
 	

 	
	 
 	
 	
 	
 	

Vi startede energ isparerprogrammet i j ul i 2013 i El7 med de første 2 Qlyq and play-
løsninger udstyret med en Danfoss ECL-styring. 

• Efter den første måned i tjeneste kunne vi se, at bespa relserne va r større end forventet , 
og dette gav os mul igheden for at fortsætte med nye projekter. 

• Vi 	blev bedt om at lave så mange energ ibesparer projekter som mul igt med mindre end 3 
års tilbagebeta lingstid. 

• Resultatet fra 2014 til 2019 har været: 
• Demontering af 96 gamle ventilationsanlæg med en kapacitet på 2.300.000 m3/ t. 
Installation af 53 nye ventilationsanlæg med en kapacitet på 1.800.000 m3/ t. 

• Ombygning af 24 ventilationsan læg med en kapacitet på 500.000 m3/t 
• Udskiftet 60 udsugningsfi ltre til ABSOLENT filtre. 
• Installation af kølevand besparelse på 5 lokationer i Nordborg. 
• Erstattet og 7 serverkølingssystemer 
• Udskiftet og isoleret 25.000 m2 tagarealer i lunden og Elsmark. 
• Installeret nye lavtemperatur- og energibesparende fje rnvarmeanlæg til rad iatorer 

Samlede investeringer kr.115.125.000 

Energi t ilskud kr. 26.595.000 

Ti lbagebeta ling 2,4 år 



  
 

 
  

  
 

  

INTELLIGENT KØLING 
• Køling med vand beregnet til topkøling 
• Fuldstændig CO2 – neutral 
• Driftsomkostninger under 500 kr. om året 
• I test på Aalborg Universitet 
• Et forsøg med Teknologisk Institut og Aalborg 

Universitet, sammen med NB’s Hollandske 
samarbejdspartner Lucam og NB 

• Støttet af El-forsk 
• Stort perspektiv til skoler 



   

   

    

 

  

     
  

   
  

  

NB’s kompetencer 

NB har bygget specialanlæg i 40 år 

• 5 nye anlæg om ugen - ca. 

• Standard leverandører kommer med en ny serie hver 5 år 

NB har ansat fagfolk 

Standard leverandører har primært fabriksarbejdere 

Da vi startede vores rejse for 4 år siden var hovedparten af vores 
medarbejde stærkt på vej mod det ”grå guld” 

Vores kompetencer ”stod skrevet på vægen med usynlig skrift” 
og ikke i en manual 

Vi havde derfor en stor kompetence udfordring. 



    
     

      
    

  

  
   
  
    

   
    

      

    
 

 Kultur - Medarbejderne ånd  

• Holdånd 
• Vi har holdånd – vi hjælper hinanden og arbejder for fællesskabet 
• Vi tager dog individuelle hensyn og mener at forskellighed gør stærk 

• Læringsmiljø 
• Vi lærer af hinanden og vi er gode til at lære nye folk op 
• Når vi laver fejl bruger vi det til at blive bedre 
• Når vi er i tvivl søger vi hjælp hos hinanden 

• Ledelse og personale 
• Vi leder os selv og hinanden efter fælles mål 
• Vi gør hinanden gode 
• Vi støtter op om udvikling af os selv og vores kollegaer 

• Faglig stolthed 
• Vi sætter en ære i at levere den bedste kvalitet til kunderne 
• Vi er stolte af det arbejde, vi udfører – både i værkstedet og hos kunderne 
• Vi repræsenterer NB på en positiv og professionel måde overfor omverden 

• Sjovt 
• Vi skal have det sjovt sammen og alle bidrager til et godt arbejdsmiljø 
• Vi deltager, så vidt muligt, i fælles arrangementer for, at styrke det sociale samvær



   
   

  

 
  

 

  
 

 

 
 

 

Uddannelse
Lærlinge samarbejde mellem NB og vores 
kunder om at uddanne Ventilationsteknikker: 

• Ib Andersen Ventilation, Ventek Ventilation, 
Jonasen Ventilation, Urban ventilation og 
Thomsen & Fals 

Vi har ca. 3-5 studenter projekter om året 
- Ingeniør 
- Erhvervsøkonomi 

Vi har praktikanter/studentermedhjælpere 
- Ingeniør 
- Erhvervsøkonomi 



     
  

      

     
      

    
 

   
   

   
 

      
  

• Vores HR – opgaver løses primært af en studerende fra AAU, der  
er ved os 10 timer om ugen  

• Vi har en praktikant fra AAU som har arbejdet med at  
dokumentere vores processer og forretningsgange  

• Vi har haft projektgrupper der har arbejdet med vores layout 
• Vi har nogen, der lige nu arbejder på, at analysere vores marked,  

fordi vi selv har en fornemmelse af, at der begynder ske noget  
disruption  

Vores ledergruppe har ca. en uddannelsesdag hver måned. 
• Uddannelse i hvad en ledergruppe vil sige 
• Kende dig selv som leder 
• Mini MBA (XBA – business institut) 

Vi har ansat en nyuddannet ingeniør og sendte ham en måned i værkstedet først. 
• Med i digitaliseringsprojekt med AAU 



 

 

  

Kompetenteudvikling  

Kompetenceudvikling er vitalt for NBs fremtidige 
udvikling. 

• Ledelse 

• Digitalisering 

• Industrialisering 



 

 

 

    
  

    
 

     
 

   
  

Livslang uddannelse en 
samfundsopgave 

• Vi vil gerne tage vores ansvar og uddanne 
nogle dygtige lærlinge 

• Vil også gerne hjælpe med at gøre nogle af 
dem til dygtige teknikere 

• Vi har brug for at nogle af dem læser videre og 
bliver maskinmestre 

• Samt at nogle læser yderligere videre og 
uddanner sig til ingeniører 

Lærling 

Teknikker 

Maskinmester 

Ingeniør 





 
 

 

NB Ventilation A/S 
nb@nb-ventilation.dk / www.nb-ventilation.dk 
+45 98 31 52 44 

Adm. Direktør 
Per Højbjerre 
ph@nb-ventilation.dk 
+45 30 11 91 60 
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