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Sense Surface 300x1200
Sense Surface er en elegant og tynn utenpåliggende takarmatur.

Enkel installering uten bruk av verktøy, med quick connector mellom brakett 
og front som holdes på plass av sterke magneter. En innovativ mekanisme lar 
deg velge om fronten skal flukte helt med taket for skjult kabling eller sveve litt 
under for utenpåliggende kabling. 

3303447 - Sense Surface 3000K 
3303448 - Sense Surface 3000K DALI
3303451 - Sense Surface 4000K 
3303452 - Sense Surface 4000K DALI

302 mm

1202 mm
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- The Nordic light

Gyro® Frame 1 UniCone™ 83

Gyro® 2700K Gyro® WarmDim

Styr belysning og elektrisk utstyr 
med BlueDim

Revolusjonerende nye BlueTooth styrings-
komponenter. Styres på vanlig måte lokalt eller via 

BlueDim-app på mobil/nettbrett. Kan også styres via 
internett ved bruk av Gateway. Støtte for Google Home 

og Amazon Alexa. Innstillinger for av/på, dimming, 
scenarier, timere, astrour med mere.

Lotus C450
Lotus er en serie armaturer for belysning 
av parker, gangveier, parkeringsarealer etc. 
Varianten Lotus C450 er rundstrålende, 
symmetrisk og direktestrålende med linse-
optikk. Effektiviteten og lysdistribusjonen 
gjør den ideell også til bruk i prosjekter som 
skal Breeam-sertifi seres.

Lotus C450 har i år fått designprisen IF 
Award. Armaturen leveres for mastetopp 
Ø60mm og kommer med påmontert kabel,
5 meter. Armaturstamme i pulverlakkert 
støpt aluminium, sortlakkert. 120lm/W.

Lotus A475
Lotus er en serie armaturer for belysning 
av parker, gangveier, parkeringsarealer 
etc. Varianten Lotus A475 har rettet, 
asymmetrisk lys med linseoptikk. 
Effektiviteten og lysdistribusjonen gjør den 
ideell også til bruk i prosjekter som skal 
Breeam-sertifi seres.

Armaturen leveres for mastetopp Ø60mm 
og kommer med påmontert kabel, 5 meter. 
Armaturstamme i pulverlakkert støpt 
aluminium, sortlakkert. 120lm/W.

IF Award
designvinner!

Asymmetrisk
lys med 

linseopti kk!

Case™ 4W
Case 4W leveres i fi re versjoner. Med eller 
uten doble stikk for smidig tilkobling av 
utstyr. Samt med innebygget skumringsrelé. 
Dimbar (ikke skumringsrelé). Symmetrisk 
nedlys. Avstandsramme for utenpåliggende 
kabel medfølger. Utviklet for bruk i Breeam 
sertifi serte prosjekter. 3000K. IP55.

Ny utgave
med doble sti kk 
og skumrings-

relé!

Kube™ Maxi
Maxi varianten leveres i versjoner med eller 
uten to stikkontakter for smidig tilkobling av 
utstyr. Samt en versjon med to stikkontakter 
og innebygget skumringsrelé. Justerbar lys-
fordeling opp og ned. Separat kobling for lys 
og stikk, lyset er dimbart (ikke variant med 
fotocelle) til meget lavt nivå. Avstandsramme 
for utenpåliggende kabel medfølger. 2x6W, 
3000K. IP55.

Ny utgave
med doble sti kk 
og skumrings-

relé!

Asymmetrisk 
lysbilde!

Charisma Medium
Charismaserien er produsert i ekstrudert 
aluminium og er spesialbehandlet med
Unilamps avanserte ASC overfl ate-
behandling for aggressive miljøer. 
Integrert 14W LED, komplett med 
LED-driver. Klar slagfast og UV-
bestandig polykarbonatavskjerming 
med sprederefl ektor for blendfritt lys. 
Festeløsning for platemontasje eller på støpt 
fundament. Nedstøpningsfeste medfølger.

Blendfri og 
lyssterk pullert 
for aggressive 

miljøer

Polar
Polar er et designalternativ til vår populære 
Flow serie. Asymmetrisk lysfordeling. 
Integrert dimbar LED-driver. Polar serien 
leveres med brakett for utenpåliggende 
kabel og feste for mastetopp leveres som 
tilleggsutstyr. Kraftig aluminiumshus med 
herdet glass og aluminiumsrefl ektor. Polar 
Nightlite (ikke dimbar) har innebygget 
skumringsrele som tenner lyset når det 
blir mørkt. Polar leveres i 20W og 36W 
versjoner. Klasse I, IP55.

Uten navn 3   1Uten navn 3   1 21.05.2021   08:1121.05.2021   08:11

Over 250 utstillere
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seg på siste nytt innen teknologi, design og funksjonalitet. Vi går inn 
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Sense Surface 300x1200
Sense Surface er en elegant og tynn utenpåliggende takarmatur.

Enkel installering uten bruk av verktøy, med quick connector mellom brakett 
og front som holdes på plass av sterke magneter. En innovativ mekanisme lar 
deg velge om fronten skal flukte helt med taket for skjult kabling eller sveve litt 
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Best på opplæring 
- Å ta inn lærlinger er et samfunnsansvar, sier daglig leder Hans Oscar Molvær i EL-24, 
som forteller at selskapet nylig ble kåret til Årets lærebedrift i Møre og Romsdal 2020.
 Side 22 

FOTO: RITA SVARKÅS

25 årsjubileum
Fra én ansatt og et lite kontor på Kolbotn utenfor Oslo, har Nortronic siden 1996 vokst til 
15 ansatte og en rekordomsetning i fjor på 56 millioner kroner. Side 42
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Kun hos Elektroimportøren

Alfa reflektor tilt
10W, 700lm, RA95+
Artikkelnr: 3234652

Alfa reflektor soft
10W, 700lm, RA95+
Artikkelnr: 3234653

Alfa reflektor tilt WardDim
10W, 680lm, RA95+
Artikkelnr: 3234654

Alfa reflektor soft
10W, 680lm, RA95+
Artikkelnr: 3234655

Alfa Soft Trimless
10W, 840lm, RA97+
Artikkelnr: 3222250

Alfa Soft Trimless
10W, 840lm, RA97+
Artikkelnr: 3222251

Alfa Soft Trimless WardDim
10W, 650lm, RA95+
Artikkelnr: 3222252

Alfa Soft Trimless WardDim
10W, 650lm, RA95+
Artikkelnr: 3222253

LED dimmer 250W 1-pol  

Artikkelnr: 1402746

LED dimmer Auto Universal 300W 

Artikkelnr: 1402760

 

LED dimmer Zigbee/Z-wave 400W

Artikkelnr: 1402755, 1402756

ZigBee/Z-wave dimmer 400W

Artikkelnr: 4512700, 4512710

Alfa downlightserie kombinert med Auto Universal dimmer gir systemgaranti på hele 10 år! 

NNaammrroonn  –– TThhee  ssmmaarrtteerr  cchhooiiccee
Namron har som mål å være bransjens mest verdifulle merkevare. Gjennom kontinuerlig produktutvikling, 
effektiv produksjon og kreativ innovasjon, tar Namron sikte på å skape produkter som gir god valuta for 
pengene og gjør produktvalget ditt enkelt. 
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» FORBRUKSREKORD. 
I timen fra klokken 9 til 10 
12. februar i år ble det satt 
rekord i strømforbruket i Norge. 
I denne timen ble det brukt 
25 230 MWh. Dette er 84 MWh 
mer enn forrige rekord. 

Løfter håndverksbransjen med blå hjelm
- En blå vernehjelm har dukket opp flere steder 
i sosiale medier. Kjente personer, som blant 
annet statsminister Erna Solberg, har tatt på 
seg hjelmen for å markere støtte til håndverks-
bransjen. Med denne kampanjen skal vi løfte 
håndverksbransjen, sier prosjektleder Benjamin 
Husstad-Nedberg i Norges Hyggeligste Hånd-

verker som er initiativtaker til "Den Blå Hjelmen".
- Vi skal sette et positivt søkelys på hygge-

lige håndverkere. Målsettingen er at så mange 
som mulig kler sin bitmoji på snapchat i den blå 
hjelmen, bruker filteret med blå hjelm, eller tar 
på seg en ekte blå vernehjelm og deler i sosiale 
medier. 

» FLERE OPPKJØP. I år har 
Bravida  konsernet kjøpt fem 
selskaper, med en samlet 
omsetning på 300 millioner 
svenske kroner. Det er også inn-
gått avtaler om å kjøpe to andre 
selskaper i Sverige for rundt 125 
millioner  svenske kroner.

Nelfo utvikler 
bedre dokumen-
tasjonsløsninger
- Sammen med program-
vareselskapet Checkd skal 
vi tilby medlemsbedriftene 
en ny og bedre løsning for 
dokumentasjon av elek-
triske anlegg. Målsettingen 
er å utvikle morgendagens 
digitale sjekklisteløsninger, 
der de kan laste ned og bruke 
våre standard dokumenta-
sjonsmaler og -rutiner, sier 
teknisk direktør Jon-Steinar S. 
Hanstad i Nelfo.

Produktsjef Mikel von 
Krogh i Checkd gleder seg til 
samarbeidet med Nelfo. 

- Sammen skal vi utvikle en 
helhetlig og digital løsning.

- Med tanke på koronapandemien 
er vi fornøyde med årets første 
kvartal, sier adm. direktør Tore 
Bakke i Bravida Norge.

- Omsetningen er noe redusert. 
Dette skyldes hovedsakelig 
forskyving i tid på prosjekter, og 
redusert tilgang hos enkelte servi-
cekunder på grunn av smitte-
vernhensyn. Vi har opprettholdt 
resultatmarginen, hatt god ordre-
inngang og sikret en ordrereserve 
på nivå som i samme periode i 
fjor. Blant annet fikk vi nylig elek-
troentreprisen på det nye syke-
huset i Førde. 

- Et av våre høyest prioriterte 
områder er et trygt arbeidsmiljø. 
Vi arbeider systematisk med å 
forebygge og redusere yrkes-
skader. Vår samlede H-verdi i 
2020 endte på 2,95. Dette er en 
betydelig nedgang fra året før. 
Etter første kvartal i år er denne 
ytterligere redusert til 2,58. 

Skaper sikkerhetskultur i koronaår

- Vi arbeider systematisk med å 
skape en best mulig sikkerhetskultur, 
sier adm. direktør Tore Bakke i 
Bravida FOTO: BRAVIDA

Solar satser på sikkerhet - bli Data og sikkerhetspartner!
Som partner med Solar får du tilgang til en bred produktportefølje innen 
adgangskontroll, innbrudd, video og overvåking.

Du får:
• Konkurransedyktige betingelser • Kompetanseutvikling innen produktportefølje
• Tilgang til dedikert kompetanse • Lagerførte produkter fra kjente leverandører 

som AxxonSoft, Bosch, Hanwha, Hikvision, Mirasys, UTC og Vanderbilt

Gjør som mange andre, bli med på vinnerlaget og bli partner i dag!

www.solarnorge.no/sikkerhetspartner

http://www.solarnorge.no/sikkerhetspartner
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Verdens   
største viking-
tids museum

Kjøper bygningsautomatiseringsselskap
Assemblin kjøper det finske bygningsautomatiseringsselskapet Fidelix Group, med 
en omsetning på drøyt 540 millioner svenske kroner og 360 ansatte.

- Dette er et strategisk oppkjøp for å møte fremtidens behov for klimasmarte og 
effektive installasjonsløsninger. Selskapet har spisskompetanse som styrker og 
kompletterer oss teknologisk. Dette gjelder spesielt sky-, IMD- og IoT-løsninger, sier 
konsernsjef Mats Johansson i Assemblin.

Fidelix blir organisert som et eget forretningsområde i Assemblin.

Kan spare mer 
enn all norsk 
vindkraft
Ifølge en rapport Thema Consulting har 
utført for Interessegruppen for energieffek-
tivisering (IEE) kan energieffektivisering i 
bygg spare mer energi enn all norsk vind-
kraftproduksjon. 

- Mens det i fjor ble det produsert knapt ti 
TWh vindkraft i Norge, kan energieffektivi-
sering i bygg utløse 13 TWh. Det er på høy tid 
at politikerne blir mer opptatte av å utløse 

potensialet i å energieffektivisere bygg, sier 
næringspolitisk direktør Per Øyvind Voie i 
EFO.

Rapporten tar utgangspunkt i EU sine 
ambisjoner om å doble takten på energief-
fektivisering, og sett på hva det samme vil 
bety for Norge.

Anbefalingen er å gjøre som EU, og minst 
doble ambisjonene for energieffektivisering i 
bygg. Det vil si å spare 8-13 TWh innen 2030. 

- Åtte TWh er nok energi til å lade fem 
millioner elbiler. Politikerne bør ta inn over 
seg dette kjempepotensialet, sier Voie.

I forbindelse med lanseringen av 
rapporten sa kommunal- og moderniserings-
minister Nikolai Astrup at regjeringen skal 
følge opp sine energieffektiviseringsmål. 

- Målsettingen er å levere på ti TWh. Her 

arbeider vi med en konkret plan. Rapporten 
er et godt innspill i denne prosessen.

Konfliktfri energi fra lønnsomme tiltak. 
Næringspolitisk direktør Tore Strandskog 
i Nelfo peker på at rapporten beskriver en 
rekke lønnsomme tiltak.

- Dette er konfliktfrie alternativ til 
mange kontroversielle vann- og vindkraft-
prosjekter. Det trengs ambisiøse mål og 
målrettet politisk handling. Han viser til 
kravet om utfasing av oljefyr som svært 
effektfullt, og at politikerne må stille krav til 
energibruk i eksisterende bygg. 

- Norge bør også innføre relevant 
EU-lovverk. Med energieffektivisering kan 
det skapes engasjement og entusiasme for 
grønn omstilling hos vanlige strømforbru-

Mobil lading av anleggsmaskiner
BKK har utviklet et konsept for mobil lading av anleggsmaskiner. Enova støtter det 
treårige prosjektet med 15 millioner kroner.

- Løsningen består av mobile "plug-and-play"-moduler med normallader, 
hurtiglader og batteri for lading av elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy. Utstyret 
skal enkelt kunne flyttes etter behov, og til nye anleggsområder når arbeidet er 
ferdig. Konseptet skal også løse lading på steder uten tilgjengelig effekt i strømnettet, 
sier Camilla Moster, leder for BKK sin satsing på mobil energi.

Mer elsykkel-bruk
I en undersøkelse TNS Kantar har utført for NAF svarer 34 prosent at 
el-sykkel kan erstatte noen av reisemåtene de vanligvis bruker i hverdagen. 
22 prosent ville brukt el-sykkel istedenfor kollektiv, og 13 prosent istedenfor 
vanlig sykkel. 

FOTO: NAF
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AF Gruppen skal oppføre et 9 300 m2 stort nybygg, som skal 
knyttes til dagens vikingskipsmuseum på Bygdøy i Oslo. 
Kontrakten med Statsbygg er på 870 millioner kroner.

- Det nye museumsanlegget blir verdens største i sitt slag. Her 
kan publikum blant annet se verdens best bevarte vikingskip. 
Med denne kontrakten på plass kan vi starte planleggingen av 
selve byggingen, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Stats-
bygg. Med byggestart i 2022, er planen å åpne museet i 2026.

Bygget, som har strenge krav til miljø, inneklima og sikring av 
skjøre gjenstander, er en samspillsentreprise. Statsbygg og AF 
Gruppen skal i felleskap utvikle prosjektet.

Nybygget skal også inneholde en restaurant, laboratorier 
med tilgang for publikum og et forskningssenter. Totalprisen på 
Vikingtidsmuseet er på 2,1 milliarder kroner.

Hele museumsanlegget blir på drøyt 13 000 m2, tre ganger så 
stort som det nåværende Vikingskipsmuseet.

kere. Det har skjedd på kontinentet. Det er 
på tide å gjøre det samme i Norge.

Strandskog trekker også frem energimer-
keordningen. 

- I dag er det ikke nødvendigvis slik at 
bygninger får bedre energimerke av å gjen-
nomføre energieffektiviseringstiltak og 
redusere strømforbruket. Her har Enova 
forslått endringer som gjør dette enda mer 
uforståelig og komplisert. Det henger ikke 
på greip. Dette må politikerne gjøre noe 
med.

45 000 nye årsverk. - Ifølge rapporten vil 
13 TWh energieffektivisering i bygg innen 
2030 gi inntil 45 000 nye årsverk. I en tid 
med stor arbeidsledighet bør dette virkelig 
få politikerne til å skru opp tempoet.

Ifølge en ny rapport har energieffektivisering i bygg et sparepotensiale på 13 TWh. Dette kan også 
skape inntil 45 000 nye årsverk

ILLUSTRASJON: STATSBYGG/AART ARCHITECTS
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Nytt sykehusbygg i Førde
Veidekke skal oppføre 
et åtte etasjers sykehus-
bygg i Førde på drøyt 
13 000 m2. Kontrakten 
med Helse Førde er på 
685 millioner kroner 
ekskl. mva.

Nybygget skal blant 
annet ha kvinnekli-
nikk med fire fødestuer, 
avanserte spesialrom, 
operasjonsavdeling med 
åtte operasjonsstuer og 
observasjons- og oppvå-
kingspost.

At nybygget skal 
kobles sammen med 
hovedbygningen krever rehabilitering av rundt 2 000 m2 i sistnevnte. Dette inngår også i 
kontrakten til Veidekke.

Dette er det største delprosjektet i moderniseringsarbeidet som pågår ved Førde 
sentralsjukehus.

Ny terminal på 10 000 m2

Arbeidet med å modernisere Tromsø lufthavn er i gang. Blant annet skal det bygges en ny 
terminal på 10 000 m2, med avgangs-, innsjekkings-, bagasje- og sorteringshall. 

"Nye" Tromsø lufthavn skal være ferdig ved årsskiftet 2023/2024. 

Førde sentralsykehus blir modernisert

Gjør bygninger til energisentraler
- Med "Buildings as a Grid" skal vi gjøre 
bygninger til energisentraler. Vår teknologi 
legger til rette for at fornybare energikilder 
og intelligente energilagringssystemer i bygg 
kan være en ressurs i strømnettet. Dette kan 
kutte toppene i strømforbruket, redusere 
behovet for investeringer i strømnettet og 
bedre energiflyten i bygninger. Samtidig 
kan det redusere energikostnadene og skape 
nye inntektskilder for byggeierne, sier adm. 
direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge.

- Oppkjøpet av elbil-ladeselskapet Green 
Motion i Sveits er en viktig del av satsingen. 
Dette utvider vårt elbilladings-sortiment, 
med tilhørende programvare for fakturering 

og administrasjon. Selskapet produserer 
både ladestasjoner, designer administra-
sjonsprogramvare for ladenettverk og drifter 
et eget nettverk med ladestasjoner.

- "Buildings as a Grid"-konseptet består 
av tre hovedelementer, elbil-lading, ener-
gistyring og kraftfordeling. Vi kan hjelpe 
bygningseiere med både design og optimali-
sering av bygningers elektriske systemer og 
drift og vedlikehold.

- Når byggeiere og operatører utvider med 
mer elektrisk last, som el-biler og nye energi-
kilder og systemer for å mellomlagre energi, 
øker behovet for å overvåke og optimalisere 
energiforbruket.

- Med "Buildings as a Grid" skal vi gjøre bygninger 
til energisentraler, sier adm. direktør Jon 
Helsingeng i Eaton Norge

Helelektriske 
 elveferger
ABB skal levere helelektriske kraft-
løsninger til ti elveferger, som skal 
frakte passasjerer på Tagus-elven 
i Lisboa. Kontakten er inngått 
med den spanske skipsbyggeren 
 Astilleros Gondán. 

Hver ferge blir drevet av batteri-
pakker med en totalkapasitet på 
1 860 kWh. 
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Robotisert vaskeløsning
RobotNorge, som er eneforhandler av ABB-roboter i Norge, har levert en helautomatisk robo-
tisert vaskeløsning for prosessanlegget til Veas (Vestfjordens Avløpsselskap). Løsningen 
øker oppetiden, reduserer kostnader og forbedrer helse, miljø og sikkerhet. 

Renseanlegget på Bjerkåsholmen ved Slemmestad er landets største. Årlig renser det 
rundt 100 millioner m3 avløpsvann fra Oslo, Asker, Bærum og Nesodden. 

- Med denne robotløsningen sparer vi rundt 18 arbeidsuker i året. Dette frigjør personell til 
mer verdiskapende oppgaver, sier produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen i Veas. 

En helautomatisk robotisert vaskeløsning fra ABB sparer Vestfjordens Avløpsselskap for rundt 18 
arbeidsuker i året FOTO: VEAS

» IMPORTREKORD. Mellom 
klokken 3 og 4 mandag 5. april i 
år importerte Norge 6 004 MWh 
strøm. Dette er ny rekord for 
strømimport i løpet av en time.

Ferdigbygde løsninger tilpasset norsk krav og forhold

Nyhet!

Eaton tilknytningsskap

Nå med påmontert kabelkanal

Nå med påmontert kabelkanal

Spesialdesignet for norske forhold

Eatons tilknytningsskap (TKS) i saltvannsbestandig aluminium er 
spesialdesignet for norske forhold. Skapene kommer ferdigkoblet 
fra fabrikk og er i henhold til NEK 399 og NEK 439. Skapene har 
den høyeste slagfasthetsgraden på IK10 og beskyttelsegrad IP55. 
Den unike løsningen med flere ventileringsnippler i topp og bunn av 
skapet løser kondensproblemer.
Elnummer 1702821 (TN) og 1702822 (IT/TT+)

https://www.eaton.com/no/no-no/catalog/low-voltage-power-distribution-controls-systems/metering-board-bi-skap-tks.html
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Moderniserer Isfjord Radio
Assemblin og Kverneland Energi har fått en kontrakt med Store Norske om å bygge om energiforsyningen i Isfjord Radio på 
Spitsbergen til fornybar energi. Dette skal gjøres med solceller, batteribank, styringssystem og et termisk lager.

- Dette er første fase i etableringen av Isfjord Radio som pilot for utslippsfrie hybride off-grid energianlegg i Arktis. Med 
denne installasjonen forventer vi å halvere dieselforbruket på 200 000 liter i året. På sikt er målsettingen en hundre prosent 
fornybar løsning, sier Guttorm Nygård, som leder energisatsingen i Store Norske.

Før sommeren skal batteribanken og det termiske lageret installeres. Solceller på tak og fasader skal installeres neste år, 
med forutsetning av at prosjektet får tillatelse fra Sysselmannen. 

Trenger fellessatsing på digitalisering » INVESTERER 50 MILLIONER 
I TEKNOLOGISELSKAP. Lyse 
og Haugaland Kraft investerer til 
sammen 50 millioner kroner i det 
norske teknologiselskapet Datek, 
som utvikler løsninger for smarthus, 
flåtestyring (tog, lastebiler, busser 
og biler) og styring av veilys og bak-
kesystemer på flyplasser.

- De neste årene skal vi doble 
antall ansatte fra 45 til 90. Vi satser 
i det voksende markedet for smarte 
produkter og tjenester. Å få Lyse 
og Haugaland Kraft på eiersiden er 
strategisk viktig for oss, sier adm. 
direktør Anders Westgaard i Datek.

For at bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen 
i Norge raskere skal ta i bruk digitale verktøy, 
må aktørene bli flinkere til å forstå hvilke data 
som er viktige, beslutninger de kan påvirke og 
hvordan de samspiller med andre aktører. Dette 
anbefaler Sintef i en ny rapport som beskriver 
ulike aspekter rundt digitalisering i BAE-
næringen i Norge. 

- Selv om digitaliseringen er i full gang på 
noen områder i næringen, krever det en langt 
større satsing for å hente potensialet i økt lønn-

somhet og bærekraft, sier fungerende forsknings-
leder Nathalie Labonnote i Sintef.

Rådet fra forskningsinstituttet er å etablere et 
program i Forskningsrådet spisset mot digitalise-
ring i BAE-næringen, og at det legges til rette for å 
etablere forskningssentre på området. De mener 
utlysingen av midler til kompetanseprosjekter i vår 
er en god start.

Sintef anbefaler også at det innføres regule-
ringer som oppfordrer til eller tvinger frem stan-
dardisering, samhandling og datadeling.

Enda raskere superdatamaskiner
Beregningskapasiteten til Norges kraftigste datamaskin, 
Betzy, blir utvidet til å støtte GPU-akselererte jobber. Samtidig 
øker lagringskapasiteten med 5,3 PB. 

Også superdatamaskinen Saga blir utvidet med 120 ekstra 
beregningsnoder. Dette øker beregningskapasitet med rundt 
64 prosent.

Betzy og Saga er to av tre nasjonale superdatamaskiner 
som eies av Uninett Sigma2. Den tredje er Fram. 

Det siste året har Folkehelseinstituttet brukt store deler av 
kapasiteten til Fram og Saga på covid-19 beregninger. Betzy er Norges kraftigste superdatamaskin  FOTO: ESPEN ALI JOHANSEN/UNINETT
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Trådløse fritidsleiligheter
- Trådløs smarthusteknologi fra Eaton er en del av den faste installa-
sjonen i våre fritidsleiligheter. Dette gjelder også de 24 leilig hetene 
vi bygger ved Oppdal skisenter i Trøndelag. De første 12  leilighetene 
var ferdig fjor høst. Byggingen av de 12 siste er i gang, sier daglig 
leder Bjørnar Klein Reinertsen i Loft Eiendom.

- Med denne løsningen styres lys og varme trådløst, samtidig 
som kjøperne enkelt kan oppgradere med flere funksjoner. Alt kan 
styres med mobil, nettbrett eller tale. Dette gjelder eksempelvis en 
hjemme-borte bryter.

- Den kontrollerer lys og temperatur i leiligheten, slik at beboerne 
slipper å gå bort til hver enkelt lys- og varmekilde. Dessuten er det 
nyttig å tidsstyre oppvarmingen for å spare energi og kostnader. 
Mange setter også pris på å komme frem til en oppvarmet leilighet.

Adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton fremhever at de ferdig 
programmerte bryterne kan festes på veggen med dobbeltsidig teip. 

- Her er det ikke nødvendig å borre hull i vegger og tak for å legge 
kabler. Dette gir en smidigere byggeprosess med mindre avfall. 

- Samtidig øker komforten og fleksibiliteten for beboerne. Det er 
enkelt å utvide med nye trådløse brytere, flytte på dem og legge til 
nye smarte funksjoner.

- Stadig flere utbyggere tar i bruk trådløs teknologi. At dette er 
blitt allemannseie er et resultat av reduserte kostnader og økte 
forventninger til smartere bygg. Denne utviklingen vil forsterke seg.

Med trådløs smarthusteknologi fra Eaton bygger Loft Eiendom 24 
fritidsleiligheter ved Oppdal skisenter i Trøndelag

Klart for bygging av  
Construction City
- Med byggetillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo 
kommune er vi klare til å starte byggingen av 103 000 m2 
næringseiendom på Ulven. Ambisjonen er å komme i gang til 
høsten i år. Her legger vi stor vekt på fleksibilitet og fremtids-
rettede løsninger for effektivt bransjesamarbeid, sier daglig 
leder Hege Skjelbred Hatlemark i Construction City Eiendom.

AF Gruppen, Obos og Betonmast er initiativtakerne bak 
prosjektet, som skal samlokalisere Norges første nærings-
klynge for bygg-, anlegg og eiendomsbransjen. De tre selska-
pene skal også flytte hovedkontorene til Construction City 
når bygget er ferdig i 2025. 

I tillegg til en rekke store bransjeaktører skal prosjektet 
samle oppstartbedrifter, forsknings- og utdanningsinsti-
tusjoner og teknologibedrifter under samme tak. Siden 
næringsklyngen Construction City ble etablert i 2017, er 
antall medlemmer vokst til nesten 90. 

Construction City skal samle store bransjeaktører, oppstartbedrifter, 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner og teknologibedrifter under 
samme tak ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTUR

Din KNX
Leverandør

Kompetanse
Trygghet

Forutsigbarhet
Næringsbygg, 
Bolig og HytteNå også med 

automasjon

instell.no

http://www.instell.no
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Næringslivet skal skape vinnere som i idretten
NHO, LO, Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge skal øke konkurransekraften i næringslivet og 
idretten. De fire organisasjonene mener næringslivet i langt større grad må utnytte den sterke posisjonen 
norsk idrett har ute i verden. De legger opp til et samarbeid, der både norske bedrifter og idretten skal 
høste fordeler.

Konkret handler samarbeidet i første omgang om å bruke store internasjonale idrettsarrangementer til å 
synliggjøre norsk næringsliv. Fysisk og digital promotering, gjerne i kombinasjon med en næringslivsdele-
gasjon, er aktuelle tiltak. 

De første aktuelle mesterskapene er VM i bryting i Oslo i oktober i år, Para-VM på Lillehammer neste 
vinter og OL og PL i Beijing i februar 2022.

Ole Erik Almlid (t.v.) i NHO, Berit Kjøll i NIF, Håkon Haugli i Innovasjon Norge og Peggy Hessen Følsvik i LO skal øke 
konkurransekraften i næringslivet og idretten FOTO: TOM AKSEL MATHISEN

http://www.elmagasinet.no/produktnyheter
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Åtteåring serviceavtale
De neste åtte årene skal ABB utføre service på elektroutstyr for Equinor. Avtalen omfatter blant annet leveranser av utstyr 
og reservedeler, testing, installasjon, igangkjøring, vedlikehold, reparasjon, opplæring og fjerndiagnostikk.

- Vi skal identifisere muligheter og bruk av ny teknologi. Målsettingen er at dette blant annet skal gi energieffektive 
lavutslippsløsninger og lavere energiforbruk. Dessuten skal vi optimalisere materialflyten og logistikken for å redusere 
klimagassutslippene, sier adm. direktør Per Erik Holsten i ABB Norge.

Forsker på smartere bygg
"Databygg" er et prosjekt som skal optimalisere samspillet mellom 
bygninger og deres energiforsyning. Det blir gjennomført med støtte 
fra Norges Forskningsråd. Iwmac er prosjekteier, med Sintef-institut-
tene Community og Digital som FoU-partnere. DNB Næringseiendom 
er prosjektpartner.

Prosjektet skal finne ut hvordan datafangst kan utnyttes til 
dynamisk styring av bygg, og infrastrukturen som må være på plass 
for datainnsamling og -deling. Med maskinlæring skal systemet lære 
seg bruksmønstrene til bygningene. Disse skal kontinuerlig oppda-
teres, slik at endringene i bygget, eksempelvis etter oppgradering 

eller ombygging, kan tas hensyn til i styringsalgoritmene. Dette skal 
sikre energieffektiv styring.

- Prosjektet skal bidra til pilotering av forbedret styring av bygg 
når det gjelder energieffektivitet og lavere effekttopper, sier Sintef-
forsker og prosjektleder John Clauß.

Forretningsutvikler Åsmund Svinndal i Iwmac fastslår at de har 
1 200 milliarder loggede datapunkter i sin database. 

- Dette er et godt utgangspunkt for å lage gode modeller for predik-
tive og kognitive styringer/reguleringer. 

» UTDANNING OG BYGG DÅR-
LIGST PÅ SIKKERHETSKULTUR. 
I KnowBe4 Research sin nye globale 
undersøkelse scorer byggebransjen og 
utdanningssektoren dårligst på it-sikk-
hetskultur. 

- Med dagens trusselnivå er det over-
raskende at mange selskaper fortsatt 
scorer relativt lavt på it-sikkerhetskul-
tur. Det er ingen av bransjene vi måler 
som har et høyere nivå enn det vi regner 
som moderat, sier forskningssjef Kai 
Roer i KnowBe4 Research.

» KONSESJONSVEILEDER FOR 
SOLKRAFTVERK. - Vi har fått signa-
ler om flere planlagte solkraftverk. Slike 
anlegg krever konsesjon. For å infor-
mere om gjeldene regelverk og ste-
gene i denne prosessen har vi laget en 
veileder, sier Inga Nordberg, direktør for 
energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

- Mindre solenergianlegg som mon-
teres på bygg, og der strømproduksjo-
nen i hovedsak er til eget forbruk, krever 
ikke konsesjon. 

Vil lære mer om autonome løsninger
Avinor har inngått en partneravtale med Yago i Stavanger, som er en næringsklynge 
for autonome teknologier og internasjonalt testsenter for autonome kjøretøy i vann, 
luft og på land.

- Vi inngår slike avtaler for å øke kompetansen på dette området, sier konsernsjef 
Abraham Foss i Avinor.

FOTO: AVINOR
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FOTO: EQUINOR

Bygger 216 leiligheter i Oslo
Veidekke skal bygge 216 leiligheter, garasjeanlegg og en barne-
hage for Obos Nye Hjem på Ensjø i Oslo. Kontrakten er på 512 
millioner kroner ekskl. mva.

De 216 leilighetene er fordelt på fem bygg på fire-seks etasjer 
pluss kjeller. Mellom byggene blir det et stort og åpent gårdsrom, 
med felles hage og lekeplasser. 

Det blir tilrettelagt for bildelingsordning, elbil- og elsykkella-
ding og parkering for lastesykler. Dessuten er det satt av plass til 
et stort felleslokale med kjøkken. 

Boligene skal være klare til innflytting i løpet av sommeren 
2023.

Lumanders Hage på Ensjø i Oslo omfatter 216 leiligheter, garasjeanlegg 
og en barnehage

» AUTONOME OLJE- OG GASSPLATTFORMER. Med sin Adap-
tive Execution-løsning skal ABB automatisere den første ubemannede 
prosessplattformen for Krafla-feltet i Nordsjøen. Kontrakten er inn-
gått med Equinor.

Med styringssystemet ABB Ability System 800xA blir plattformen 
fjernstyrt fra et landbasert kontrollsenter. 

ABB skal bruke en digital tvilling for å simulere, teste og verifisere de 
avanserte funksjonene som trengs for ubemannede operasjoner i sty-
ringssystemet, før de installeres på anlegget.

IP VIDEO
DØRSTASJON

DoorBird forener eksklusivt 
design med innovativ 
IP-teknologi innen 
dørkommunikasjon.

Moderne IP-videoteknologi for nybygg 
 og eksisterende bygninger

Enkel installasjon via PoE

Tilgang uten nøkkel via app, RFID, 
 tasta tur eller fingeravtrykk

Integrasjon i bygnings- og 
 husautomasjon mulig

Kompatibel med Control4, KNX, 
 Synology, Yale, Crestron m.fl.

DoorBird forener eksklusivt 
design med innovativ 
IP-teknologi innen 
dørkommunikasjon.

www.doorbird.com

I mer enn 
50 overfl ater 

og farger

http://www.doorbird.com
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Norges største  
ombrukssentral

Mer digitalisering av BA-bransjen
buildingSMART Norge og Sintef skal samarbeide om forsknings- 
og innovasjonsprosjekter som gjelder digitale verktøy til plan-
legging, bygging og drift av infrastruktur og bygningsmasse. 
Målsettingen er å sikre konkurransedyktige norske leverandør-
bedrifter og mest mulig forskning i BA-bransjen. Samarbeidet 
skal bidra til økt digitalisering i tråd med anbefalingene i Digitalt 
Veikart for byggenæringen og Bygg21.

- Vi skal motivere til økt forskning og bruk av bygningsinfor-
masjonsmodeller (BIM) og andre digitale verktøy, basert på inter-
nasjonale standarder. Dette sikrer fri flyt av informasjon gjennom 
hele verdikjeden, som skaper løsninger med internasjonalt 
potensial, sier adm. direktør Alexander Brage Hansen i build-
ingSMART Norge.

buildingSMART Norge og Sintef vil øke BIM-bruken i bygg- og anleggs-
bransjen  FOTO: INFRAKIT

 

Tlf. 22 67 20 00 
firmapost@lhc.no

www.lhc.no

Trollåsveien 36 • 1414 Trollåsen (Kolbotn)

 
Speilarmatur med stikkontakt 

SUPER SPA

TIDLØST DESIGN
Super Spa er en speilarmatur beregnet for  
prosjektmarkedet. Kommer i svart eller hvit.  

Innebygget stikk på siden. Opal diffusor som gir et 
behagelig og jevnt lys. Leveres med DALI 

 
9W / 3000K / 700lm / IP44
Mål: H600XL90XB66mm

http://www.lhc.no
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Statsbygg sitt telt på 4 500 m2 blir Norges største lager og handleplass for 
 byggematerialer som skal brukes på nytt. Selskapet er en av mange aktører i bygge-
næringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer. Eksempelvis 
brukes etasjeskiller fra det gamle regjeringskvartalet på nytt i den nye storbylege-
vakten i Oslo.

Sammen med ombruksspesialisten Resirqel, Oslo kommune og Pådriv, et nettverk 
for bærekraftig byutvikling, starter Statsbygg Sirkulær Ressurssentral. Dette blir 
landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen.

- Ambisjonen er at dette skal bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle større 
byggeprosjekter i Oslo. Samtidig skal prosjektet inspirere byer i hele landet til å finne 
lignende løsninger, sier Anders Fylling, direktør for Statsbygg sitt faglige ressurs-
senter.

Sirkulær Ressurssentral skal etter planen tilby leie av lagerplass til aktører som vil 
bruke materialer om igjen, bistå med salg og på sikt tilby arealer for testing og bear-
beiding av materialer. Målsettingen er også å øke kunnskapen om sirkulær material-
forvaltning med kurs, konferanser og annen type formidling.

Av alle nye varebiler som ble solgt 
i første kvartal i år var nesten 24 
prosent elektriske

Elvarebilene 
kommer
- I de tre første månedene i år er 
det førstegangsregistrert 1 474 
elektriske varebiler. Dette utgjør 
en andel på 23,8 prosent. For hele 
fjoråret var denne andelen på 11,1 
prosent. Det kan se ut som 2021 
blir året da elvarebilene kommer 
for fullt, sier Espen Andersson i 
Statens vegvesen.

Ifølge etaten er det 12 produ-
senter som tilbyr mer enn 115 vari-
anter av elektriske varebiler på 
det norske markedet. 

» MILJØSERTIFISERER MOTOR-
VEG. Nye Veier miljøsertifiserer nye 
E39 fra Mandal til Lyngdal i Agder 
etter den globale Ceequal-standar-
den.

Bygger 400 leiligheter og 16 000 m2 næringsareal
Kystbyen Slemmestad er et stort prosjekt i Asker. Planen er å bygge 1 300 leiligheter og et næringsareal på 55 000 m2. Første byggetrinn er 
Slemmestad Sentrum-Vaterland, med 400 leiligheter og 16 000 m2 næringsareal. Her starter byggingen neste år.

Slemmestad Brygge eier det meste av arealet som er dekket av områdeplanen. Her går Avantor inn som hovedaksjonær.

ILLUSTRASJON: TAG ARKITEKTER
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Autonom flyplassbrøyting
Øveraasen AS og underleverandøren Yeti Move skal de neste åtte årene levere autonome brøy-
tebiler for 400 millioner kroner til Avinor. Etter planen skal flere av kjøretøyene settes i drift på 
Oslo lufthavn vinteren 2021/2022.

- Vi er blant de første i verden til å sette i drift et slikt konsept. På sikt er intensjonen at platt-
formen kan automatisere andre oppgaver og tjenester. Eksempelvis gressklipping, merkemaling 
og feiing, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Avinor satser på autonome brøytebiler

Konkurranse om 
smarte vegger
I forbindelse med byggingen 
av nytt regjeringskvartal i Oslo 
utlyser Statsbygg en konkur-
ranse om smarte innven-
dige lettvegger med integrert 
teknikk, som kan flyttes og 
brukes om igjen andre steder. 

- Målsettingen er å bygge 
rimeligere, raskere og mer 
bærekraftig med industri-
aliserte byggesystemer, lokalt 
trevirke og søkelys på gjenbruk 
i produksjon, montasje og 
drift, sier prosjektdirektør Knut 
Jørgensen i Statsbygg.

Konkurransen, som er lyst 
ut på Doffin, er også støttet av 
Innovasjon Norge.

» STATKRAFT BYGGER 
VINDPARKER I CHILE. 
Statkraft skal bygge det 
102 MW store vindkraft-
prosjektet Torsa i Chile. Det 
består av tre vindparker, med 
til sammen 19 turbiner. Den 
forventede kraftproduksjo-
nen er på mer enn 300 GWh, 
nok til å forsyne 100 000 
gjennomsnittlige chilenske 
hjem. Byggestart er i løpet 
av andre halvdel av 2021.

For å utvikle og kommersialisere ny batteri-
celleteknologi skal Morrow Batteries i år starte 
byggingen av et innovasjonssenter på 2 000 m2 
og en pilotfabrikk på 12 000 m2. 

Pilotfabrikken som får en årlig kapasitet 
på 500 MWh skal ligge i Eyde Energipark i 
Arendal, samme sted som den planlagte giga-
fabrikken. Innovasjonssenteret skal bygges 
ved siden av Universitetet i Agder i Grimstad og 
teknologiklyngen Sørlandets Teknologipark.  

På sikt skal Morrow Batteries også bygge et 
resirkuleringsanlegg.  

Innovasjonssenteret til Morrow skal bygges ved siden av Universitetet i Agder i Grimstad 
ILLUSTRASJON: ENO ARKITEKTER, NOSLEEPTILLBROOKLYN, J.B. UGLAND EIENDOM PÅ OPPDRAG FOR MORROW BATTERIES 

Etablerer innovasjonssenter og pilotfabrikk 

» NY ELEKTROAVDELING. Med Service Elektro Ski har Assemblin Elektro etablert en egen avdeling på Ski 
utenfor Oslo. Foreløpig er det ansatt to montører og en prosjektleder. Planen er å ansette både lærlinger og 
flere montører.

Lytt til Elektropodden
Elektropodden er en podcast fra Nelfo som tar opp aktuelle temaer og 

spørsmål fra elektrobransjen. Ny episode hver 14. dag.

nelfo.no/elektropodden

Hør podden på 
Spotify, Acast 

eller iTunes

http://www.nelfo.no/elektropodden


Dimbar LED stripe ELC - perfekt som arbeidslys eller som midlertidig belysning

•	 10	meter	og	25	meter
•	 Lengde	på	tilførsel	3	meter
•	 Fargetemperatur	4000K	

Pluggbare	arbeidslys	230V	IP65
-	kan	skjøtes	opptil	80	meter!

1 9 9 6  -  2 0 2 11 9 9 6  -  2 0 2 1

Tlf 66 81 38 60 
post@nortronic.no    
www.nortronic.no

Nortronic fyller 25 år – og det skal feires!
2021	er	året	som	skal	bli	fylt	av	sprell,	glede	og	festlige		
aktiviteter.	Bli	med	på	konkurranser	med	nye	vinnersjanser		
hver	måned,	og	en	stor	flott	premie	på	slutten	av	året!

Kjøp arbeidslysene hos din grossist! 

Godt	egnet	på	byggeplasser		
-	både	ute	og	inne.	

Benyttes	gjerne	på	loft,		
i	boder,	i	garasjen,		
i	heissjakter	mm

 
10 og 25 meter 

pluggbare arbeidslys   
- kan skjøtes opptil 80m

10 meter  
El	nr	32	003	32

25 meter 
El	nr	32	003	61

•	 11W	/	meter
•	 1100	lumen	/	meter
•	 Festeklips	i	plast	inkludert

Uten navn 8   1Uten navn 8   1 20.05.2021   10:1920.05.2021   10:19

http://www.nortronic.no


Strømskinner fulltestet 
med ABB-vern!
Perfekt for:
•   Forbindelse mellom trafo og hovedfordeling
•   Distribusjon av strøm til elbilanlegg
•   Belysning i lager og kontorbygg
•   Forbindelse mellom fordelinger
•   Distribusjon i datasenter

Tlf: 66 81 24 00 | prosjekt@efa.no | www.efa.no

Les mer og ta kontakt:
www.efa.no/stromskinner-abb

efa 0521 venstreside.indd   1efa 0521 venstreside.indd   1 20.05.2021   10:1720.05.2021   10:17

https://hubs.la/H0NDVHp0


Elmagasinet 05 | 2021

Frykter A- og B-lag
Nelfo har lenge advart mot å skape et A og B-lag blant 
lærlingene. I forslaget til en ny utdanningsreform tar ikke 
regjeringen dette på alvor. Blir den vedtatt kan mange få 
fagbrev uten å ha vært i lære i arbeidslivet. Vg3 i skole ble 
innført som en nødløsning for de som ikke fikk læreplass. 

Forslaget til regjeringen kan bli en permanent ordning, 
der elevene fullfører yrkesfagutdanningen i skolen. Her 
frykter Nelfo at mange nyutdannede 
ikke får god nok kompetanse. Vg3 i 
skole blir aldri like bra som læretid i 
bedrift. På sikt skaper dette montører 
med A- og B-fagbrev. De mest 
attraktive er de som har vært i lære. 

Det er flere fag i utdannings-
programmet i elektrobransjen som 
ikke passer i et alternativt skoleløp. 
Dette gjelder eksempelvis flyfagene 
og maritim elektriker, som er regulert av internasjonale 
konvensjoner.

Det er fare for at en ny utdanningsreform kan 
føre til at mange slutter å ta inn lærlinger. Å la det 
offentlige finansiere opplæringen kan på sikt true hele 
lærlingordningen.

Nelfo foreslår en ordning der partene i arbeidslivet 
bestemmer hvilke enkeltfag som krever læretid i bedrift. 

I praksis betyr dette at søkere som ikke får tilbud om 
læreplass, får et fylkeskommunalt Vg3-tilbud om opplæring 
i skole. Fylkeskommunen kan også tilby dette i et annet fag 
enn det eleven opprinnelig søkte læreplass i. Eleven har 
fortsatt rett til å fullføre.

Forslaget sikrer at bransjene der disse fagfolkene skal 
arbeide, får innflytelse over hvilke lærefag som kan tilbys 

som Vg3-opplæring. Dette vil også gi 
større spredning i lærefagene fylkene 
kan tilby, samtidig som enigheten i 
arbeidslivet om opplæring i bedrift 
blir ivaretatt. Ordningen vil dessuten 
sikre fagområder som mangler søkere 
både praksisplasser, lærlinger og 
fagarbeidere.

Norge trenger mange dyktige fagfolk. 
Her er det viktig å legge til rette for 

at flere ungdommer fullfører fagutdanningen sin. Å gi 
flere en dårligere utdanning er ikke løsningen på denne 
problemstillingen.

Ove Guttormsen
Adm. direktør i Nelfo 

« Det er fare for at 
en ny utdannings

reform kan føre til at mange 
slutter å ta inn lærlinger. Å 
la det offentlige finansiere 
opplæringen kan på sikt true 
hele lærlingordningen. »

Leder

 

Elmagasinet som er etablert i 1950, er et
fagtidsskrift for elinstallasjonsbransjen i Norge.

Målgrupper
Målgruppene Elmagasinet dekker er alle elentreprenører/
Nelfos medlems bedrifter, elektroserviceverksteder, 
automatiserings indu strien, everk, rådgivende 
ingeniører, arkitekter, offentlige og private byggherrer, 
industribedrifter, kommunale og statlige institu sjoner, 
fag- og yrkesskoler, tekniske skoler, leverandører, 
produsenter, agenter og grossister, reklamebyråer og 
samarbeidende organisasjoner i inn- og utland.

Elmagasinet gir bransjeinformasjon om: 
» Energifordeling 
» Lys/varme 
» Bygg automatisering 
» Tele/data 
» Sikkerhet/alarm

Elmagasinet, som distribueres i et opplag på 
5 000 eksemplarer, har 27 000 lesere per utgave.

Elmagasinet utgir ti utgaver i året. 

Årsabonnement: kr 1075,–

Utgivelser i 2021
Utgave  Frist redaksjon  Utgivelse

Nr 06/2021  .................  30. juli  ..................................  31. august
Nr 07/2021  ..................  31. august  ..........................  28. september
Nr 08/2021  .................  30. september ................  26. oktober
Nr 09/2021  .................  25. oktober ........................  23. november
Nr 10/2021  ..................  12. november  ..................  10. desember
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n - Å ta inn lærlinger er et 
samfunnsansvar, fastslår daglig 
leder Hans Oscar Molvær i EL-24, 
som forteller at selskapet nylig 
ble kåret til Årets lærebedrift i 
Møre og Romsdal 2020.
- Da vi ble godkjent som lærebedrift i 2006 
tok vi inn én lærling. Siden har vi rekrut-
tert hvert år. I dag er vi rundt 100 ansatte. 
Hovedmålsettingen med å ta inn lærlinger 
er å rekruttere egne montører. Mange av 
våre ansatte startet som lærlinger hos oss. 
Av de rundt 50 vi har lært opp, har alle 
bestått fagprøven på første forsøk. Det er vi 
stolte over. 

Færre sikter kun 
mot fagbrev. - At 
elektrofaget for tiden 
er veldig populært, 
har gjort at karak-
terkravet er veldig 
høyt. Det betyr at 
vi får skole flinke 
søkere, som gjerne 
tar fagbrevet som et 
springbrett for videre 
utdanning. Selv om 
det er positivt, betyr 
det at vi ikke får 
beholde så mange 
som vi kunne tenkt 
oss. Derfor er det 
synd at de som kun 
sikter seg inn på 

fagbrev og montørjobb, ikke kommer inn på 
elektrofaget. 

- De unge har mange valg. Det er lurt å gå 
yrkesveien. Da stiller de også sterkt om de 
ønsker å ta ingeniørutdanning senere.

- Hvordan rekrutterer dere lærlinger?
- Vi tilbyr både utplasseringsuke og 

praksisplass for elever i den videregående 
skolen. Utplassering er viktig for å vise dem 
hvordan det er å arbeide i elektrofaget. Vi er 
spesielt opptatt av å rekruttere jenter. Blant 
annet besøker vi skolene for å informere om 
mulighetene elektroutdanning gir. 

- Hvor mange kvinnelige ansatte har 
dere?

- Vi har sju, inkludert én i administra-
sjonen. Én er avdelingsleder, mens resten 
er montører og lærlinger. Vi trenger flere 
kvinnelige ansatte. De har en veldig positiv 

effekt på miljøet. 
- Hvordan har det 

vært å rekruttere 
lærlinger det siste året?

- Selv om det stort 
sett har gått greit, har 
det vært litt vanskelig å 
rekruttere fra bygdene 
rundt Ålesund. I lokal-
avisen har jeg uttalt at 
elevene i den videregå-
ende skolen må kjenne 
sin besøkelsestid. 

Opptatt av bedrifts-
kulturen. - For å gi 
lærlingene et best 
mulig arbeids- og lære-
miljø, er vi opptatt av 

Årets lærebedrift i  
Møre og Romsdal ÅRETS LÆREBEDRIFT. 

EL-24 ble nylig kåret til 
Årets lærebedrift i Møre og 
Romsdal 2020. På bildet 
innovasjonsleder Fredrik 
Tusvik Helle, servicemontør 
Anette Waagsbø Skram og 
lærling Patrik Vartdal (t.h.)
FOTO: RITA SVARKÅS

Bekymret for 
mindre søknad til 
elektrofaget
Regionsjef Øyvind Myhra i Nelfo Møre 
og Romsdal sier at mange søker om å 
bli elektrikerlærling. Samtidig er han 
bekymret over nedgangen i søkingen 
til elektrofaget ved de videregående 
skolene i fylket. 

- Medlemmene er i gang med å signere 
lærlingkontrakter. Prognosene for 2021 

viser en nedgang på henholdsvis fem og ti 
prosent sammenlignet med 2020 og 2019.

- Til tross for koronapandemien ser 
det ut til å bli et bra inntak i år. Derimot 
liker vi ikke at antall søknader til 
 elektrofaget på de videregående skolene 
ble redusert med et tosifret prosent-tall 
i år. Denne utviklingen må vi følge nøye 
med på. 

- Hva skyldes nedgangen?
- På grunn av koronapandemien ble 

ikke karrieredagene gjennomført fysisk i 
fjor. Dette kan ha betydning. Det digitale 
alternativet ble ikke godt nok koordinert 
i fylket. 

Stolt over pris. Myhra er både glad og 

stolt over at EL-24 ble Årets lærebedrift i 
Møre og Romsdal i 2020.

- Dette er en stor honnør til bedriften. 
Jeg er stolt over at elektrobransjen er 
flinkest til å ta inn lærlinger. 

- Det er mange flinke ungdommer som 
tar utdanning i elektrofaget. Dessverre er 
kvinneandelen blant lærlingene fortsatt 
altfor lav. I fjor var den på seks prosent. 

- Blir det gjort tiltak for å øke andelen?
- Fylkeskommunen kjørte prosjektet 

Jenter i elektro i et par år. Det er det ikke 
finansiering til å videreføre. For å få 
virkelig effekt av slike tiltak må de være 
mer langsiktige. 

- Mange bedrifter er flinke til å rekrut-
tere kvinnelige lærlinger, og ta de med på 

FYLKESKOMMUNAL PRIS
» Det er Møre og Romsdal 
fylkeskommune som står bak ”Årets 
lærebedrift i Møre og Romsdal”. 
Kriteriene for tildeling av prisen er at 
vinneren er godkjent lærebedrift, har 
lærling eller lærekandidat, en positiv 
utvikling i antall lærekontrakter eller 
stabil høy lærlingtetthet over tid og 
høy gjennomføringsgrad for lærlinger 
og lærekandidater, legger forholdene til 
rette for et godt læring- og arbeidsmiljø 
og kvalitetssikrer læreforholdet 
gjennom dokumentasjon.

KILDE: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
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karrieredager. Derfor er det ekstra synd 
at sistnevnte ikke har vært gjennomført 
fysisk det siste året, der vi også får mulig-

heten til å snakke med foreldre. Dette kan 
være en viktig nøkkel. Dessuten må rådgi-
verne på ungdomsskolene bli flinkere til 
å markedsføre yrkesfagene, sier Myhra, 
som forteller at det er bra trykk i markedet 
i Møre og Romsdal.

- Mange store prosjekter er på gang. 
Dette gjelder blant annet Nordmøre og 
Romsdal sykehus, som skal bygges på 
Hjelset utenfor Molde. Spørsmålet er om 
lokale bedrifter får de store kontraktene. 

Normalår. Regionsjef Morten Mjeldheim 
i Nelfo Bergen og omegn sier at lærling-
inntaket det siste året ser ut til å ligge 10-15 
prosent under normalen.

- Til tross for dette tyder tilbakemeldin-

gene fra medlemsbedriftene på at de i år 
vil ta inn like mange som i et normalår. 
Det er også gledelig at antall kvinnelige 
lærlinger de siste tre årene er økt fra 3,5 til 
sju prosent. 

- Selv om det ikke er noen veldig store 
prosjekter på gang, er det bra aktivitet i 
Bergensområdet. Medlemsbedriftene har 
mange mellomstore prosjekter å regne på. 
Dessuten er det flere selskapet som har 
behov for å leie fagfolk, enn de som ønsker 
å leie ut. 

- Også i servicemarkedet går det bra. 
Det ser ut som mange bruker oppsparte 
midler i koronapandemien til å pusse opp 
boligene. 

BRA TRYKK. Regionsjefene Øyvind Myhra (t.v.) 
i Nelfo Møre og Romsdal og Morten Mjeldheim 
i Nelfo Bergen og omegn melder om at 
inntaket av lærlinger holder seg oppe og god 
aktivitet i markedet
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bedriftskulturen. Vi har ansatte og innleide 
fra Polen, Tyskland og Island. De har med 
seg en kultur fra hjemlandet. Når de tar 
på seg EL-24-uniformen, er det vår kultur 
som gjelder. Informasjon om bedriftskultur 
og ledelsesprinsipper er slått opp både på 
kontordører og beskrevet i håndbøker. 

- Nelfo og NHO er dyktige med å legge 
til rette for små og mellomstore bedrifter. 
Blant annet bruker vi NHO sin web-perso-
nalhåndbok. Her er det programmer vi 
bruker til kompetanseutvikling. Bedrifts-
kultur er også tema på avdelingsmøtene, 
som den siste tiden er gjennomført på 
Teams. 

- Vi legger også stor vekt på HMS, spesielt 
når det gjelder servicebilene. Hver dag har 
vi 70 på veien. Montørene kjører like mye 
på én uke som én norsk gjennomsnittsbilist 
kjører på ett år. Blant annet for å forebygge 
ulykker leaser vi nye biler hvert tredje år. 
Det betyr at vi i snitt bytter annenhver uke. 
Flere av disse er el-biler. 

Mentoropplegg. - Hvordan følger dere 
opp lærlingene?

- Vi har et mentoropplegg, der hver 
lærling har sin egen fagansvarlige. Her blir 
det også gjennomført halvårssamtaler. Vi 
sørger også for at de får være med på alle 
områdene vi arbeider med. 

- Det er mye flink ungdom. Så lenge de 
har en god holdning og arbeidsmoral, skal 
vi lære dem faget. 

Godt år til tross for pandemi. - Hvordan 
har koronapandemien påvirket bedriften? 

- 2020 ble et veldig bra år. Kjernevirksom-
heten vår er service til industri, kommuner 
og privatkunder. Vi har også gjennom-
ført en del store prosjekter, som Bybadet 
i Ålesund og gondolbanen i Åndalsnes. 
Aktiviteten har vært så stor at vi det siste 
halvåret har ansatt ni nye montører. 

- Vi gjennomfører oppdrag i hele Møre 
og Romsdal. For tiden er vi i gang med 12 
prosjekter. Her er det så mye arbeid at vi 

har leid inn ti montører. Samtidig regner vi 
på flere store prosjekter, sier Molvær, som 
fastslår at det er pressede prosjektpriser. 

- Med mange elinstallatører i regionen er 
det hard konkurranse. 

150 millioner i 2021. - De siste fire årene 
har vi hatt en omsetning på 120-130 milli-
oner kroner. I år budsjetter vi med rundt 150 
millioner kroner. 

- Vi har prosjekter som løper inn i 2023. 
Samtidig er det vanskelig å forutsi hvordan 
markedet utvikler seg. Med tanke på at 
elektro er i halen på prosjektene kan det 
bli ringvirkninger. Vi er optimistiske med 
tanke på at det i vårt område er planlagt 
store prosjekter, som sykehus, skoler, land-
basert lakseoppdrettsanlegg og bilanlegg.

- I fjor ansatte vi en innovasjonsleder, 
som er ansvarlig for hvordan vi skal 
håndtere ny teknologi på områder som 
styringssystemer, automatisering, velferds-
teknologi og smarthussystemer. •

150 MILLIONER I 2021. Med store prosjekter som Bybadet i Ålesund var 2020 et bra år for EL-24. I år regner selskapet med en omsetning på 150 milioner kroner
FOTO: MARIT BRUNSTAD

Vi er på lufta med
nye hjemmesider

elmagasinet.no
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- Vi bruker Febdok blant annet til kortslut-
nings- og spenningsfaseberegninger og 
dimensjonering av kabler, strømskinner, 
vern, UPS-er og transformatorer. Oppetid 
for strømforsyningen er helt sentralt for et 
sykehus. Vi bruker Febdok til å beregne alt 
som gjelder nødstrøm i lavspenningsinstal-
lasjonen. 

- Det er også svært viktig å sikre beskyt-
telse mot strømgjennomgang, både i 
normalsituasjonen og ved feil på anlegget. 

- Et annet viktig element er selekti-
vitet i strømforsyningen. Som hovedregel 
skal overstrømsvernet nærmest feilstedet 
koble ut ved feil, slik at ikke andre deler av 
anlegget blir påvirket av feilen. Her bruker 
vi både Febdok og andre metoder for å 
analysere oss frem til et resultat.

Produktdatabase. - At Febdok blir stadig 
mer innarbeidet i bransjen, var en viktig 
grunn til at vi valgte det som hovedverktøy 
på sykehuset i Drammen. Vi var usikre på 
hvor godt kjent elinstallatørene er med det 
konkurrerende verktøyet vi tradisjonelt har 
brukt på slike prosjekter. 

- Siden de aller fleste elinstallatørene 
bruker Febdok, er 
det mer effektivt at 
også vi bruker det. 
Dessuten har Febdok 
en database, der leve-
randørene legger inn 
produkter med tilhø-
rende data. At det ikke 
en nødvendig å bruke 
databasene til hver 
enkelt leverandør for 
å finne nødvendige 
data, gjør arbeidet mer 
effektivt. 

- Hvor langt er 
prosjekteringen 
kommet?

- Forprosjektet 
startet i 2018. Detalj-

prosjektet for elektroentreprisen er 
avsluttet. Grunnlaget ligger ute på anbud. 
Kontrahering av entreprenør er neste fase. I 
planleggingsfasen er det viktig å ta hensyn 
til at vi ikke vet hvilke leverandører eller 
produkter som blir valgt. Her planlegger vi 
for et robust og fleksibelt anlegg, som tar 
høyde for ulike leverandører. 

- Til slutt kommer de kompletterende 
beregningene, som må gjøres etter at disse 
valgene er gjort. Hvem som skal gjøre dette 
er ikke bestemt. Det kan skje i et samspill 
mellom oss og entreprenørene.

Videreutvikling i riktig retning. - Hvilke 
forbedringspotensial har Febdok? 

- Programmet gir et noe oppstykket bilde 
av anlegget. Med inntil 20 hovedfordelinger 
og hundrevis av underfordelinger, som 
det er i sykehuset i Drammen, blir det mye 
scrolling. Dette skjer selv om verktøyet er 
tilrettelagt for raske søk. Nelfo arbeider med 
å legge inn nye funksjoner som er nyttige i 
større og komplekse elektroinstallasjoner. 
Et eksempel på dette er å beregne ulike 
driftsscenarioer. 

- Med tanke på at sykehusprosjekter 
er veldig store, er 
det viktig å være 
oppmerksom på 
helheten. I neste 
versjon av Febdok 
kommer det oppgra-
deringer som gir en 
helhetlig oversikt 
over anlegg, 
produkter og bereg-
ninger. Dette er en 
utvikling i veldig 
riktig retning.  

- Programmet bør 
også utvikles for å 
beregne solcellein-
stallasjoner og smart-
grid-løsninger. 

Brukes av "alle". Markedssjef Gjermund 
Hovde i Nelfo fastslår at både elinstalla-
tører, rådgivere og tavlebyggere bruker 
Febdok. Dette gjelder alt fra enmannsbe-
drifter til store konsern. 

- At verktøyet blir brukt på stadig nye 
områder skaper ulik bruk og ulike forvent-
ninger. Mens Febdok tidligere hoved-
sakelig ble brukt til å beregne store bygg, 
blir programmet i stadig større grad brukt 
i leilighetsbygg, hus og hytter. Årsaken 
til dette er at utbyggerne krever at bereg-
ningene skal dokumenteres i henhold til 
NEK399. 

- Det siste året har vi gjennomført en 
rekke webinarer og Teams-møter, der 
mulighetene i Febdok er synliggjort. 
Digitale møteplasser har styrket kontakten 
med brukerne. 

Scenariomodell. - Også når det gjelder 

Beregner sykehus
installasjoner med 
Febdok
n - Vi bruker Febdok til å sikre den fundamentale elsikkerheten 
ved nye Drammen sykehus. Dette er det mest kjente beregnings-
verktøyet i elektrobransjen i Norge. Stort sett alle elinstallatører 
kjenner til det, sier Robin Burud, faglig leder elektro i Cowi 
Divisjon Bygninger.

NY VERSJON AV FEBDOK 
» Oppgraderingene i den nye 
versjonen av Febdok gjelder blant 
annet scenarioberegning, UPS med 
statisk switch fra annen fordeling, UPS 
med kortslutningssikker forlegning, 
STS (Static Transfer Switch) for 
to innmatinger til en fordeling, 
tilpassing til NEK 600:2021, egne 
dimensjoneringskriterier, dimensjonering 
uten begrensninger, oversiktsdialog, 
alternativ navigering, dataeksport til 
.csv, multiendring av valgt utstyr og 
bedre beregning av spenningsfall og 
feilstrøm.

FEBDOK-PROSJEKTERING. Elinstallasjonene i nye Drammen                  sykehus er prosjektert med Febdok ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTER
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nødstrøm, reservekraft og data-
sentre øker bruken. Dette er 
områder vi skal styrke oss på. 
En av de store oppgraderin-
gene vi arbeider med her er en 
scenariomodell. Her blir også 
driften tatt med i beregningen. 
Da er det ikke nødvendig å gjøre 
dette manuelt. Samtidig blir 
det mulig å arbeide i rent tekst-
format, i tillegg til å arbeide i en 
tegning slik brukerne er vant 
til. Dette gjør det blant annet 
mulig å bytte vern i ti ulike 
kurser samtidig. Ikke en og en 
manuelt, som i dag. 

- En annen viktig nyhet er 
bruk av egne maler. Her kan 
brukerne eksempelvis lage en mal som 
heter "enebolig". Her er det mye likt, som 
kan effektivisere mye.

- Den nye versjonen er også 
tilpasset NEK 600 for tunneler 
og veitrafikksystemer, som ble 
lansert tidligere i år. 

Brukerstyrt verktøy. Hovde 
fremhever at oppdateringene er 
etterspurte. 

- Jeg vet ikke når den nye 
versjonen er klar. Her er det 
veldig mye utviklingsarbeid. 
Samtidig som vi står på for å 
bli ferdige, legger vi stor vekt 
på kvaliteten. Verktøyet skal 
fungere godt den dagen det 
blir levert. Vi er mer opptatt av 
funksjon enn markedsandeler. 

- Febdok er et brukerstyrt 
verktøy. Vi utvikler funksjonene kundene 
har behov for. Et ønske som er nyttige for 
mange brukere får høy prioritet. Febdok 

skal være enkelt å bruke, selv om det 
utfører komplekse utregninger. 

Kvalitet. Produktsjef Fredrik Aanda i 
Eaton Norge sier at Febdok sikrer høy 
kvalitet på prosjekteringen og trygg doku-
mentasjon av elektriske anlegg. 

- Vi er opptatt av at verktøyet skal være 
brukervennlig. I forbindelse med den nye 
versjonen har vi oppdatert alle navn og 
tekniske data på våre produkter i produkt-
databasen i programmet. Dette gjelder også 
nye produkter som kom på markedet i år.

- Det nyeste er den digitale effektbry-
teren NZM-PXR. At den er klar for Industri 
4.0-applikasjoner, betyr at den passer 
spesielt godt i store næringsbygg der 
energien skal distribueres på en smartere 
måte med blant annet digitalisering og IoT-
teknologi. •

SYKEHUSBYGG TIL MER ENN ÅTTE MILLIARDER
» Nye Drammen sykehus på Brakerøya i Drammen på 122 000 m2 
skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det 
er tilrettelagt for utvidelser på rundt 40 000 m2. 
» Nybygget blir lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken 
og Sande. Byggingen startet i oktober 2019. Testing og innflytting 
er planlagt i 2024-2025. 
» Investeringsrammen for prosjektet er på 8,2 milliarder kroner, 
ikke medregnet kostnader til stråleterapi og IKT.
KILDE: HELSE-SOROST.NO

ENKELT Å BRUKE. - Selv 
om Febdok utfører kom-
plekse utregninger skal 
programmet være enkelt 
å bruke, sier markedssjef 
Gjermund Hovde i Nelfo

FEBDOK-PROSJEKTERING. Elinstallasjonene i nye Drammen                  sykehus er prosjektert med Febdok ILLUSTRASJON: LINK ARKITEKTER



El.NR: 1221921
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Alle priser er veiledende
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n For 1 år siden installerte 
Bjørn Thorud, seniorrådgiver og 
ansvarlig for solenergi i Multi
consult, solceller på taket på 
familiens energipositive hus. 
På de kaldeste vinter dagene 
i år produserte anlegget inntil 
30 kWh. 

- Selv når det er kaldt er solcellene effektive. 
Huset produserer mer strøm enn vår familie 
på fem bruker på 1 år. 

- Solcelleanlegget er en god investering. 
Vi bruker energien til å dusje om morgenen, 
vaske klær og lade elbilen. Strømmen vi 
ikke bruker selger vi på nettet. Vi bruker 
mest strøm på dagen. Det passer godt med 
solenergiproduksjonen, spesielt med tanke 
på at vi har hatt hjemmekontor. 

Fasader produserer mer strøm. På 
anlegget til matvaredistributøren Asko 
Hedmark er det installert solceller både på 
taket og i fasaden. I vinter hadde selskapet 
rekordstor energiproduksjon fra sistnevnte.

- Sammenliknet med januar og februar 
fra 2018 til 2021, var produksjonen i år 
23 prosent høyere enn gjennomsnittet 
og 46 prosent høyere enn i 2018. I vinter-
månedene i år ble det produsert 124 prosent 

mer solenergi per m2 fasade enn fra solcel-
lene på taket, sier daglig leder Thor Chris-
tian Tuv i sol celleleverandøren Fusen Tuv.

Forventer sterk vekst på integrerte 
solceller. Thorud, som har arbeidet med 
solteknologi i 12 år, har prosjektert flere 
installasjoner med integrerte solceller i 
fasaden. 

- Slike anlegg fungerer best med lav sol, 
slik det er i Norge om vinteren. Solstrålene 
treffer panelene vertikalt. Dette, kombinert 
med lave temperaturer og mye refleksjon 
fra snøen, øker produksjonen betydelig. 

- Vi forventer sterk vekst i bruken av inte-
grerte solceller. Årsaken er at prisen på 
fasader med og uten solceller er omtrent 
like. Spesielt sammenlignet med mange av 
de vedlikeholdsfrie materialene som brukes 
i dag. I prosjekteringen og installasjonen av 
solcelleanlegg må det tas hensyn til bygge-
tekniske krav. Blant annet må forskriftene 
for glass i fasader oppfylles.

Stort potensial. Daglig leder Trine 
Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen 
opplyser at det i fjor ble laget et eget veikart 
for solkraft frem mot 2030.

Solceller på tak og fasader gir 
god strømproduksjon

30 TWH. - Solceller på eksisterende fasader og 
tak i Norge kan gi 30 TWh strøm, sier daglig 
leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen

DAGSPRODUKSJON PÅ 30 KWH. - Solcellene vi har på taket er en god investering. Vi har en dagsproduksjon på inntil 30 kWh, sier Bjørn Thorud, 
seniorrådgiver og ansvarlig for solenergi i Multiconsult
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- Det viser at solceller på eksisterende 
fasader og tak i Norge kan gi 30 TWh strøm. 
Dette sier noe om potensialet. I 2030 anslår 
NVE at private husholdninger i Norge vil 
bruke 39 TWh.

Fra fossilt til fornybart. Adm. direktør 
Ove Guttormsen i Nelfo fremhever at riktig 
utnyttelse av solkraft kan redusere effekt-
toppene når termometeret kryper ned mot 
20 minus.

- Både nasjonalt og globalt har bruken av 
solstrøm vokst sterkt de siste årene. Prog-
nosene tyder på at denne utviklingen fort-
setter de neste tiårene. Det grønne skiftet 
gjør at investeringer flyttes fra fossile til 
fornybare energikilder. Dette er et marked 
der elektrobransjen kan oppnå stordrifts-
fordeler. 

Utbredt misforståelse. Etter hvert som 
Norge blir elektrifisert, tror Thorud solkraft 
blir enda mer attraktivt. 

- Å bruke hustak og fasader til å 
produsere slik strøm kan redusere store 
 investeringer og oppgraderinger av strøm-
nettet. I nye bygg tror jeg det blir krav om 
å installere solceller. Det er misforstått at 
solkraft i Norge ikke lønner seg. 

- Mengden solinnstråling spiller ikke så 
stor rolle. Det er forholdet mellom instal-
lasjonskostnader og strømpris som har 
betydning for lønnsomheten. Når installa-
sjonskostnadene synker nok, blir solceller 
lønnsomt i Norge til tross for lave strøm-
priser og mindre sol. For å erstatte fossil 
energi med fornybar energi, må solenergi 
kombineres med vind- og vannkraft. Dette 
kan sikre omstillingen til lavutslippsam-
funnet. •

FASADER MEST EFFEKTIVE. Solcellene i fasaden på anlegget til Asko Hedmark gir mer solenergi per m2 enn solcellepanelene på taket

KUTTER EFFEKTTOPPER. - Riktig utnyttet 
kan solkraft redusere effekttoppene når 
termometeret kryper ned mot 20 minus, sier 
adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo

Som Nelfo-medlem kan 
du annonsere ledige 
stillinger uten kostnader på 
elmagasinet.no i seks uker. 

Kontakt Svein på  
svein@elmagasinet.no  
for bestilling.På utkikk etter fagfolk?

https://elmagasinet.no/ny-jobb/


Nyhet!

Årets nyhet
fra ØS Varme
Robust og meget leggevennlig 

øsvarme.no

ØS Alu-18 
18W/m
19 effekter fra 160W til 3200W
Blyfri, miljøvennlig varmekabel
Godkjent også for lavtbyggende gulv

22 64 80 00

Uten navn 8   1Uten navn 8   1 20.05.2021   10:4020.05.2021   10:40

http://www.osvarme.no
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- Eierne av Energihuset, som tenker nytt, 
satser på energieffektive løsninger. I tillegg 
til solcelleanlegget har vi også byttet mye 
av belysningen med energieffektive LED-
armaturer.

Kompetanseheving. - Det er økende inter-
esse for fornybare løsninger som solenergi, 
batterilagring og andre energieffektivise-
ringstiltak. Her får vi mange henvendelser. 
Stadig flere vil satse på fornybar energi. Her 
skal vi bli en ledende aktør i vårt område. 

- Derfor er vi i full gang med å øke kompe-
tansen på dette området. Blant annet har 
flere av våre ansatte deltatt på Nelfo-kurs. 
Vi forbereder oss på at dette markedet tar av 
i Nordland.

- Gjennom elektroinstallasjoner på skip 
har vi årelang erfaring med batterier. Her 
ser vi på om vi kan overføre noe av denne 
kompetansen til batteriinstallasjoner i 
bygninger.  

Bærekraft er konkurransekraft. 
Strategi- og forretningsutvikler Andreas 
Sandness Melby i Elektrogruppen sier at 
mange små skritt vil gi store løft for en mer 
bærekraftig region i Nord-Norge. 

- Med konkrete prosjekter kan vi bidra til 
et grønnere og mer bærekraftig samfunn. 
For oss ligger det konkurransekraft i å 
tenke bærekraft.

- Et enhetlig system der bygg, teknikk 
og mennesker "snakker sammen" er 

 avgjørende for å nå nullutslippsambisjo-
nene. Vi skal delta i kartlegging, mulighets-
studier, bidra fra idéfasen til produktutvik-
ling, installasjon og smart energieffektiv 
drift. 

25 prosent mer solenergi. Mathisen tror 
sol vil spille en viktig rolle i fremtidens 
energisystemer. 

- Til tross for snø, kulde og mørke har 
solenergi potensial til å bli en viktig 
fornybar energikilde også i Nord-Norge. 
Det er dokumentert at lav temperatur øker 
effekten på solcellene. 

- Samtidig reduserer begrenset tilgang på 
lys i vinterhalvåret strømproduksjonen. Til 
gjengjeld er forholdene fra mars og utover 

Skal bli ledende 
på solcelleanlegg i 
Nordland 
- På taket av Energihuset i Bodø har vi montert et solcelleanlegg 
på 360 m2, med en installert effekt på 72 kWp. Anlegget vi er i 
gang med på nye Mørkvedbukta skole i Bodø er enda større, sier 
prosjektleder Daniel Mathisen i Elektro Bodø.

ØKT KONKURRANSEKRAFT. - Med solcelleanlegg skal vi bidra til et grønnere og mer bærekraftig 
samfunn. Dette vil øke vår konkurransekraft, sier prosjektleder Daniel Mathisen (t.v.) i Elektro Bodø 
og strategi- og forretningsutvikler Andreas Sandness Melby i Elektrogruppen
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våren og sommeren svært gode. For å fange 
solinnstrålingen over størst mulig del av 
døgnet, er solcellepanelene vinklet øst-vest 
med en helling på ti grader.

- Solcellene på Energihuset har teknologi 
som gjør at de produserer inntil 25 prosent 
mer solstrøm enn tradisjonelle solcellean-
legg. Dessuten er installasjonen tilnærmet 
vedlikeholdsfri. Produksjonen til hvert 
enkelt solcellepanel kan avleses på pc, 
mobiltelefon eller nettbrett i sanntid. •

NYTT SATSINGSOMRÅDE. Med 
installasjonen av solcelleanlegget på 360 m2 
på taket av Energihuset i Bodø er Elektro 
Bodø klar for solenergimarkedet 

FORNYBAR ENERGI. Montør Arve Austvik 
(t.v.) og lærling Lucas Bendiksen i Elektro 
Bodø monterer solcellepaneler på taket på 
Energihuset i Bodø
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n - Med en GreenHub-avdeling 
satser vi på miljøvennlige 
tjenester. Det betyr at kundene 
får besøk av servicefolk på 
el-sparkesykler, el-lastesykkel 
og til fots. Dette er både smart 
og lønnsomt, sier avdelingsleder 
Guillermo Berger i Bravida i 
Bergen.

- 15 teknikere og montører skal arbeide i 
GreenHub-avdelingen. For å komme opp 
bratte veier har vi kjøpt kraftige el-sparke-
sykler og en større el-lastesykkel. 

- Bravida har også en GreenHub i Oslo. 
Vi har registrert hvor populært det er der. 
Derfor gleder vi oss stort til å få dette skik-
kelig i gang i Bergen.

Savner ikke servicebilen. Tekniker Elmer 
El-Mansouri var en av de første som ble 
ansatt i GreenHuben.

- Vi trenger ikke store, fancy service-
biler som går på bensin eller diesel i Bergen 
sentrum. En el-sparkesykkel og en god 
vanntett sekk er nok. Trenger jeg mer plass 
har vi også en el-sykkel med ekstra rom til 
verktøy. Jeg savner ikke servicebilen.

- Kundene digger konseptet. El-sparkesy-
klene løser også problemene med å komme 
frem og parkeringsplasser i sentrum. 
Dessuten sparer vi mye tid som kommer 
kundene til gode. 

Bidrar til å skape en renere by. Berger 
peker på at målsettingen til Bergen 
kommune er å være fossilfri innen 2030. 

- Dette skal blant annet skje med sykkel, 

elektrisk kollektivtransport, nullutslipps-
soner i sentrum og energieffektivisering av 
bygg. Bravida skal bidra i denne prosessen. 

- Vi oppfordrer våre konkurrenter til 
å levere tjenester med el-sparkesykler, 
el-sykler og el-biler. På denne måten kan 
bransjen sammen bidra til å gjøre bymil-
jøene bedre. I dette arbeidet skal vi også 
stille strengere miljøkrav til våre underleve-
randører.

Samarbeid. På åpningen av GreenHuben 
sa ordfører Marte Mjøs Persen i Bergen 
at smarte og miljøvennlige løsninger er 
nøkkelen for å nå klimamålene.

- Her må kommunen, næringslivet og 
kunder samarbeide. Bravida sin GreenHub 
er et godt eksempel på dette. Tiltaket viser 
også at det er mulig å tenke miljøvennlig og 
grønt, samtidig som kundene får et bedre 
tilbud. •

El-sparkesyklende montører

EL-TRANSPORT. Bravida-ansatte i GreenHuben klare for oppdrag med elektriske sparke- og lastesykler FOTO: BODONI BERGEN

FØRST I BERGEN. - Vi har allerede fått mange oppdrag, sier avdelingsleder Guillermo Berger (t.v.) og 
tekniker Elmer El-Mansouri i GreenHuben til Bravida i Bergen FOTO: BRAVIDA
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n - I løpet av kort tid får Aker 
Brygge i Oslo, Bergen og Florø 
hurtigladere for el-båter. Dette 
åpner for at folk kan lade båt og 
bil samme sted, sier konsernsjef 
Jannicke Hilland i BKK.

- Vi har arbeidet med prosjektet en stund. 
Særlig de siste månedene har elbåt-inter-
essen blitt merkbart større. Det vil ta tid før 
dette markedet blir stort. Da må det være 
trygt og tilgjengelig. 

Vil bygge ladeled. Det er BKK-selskapet 
Plug som står bak satsingen. De installerer, 
eier og drifter landstrømanlegg til skip. 
Hurtigladenettet blir det første av sitt slag i 
Nord-Europa, og ett av få i verden.  

- Det er noen få planer om enkeltladere 
i Norge. I Europa er det et par private initi-
ativ, sier daglig leder Maria Bos i Plug.  

- Ladestasjonene i Solheimsviken, 
Vågen og Marineholmen i Bergen, Aker 
Brygge i Oslo og Florø Havn er første del 
av satsingen. For å få en ladeled langs 
kysten må det installeres langt flere ladere. 
Vi arbeider med flere prosjekter. I denne 
prosessen har vi god dialog med havner 
og båtforeninger. Vi vil gjerne høre fra 
båtfolket hvor de ønsker lademuligheter.  

Samarbeidsprosjekt. Plug samarbeider 

med flere selskaper om ladenettverket, 
blant annet gründerselskapet Evoy i Florø 
som utvikler elmotorer.

- Vår målsetting er å gjøre el-båt til det 
naturlige valget for alle båtbrukere. Med 
samarbeidet med BKK og Plug kan båteiere 
i løpet av få år dra på lange turer langs 
kysten på ren elkraft med minimal ladetid, 
sier daglig leder Leif A. Stavøstrand i Evoy.

På Aker Brygge er det Aker Brygge 
Marina som går foran.

- Vi skal legge til rette for at folk skal 
kunne lade elektriske fritidsbåter. Dette 
markedet vil øke. Dessuten er ladestasjonen 
en del av vår grønne satsing, sier daglig 

leder Geir Olav Hegerroll i Aker Brygge 
Marina. 

Vil ha standardisering. Bos peker på at 
ladepluggene for el-biler er standardisert.  

- Det samme må skje med el-båtene. Vi 
mener at CSS-ladepluggen som brukes 
til å lade el-biler også er den tryggeste for 
el-båter.  

- Å kunne lade disse kjøretøyene på 
samme sted vil være nyttig for mange. Dette 
blir nå mulig i Florø, sier Bos, som forteller 
at med mer enn 400 hurtigladere over hele 
landet er BKK også blant de største i Norge 
på lading av el-biler. •  

Nord-Europas første  
elbåt-ladenettverk 

HURTIGLADING. Denne hurtigladeren skal blant annet installeres i Solheimsviken i Bergen og på Aker 
Brygge i Oslo

BYGGER ELBÅT-LADENETTVERK. Daglig leder Maria Bos (t.v.) og prosjektleder Bjørn Hønsi Følling i Plug og konsernsjef Jannicke Hilland i BKK forbereder 
seg på markedet  for lading av el-båter



36 | ELMAGASINET | 05-2021

n Reisetiden mellom Oslo og 
Ski skal nesten halveres når 64 
km nye jernbanespor etter sju 
år med anleggsarbeid åpner i 
desember neste år. Prislappen 
på prosjektet er på 36,1 milliarder 
kroner.

20 km av det nye dobbeltsporet går 
gjennom Blixtunnelen. 18,5 km av tunnelen 
går gjennom Ekeberg åsen. Fra Oslo S går de 
nye jernbanesporene under Middelalder-
parken og inn i Ekebergåsen.

Prosjektet inkluderer også bygging av 
nytt kollektivknutepunkt i Ski. Første del 
av den nye stasjonen ble åpnet for trafikk i 
august i fjor.

Follobanen, som er Norges hittil største 
samferdselsprosjekt, består av delprosjek-
tene Innføring Oslo S, Tunnelprosjektet og 
nye Ski Stasjon. 

Elektroinnspurt. - Elektrodelen av 
delprosjektet Innføring Oslo S er snart i 
mål, forteller tverrfaglig byggeleder Roger 
Elvegaard og Henning Sørli Hoel, fagan-
svarlig for høy- og lavspenning.   

- For tiden tester vi at alle funksjoner, 
alarmer og fjernstyringer fungerer. 
9. august i år skal elektrodelen av prosjektet 
være 99 prosent ferdig. Da åpnes nye spor 
for Østfoldbanen gjennom en ny to km 
lang tunnelstrekning inn og ut fra Oslo S, 
forteller Elvegaard.  

- Elektrodelen av prosjektet består av eget 
22 kV 50 Hz distribusjonsnett som forsyner 
tekniske bygg og jernbanetekniske anlegg 
med strøm. Dette gir strøm til blant annet 
tele, signal, røykvifter, sporvekselvarme-
anlegg og utstyr som kreves for tunnel-
rømming. 

- For å overlevere de totale leveransene 
som ett prosjekt til Bane Nor, må vi velge 

like løsninger på tvers av delprosjektene. 
Det er en litt utradisjonell måte å tenke på.

- Hva er de største utfordringene dere har 
hatt?

- I et prosjekt som dette er det mange 
grensesnitt. Det er spesielt utfordrende å 
arbeide mot infrastrukturen på Oslo S. Her 
kan det skje uforutsette hendelser. Dette må 
planlegges svært nøye. Arbeidet må utføres 
når det er stans i togtrafikken, såkalt total-
brudd. 

Konkurs ga ringvirkninger. På spørsmål 
om hvordan konkursen til den italienske 
entreprenøren Condotte i 2018 påvirket 
deres del av arbeidet, svarer Hoel at det var 
nødvending med flere nye entreprenører 
for å gjøre ferdig grunnarbeider og tekniske 
hus. 

- Dette førte også til enda flere grense-
snitt. Dessuten fikk elentreprenøren kortere 

Ser målstreken for megaprosjekt
byggetid og merarbeid på grunn av stoppen 
og utsettelsene konkursen forårsaket.

- Hvordan har pandemien påvirket deres 
delprosjekt?

- Med svært få smittetilfeller har vi klart 
å holde det gående ganske bra. Samtidig 
har det vært noen utfordringer knyttet til 
innreisekarantene for utenlandsk arbeids-
kraft. Vi synes fremdriften har løst seg på 
en god måte. 

Nelfo-bedrift med. Teknisk sjef Thomas 
Pettersen i Powercontrol i Drammen forteller 
at de er en av svært få norske selskaper som 
deltar i byggingen av Follo-banen.

- Her har vi levert 44 hovedtavler og 72 
underfordelinger for 8,5 millioner kroner. 
Vi har vært underleverandør for Laugstol 
divisjon Automasjon, som leverte PLS-
systemet. 90 prosent av vår leveranse er 
ferdig. 

Stor sprekk i kostnadsrammen
Den opprinnelige kostnadsrammen for 
Follobanen er på 28,8 milliarder kroner 
i 2020-verdi. Denne ser ut til å sprekke 
med rundt åtte milliarder kroner (målt i 
2020-verdi) til 36,1 milliarder kroner.

I fjor ba Samferdselsdepartementet 
om en uavhengig evaluering av kost-
nadsøkningene. Rapporten Oslo Econ-
omics laget for Jernbanedirektoratet 
viste at det opprinnelige estimatet var 
for optimistisk. Den fastslår også at det 
underveis har skjedd store hendelser og 
premissendringer.

Den største utfordringen var den 
italienske entreprenøren Condotte, 
som hadde to milliardkontrakter. Da 
selskapet fikk konkursbeskyttelse i 
Italia i januar 2018 hevet Bane Nor 
kontraktene. Dette skapte store utfor-

dringer for hele prosjektet, som ble 
forsinket med 1 år.

Ifølge rapporten synes styringen av 
prosjektet i hovedsak å være god, med 
prosedyrer og systemer i henhold til 
beste praksis. Oslo Economics mener 
Follobanen ikke har hatt større utfor-
dringer enn andre. Unntaket er da 
entreprenøren Condotte fikk økono-
miske problemer og kontraktene ble 
hevet. 

For fremtidige prosjekter anbe-
faler konsulentene at Bane Nor søker 
støtte i forskning på megaprosjekter, 
får ekstern bistand for å hindre for stor 
prosjektoptimisme og studerer erfa-
ringer fra tilsvarende prosjekter i andre 
land.

NY TOGSTASJON. Den nye togstasjonen på Ski er en del av Follobanen. Første del av stasjonen ble åpnet i august i fjor FOTO: BANE NOR/NICOLAS TOURRENC
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Ser målstreken for megaprosjekt
- Powercontrol har lang erfaring med 

jernbaneprosjekter. Blant annet er vi under-
entreprenør for NRC Bane, som er store på 
slike anlegg. Vi hadde samme leveranse 
som Follobanen på strekningen Langset-
Kleverud. Samtidig er vi nesten ferdige med 
oppdraget på Bergensbanen, som er bety-
delig større enn Follobanen. Her leverer vi 
kraftskapene til styringssystemet for nytt 
signalanlegg, ERTMS, på hele strekningen. 
Leveransen består av 120 skap. 

God ordretilgang. Pettersen forteller at det 
er mange infrastrukturprosjekter på gang.

- Dessverre går en del av dem til uten-
landske entreprenører. Likevel har vi en 
veldig god ordretilgang. Mye av dette er 
infrastruktur. 

- Vi leverer også tavler til andre store 
byggeprosjekter. Blant annet er vi nesten 
ferdige med oppdraget på Nasjonal-
museet i Oslo, der vi er underleverandør for 
Caverion. 

25 årsjubileum. Powercontrol, som har 
12 ansatte markerer i år 25-årsjubileum. 
Like før inngangen til jubileumsåret ble 
selskapet Nelfo-medlem.

- Vi ønsker å komme tettere på kundene 
våre, som i stor grad er Nelfo-bedrifter. 
Vi vil delta i møter, og sette oss godt inn i 
hvordan de tenker. Da kan vi tenke likt og 
samarbeide enda bedre, sier Pettersen. 

- Dessuten er vi en stor bruker av Febdok. 
Vi gjør slike beregninger for mange kunder. 

Lite påvirket av pandemien. - Vi bygger 
tavler på verkstedet vårt. Her har ingen 
andre adgang. Én av våre ansatte reiser 
fra anlegg til anlegg for å utføre service. 
Det betyr at han hver lørdag må teste seg 
for korona. Til å begynne med tror jeg han 
syntes det var ubehagelig og slitsomt. Etter 
hvert er det blitt en rutine. Koronapan-
demien har ikke berørt oss i veldig stor 
grad. • 

NORGES STØRSTE. Med en prislapp 
på 36,1 milliarder kroner er Follobanen 
Norges største samferdselsprosjekt. Bildet 
er fra nordre del av den nye tunnelen
FOTO: AGIV

NY TOGSTASJON. Den nye togstasjonen på Ski er en del av Follobanen. Første del av stasjonen ble åpnet i august i fjor FOTO: BANE NOR/NICOLAS TOURRENC
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n - Med nye smarte stikkontakter og trådløse 
brytere skrur vi for alvor opp farten på utviklingen av 
våre smarthjemprodukter. I løpet av få år tror vi at 
bruken av disse er svært utbredt i norske hjem, sier 
produktsjef Ole Johan Holmefjord i Elko.

- De siste årene har interessen for smarthusløsninger økt. Samtidig har 
det vært svært begrenset med smartfunksjonalitet i de tradisjonelle stik-
kontaktene alle har på veggen hjemme.

- Med våre nye produkter kan brukerne plugge "dumme" elektriske 
apparater og lyskilder direkte i veggen, slik at de kan styres og fungere 
sammen med andre smarthjemprodukter. Stikkontaktene og bryterne 
må kobles til Elko Smarthub eller en annen hub som støtter ZigBee. Sist-
nevnte er en kommunikasjonsprotokoll som sørger for at ulike smart-
hjemprodukter kommuniserer, og kan styres med smarttelefon.

Duft av nytraktet kaffe. Markedssjef Camilla Sjuve i Elko forteller 
at selskapet har gjennomført undersøkelser som viser at trygghet, 
sikkerhet og strømsparing er det viktigste boligeiere forventer av et 
smarthus. 

- Våre nye smarte stikkontakter oppfyller disse kravene. Mobiltele-
fonen varsler om noe er galt, samtidig som boligeierne kan fjernstyre 
apparatene og følge med på hvor mye strøm de bruker.

- Det gir også et renere og mer helhetlig inntrykk når smartenheten 
sitter i selve stikkontakten, enn å ha en smartplugg som en ekstra 
"klump" mellom stikkontakten og apparatet som trenger strøm. 

- Å automatisere betyr enkelt sagt at når én hendelse inntreffer, blir 
én eller flere kjedereaksjoner utløst. Et scenario kan eksempelvis starte 
med at en bevegelsessensor på badet registrerer bevegelse. På hver-
dager mellom klokken seks og sju om morgenen fører dette til at den 
smarte stikkontakten på kjøkkenet slår på kaffetrakteren, som kvelden 
før er klargjort med vann, kaffepulver og filter. Etter morgenstellet kan 
beboerne glede seg til duften av nytraktet kaffe på kjøkkenet.

Trådløs smartbryter. - Vi har også utviklet en batteridrevet trådløs 
smartbryter. Den styrer komponenter som er koblet til huben, uten 
kablet forbindelse. Bryteren kan monteres der den er mest praktisk, 
eksempelvis over nattbordet. På denne måten kan stikkontakten som 
kaffetrakteren er koblet til på kjøkkenet aktiveres.

- Å slå på funksjonalitet har hittil foregått i Elko Smart-appen. Smart-
bryteren, som kompletterer systemet, gir omtrent ubegrensede mulig-
heter for styring av lys, varme og andre smartkomponenter hjemme.

- "Borte" er et eksempel på en ofte brukt funksjonalitet. Når denne blir 
aktivert med å trykke på smartbryteren som er plassert ved utgangs-
døren, kan eksempelvis alle lys bli slått av, varmen på badet senket, 
overvåkingskamera inne slått på og strømmen til kaffetrakteren kuttet.

- Ved siden av sengen kan det også være en smartbryter som skrur av 
og på lyset i hele huset. På samme måte kan solskjermingen i stuen akti-
veres og downlights og bordlamper dimmes. 

- Vi tilbyr også spesialbrytere og "pucker" for å styre motordrevne 
persienner, markiser og screens som tidligere ikke hadde integrert 
styring. •

Smartere  
stikkontakter  
og brytere

MODERNE DESIGN. Brukerne kan 
velge smartbrytere i ulike farger med 
et moderne design FOTO: ELKO
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HJERTET. Smarthuben er hjertet i Elko sitt 
smarthjemsystem. Den sørger for at alle 
komponentene kommuniserer gjennom 
Zigbee-protokollen FOTO: ELKO

ENKEL OG DOBBEL. Elko tilbyr 
både enkle og doble smarte 
stikkontakter  FOTO: ELKO
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FLEKSIBELT SORTIMENT. Unica System+ omfatter blant annet uttak som kan klampes til skrivebordet, trådløs lading av mobiltelefoner, gulvbokser og uttak i skrivebordet FOTO: SCHNEIDER ELECTRIC

TREKK. Frisk opp kontoret med trekte uttak 
FOTO: SCHNEIDER ELECTRIC
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Mer effektive  
og  fleksible  
kontor løsninger

- Vi gjør det enkelt å integrere gulvbokser, 
stikkontakter og USB-uttak i kontorløsnin-
gene. Dette skal hjelpe brukerne med bedre 
kommunikasjon og samhandling. Eksem-
pelvis har vi smarte løsninger for å lade 
mobile enheter.

Omfattende sortiment. - Unica System+ 
omfatter gulvuttak og -bokser i ulike stør-
relser og materialer, trådløse ladere og 
bordenheter (med Schuko- og USB-uttak) 
som integreres i bord, frittstående og 
modulære bordenheter med el- og USB-uttak 
som festes på bord og grenstaver og stolper. 
Her tilbyr vi også tilbehør som etikett- og tele-
fonholdere, kabelklemmer, gulvmatere og 
hullsag.

- Brukerne kan også velge gulvbokser, 
grenstaver og bordenheter med trekk fra 
tekstilprodusenten Kvadrat. Med et snap-
pesystem kan enhetene kombineres med 
OptiLine 45-serien.

Hurtiglading. - Når det gjelder rask lading 
av elektroniske komponenter tilbyr vi uttak 
med både USB-A og -C. Sistnevnte garan-
terer raskere lading. Disse blir levert ferdig 

bestykket eller etter behov. Vi kommer også 
snart på markedet med trådløse ladere som 
en egen enhet. 

Enkel sammenkobling. - Produktene i 
Unica System+ leveres i flere størrelser og 
modeller. Hvit høyglans, sort høyglans, hvit 
med grått trekk og sort med grått trekk. Med 
mellom- og endestykker er det enkelt å koble 
sammen flere enheter. De kan enten klampes 
til skrivebord eller monteres med skruer. 

- Serien omfatter også gulvbokser med 
strømuttak og grenstaver og stolper, som gir 
muligheter for strømtilkobling midt i et rom. 
Løsningen passer eksempelvis i kontor- og 
leilighetsbygg, der vegger er erstattet med 
glassflater.

- Lokket på gulvboksene er betydelig forbe-
dret. Det er enkelt å "kakke" på plass og sikre 
at gulvboksene er helt lukket. 

- Grenstaver og stolper med strømtilkobling 
fra tak eller gulv leveres i to høyder. Begge 
kan kombineres med to ulike eikebordplater 
med en diameter på 60 cm, eventuelt med 
hull som er tilpasset bordenheten XS med 
eksempelvis trådløs lader for mobiler. •

FLEKSIBELT SORTIMENT. Unica System+ omfatter blant annet uttak som kan klampes til skrivebordet, trådløs lading av mobiltelefoner, gulvbokser og uttak i skrivebordet FOTO: SCHNEIDER ELECTRIC

n - Økt bruk av nye digitale løsninger krever ofte tilpassing av arbeids-
plassen, både på kontoret og hjemme. Koronapandemien har gjort det 
sistnevnte området svært aktuelt. Her bidrar vår nye serie Unica System+ 
til å skape mer effektive og fleksible kontorløsninger, sier Deepesh 
Sharma, Offer Manager Connected Living Devices i Schneider Electric.
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Bestselgerne
- Produktene vi selger mest av for tiden er styreenheten AD 600 og mikrofonen AD 260 fra Extronic. 
Denne patenterte løsningen detekterer lav- og høyfrekvent lyd i stedet for bevegelse. Detektorene, 
som kan ”høre” rundt hjørner og i våtromsoner, dekker store arealer. Dette er både en arbeids- og 
kostnadsbesparende løsning, sier markedssjef Kitty Marie Folsland i Nortronic.

- Et annet produkt vi har solgt mye av de siste årene er 24V one4all LED-drivere med DALI-
dimming fra Tridonic. Disse har både lang levetid ved full belastning og CLO-funksjon. Med sist-
nevnte kan driveren programmeres til å gi samme lysutbytte over hele levetiden til LED-lyskilden.

KAFFEKOS. Avslappende belysning i kaffebaren i showrommet til Nortronic FOTO: HALVOR GUDIM
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- Med et agentur for Tridonic i Norge, ble 
bedriften etablert i januar 1996. Det betyr 
at vi i år markerer 25 årsjubileum. Fra én 
ansatt og et lite kontor på Kolbotn utenfor 
Oslo, er virksomheten i løpet av denne 
perioden økt til 15 ansatte og en rekordom-
setning i fjor på 56 millioner kroner.

Følger med på markedsutviklingen. 
- Vi var først i Norge med å satse på digital 
lysstyring. Det startet med 12V halogen 
one4all-trafoer og -reaktorer fra Tridonic, 
som vi har solgt mye av. Sammen med 
Unotech utviklet vi i sin tid vårt eget 
digitale lysstyringssystem. I 2016 fikk vi 
også agenturet for Lunatone i Norge, med 
blant annet DALI-lysstyring.

- Vi har alltid fulgt nøye med på markeds-
utviklingen. For å få flere bein å stå på 
lanserte vi i 2004 Megaman sine spare-
pærer i Norge. Da EU innførte forbud mot 
produksjon og salg av glødelamper, ble 
Megaman også en stor leverandør av LED-
lyskilder. Dette er produkter vi selger mye 
av i dag. 

Eget bygg. Nordum forteller at i 2002 
hadde selskapet vokst ut av sine gamle 
lokaler.

- Både for å betjene eksisterende kunder 
og med tanke på vekst, flyttet vi noen kilo-
meter til et næringsbygg på 1 000 m2. Her 
har vi også lager. De siste årene er bygget 
pusset opp både utvendig og innvendig. 
Blant annet har vi bygget et showrom på 
200 m2.

Nordum ble eneeier av Nortronic i 2013. I 
fjor ble selskapet solgt til det svenske indu-
strikonsernet Indutrade, som eier mer enn 
200 selskaper over hele verden.

- Indutrade har bærekraft som en viktig 
del av forretningsstrategien, blant annet 
med årlige bærekraft-rapporter. Med 
produkter som både reduserer energifor-
bruket, vedlikeholdskostnader og miljø-
utslipp, passer Nortronic godt inn i denne 
profilen. Med ny eier blir det enda mer 
satsing på bærekraft, sier Nordum.

Mange på kundelisten. Markedssjef 
Kitty Marie Folsland forteller at satsings-

områdene til Nortronic er LED-lyskilder 
og -armaturer, LED-striper og monterings-
profiler, lysstyring med DALI og akustisk 
detektering, i tillegg til LED-drivere.

- Med en rekke agenturer har vi et omfat-
tende produktsortiment. Det gjør at vi 
har mange av aktørene i lysbransjen på 
kundelisten. Dette gjelder blant annet elin-
stallatører som handler gjennom elek-
trogrossister, belysningsleverandører- og 
konsulenter og faghandelen. 

- Vi følger nøye med på utviklingen i 
bransjen. Nortronic skal tilby de beste 
produktene og løsningene. Derfor ser vi 
alltid etter nye agenturer. 

Rekordkontrakt. - Vi har en lang referan-
seliste på prosjekter, blant annet Nye Brit-
tania Hotel i Trondheim, Stortinget, spaet 
The Well på Kolbotn og Parkeringshuset i 
Haugesund. Dette gjelder også flere flotte 
prosjekter vi ikke har lov å fortelle om. 

Først i Norge med 
digital lysstyring
n - På en tur til Hannovermessen i Tyskland i 1995 var jeg på standen 
til Tridonic, som presenterte digitale lysstyringssystemer. Med min 
bakgrunn fra digitale løsninger i industrien, forstod jeg at dette ville 
revolusjonere belysningsbransjen i Norge. Dette ga meg ideen til å 
starte eget selskap, sier daglig leder Rune Vidar Nordum i Nortronic.

TO PÅ TOPP. 
Styreenheten 
AD 600 (t.v.) 
og mikrofonen 
AD 260, som 
detekterer lav- 
og høyfrekvent 
lyd, topper 
salgslisten til 
Nortronic

FASADEBELYSNING PÅ EGET BYGG. I 2002 
kjøpte Nortronic et eget næringsbygg på 
1 000 m2. Dette er pusset opp, blant annet med 
fasadebelysning og profilering av selskapet

KAFFEKOS. Avslappende belysning i kaffebaren i showrommet til Nortronic FOTO: HALVOR GUDIM
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- Parkeringshuset i Haugesund er et reha-
biliteringsprosjekt, der vi leverte tre kilo-
meter med LED Neon. Her er det en spesiell 
fasade med aluminiumsspiler som gir 
assosiasjoner til bildet av skjørtekanten til 
Marilyn Monroe, som hadde slekt i Hauge-
sund. Fasaden er lyssatt med LED Neon 
RGBW, der selve LED-stripen er støpt inn i 
silikonmasse. 

- The Well er et annet stort prosjekt. 
Her leverte vi både innendørs og utendørs 
effektbelysning, blant annet 1 000 meter 
med LED-striper. 

- Fasadebelysning med LED-striper er 
svært populært. Dette er et område som 
vokser mye. Trenden er at flere og flere 
byggeiere lyssetter fasadene sine. Vi får 
mange slike forespørsler, sier Folsland, som 
forteller at Nortronic også leverer belysning 
til skip, store boliger og hytter.

Showrom.  - I 2018 åpnet vi et showrom 
på 200 m2. Her viser vi alt fra kjøkken- til 
baderomsbelysning og dekorativ belysning. 
Mye er basert på LED-striper. Dette gjelder 
også "malerier" på veggene. Mest iøynefal-

lende er etterligningen av Edvard Munchs 
"Skrik", som er laget med LED Neon F10. 

- Dessuten har vi installert lysstyring for 
endring av fargetemperatur og lysstyrke på 
LED-stripene, såkalt tunable white.

- Showrommet blir også brukt til kurs-
virksomhet og produktpresentasjoner. Vi 
låner dessuten lokalet til kunder for å gjen-
nomføre faglige møter. Koronarestriksjo-
nene har satt en foreløpig stopp for slik 
bruk.

Tror på rekordomsetning i 2021. 
- Hvordan har koronapandemien påvirket 
driften av selskapet?

- Selv om vi fikk rekordomsetning i fjor 
var det et tøft år. Etter første halvår lå vi 
12 prosent bak budsjettet. Når smittevern 
gjorde det vanskelig med kundebesøk, 
måtte vi legge om til digital markedsføring. 
Nye konsepter og produktlanseringer ga 
resultater på slutten av året. Denne utvik-
lingen har fortsatt i samme tempo i år. 
Derfor tror vi også på rekordomsetning i 
2021.

Digital jubileumsmarkering. - Vi hadde 
planlagt å markere 25 årsjubileet med flere 
sosiale arrangementer. Det setter korona-
pandemien en stopper for. Med stadig flere 
vaksinerte og lettelser på koronarestriksjo-
nene, håper vi å kunne gjennomføre fysiske 
samlinger på høsten.

- Imens markerer vi jubileet digitalt, 
blant annet med månedlige konkurranser 
og premier. På slutten av året trekker vi en 
hovedpremie. •

SKJØRTEKANTBELYSNING. - Fasadebelysning er et marked i sterk vekst. Til Parkeringshuset i Haugesund leverte vi mer enn tre kilometer med LED Neon, 
sier markedssjef Kitty Marie Folsland i Nortronic FOTO: HALVOR NÆSS

LED-PORTRETT. I showrommet på 200 m2 viser Nortronic alt fra kjøkken- til baderomsbelysning 
og dekorativ belysning. Her henger også ”malerier” på veggene med LED striper, blant annet dette 
kvinneportrettet i svart-hvitt  FOTO: LAILA SANDVOLD MACDONALD



Nobø øker på gulvvarme!
Det er det flere gode grunner til

Varmematte NUM
•  Selvklebende fibermatte

•  Enkel tilpassing før forlegning

•  Kabelen er tredd og sydd i matten

Varmekabel NUC
•  Miljøvennlig blyfri kabel

•  Montasjevennlig

•  Tilgjengelig i 10W/m og 18W/m

Nobø har gulvvarme for alle bruksområder i den samme høye 
kvaliteten du kjenner fra oss. Med gulvtermostaten, NTB-2R, kan du 

styre gulvvarmen i det testvinnende styresystemet
Nobø Energy Control.

Varmefolie NUF
•  Tilgjengelig i tre bredder

•  Kan kuttes hver 8 cm 

•  Vedlikeholdsfri

Solar
Onninen

20 års
garanti

Nobø gulvvarme får du hos
Ahlsell 
Otra

Uten navn 8   1Uten navn 8   1 20.05.2021   10:4220.05.2021   10:42

https://www.glendimplex.no


Profesjonell 
merking

Trådløs merkemaskin for oppmerking  
av kabler og nettverksinfrastruktur

Bruk PT-E550WNIVP sammen med Brother Pro 
Tape som er spesielt utviklet for å levere slitesterk og 
langtidsholdbar oppmerking.

PT-E550WNIVP leveres i koffert med AC-adapter, 
oppladbart Li-ion batteri, selvlaminerende tape og tape 
med ekstra sterkt lim.

Pris kr. 2720,- ekskl. moms

brother.no/kabel-identifikasjon

ETIKETTER

INTEGRASJON
ved bruk av Brother 
sin iLink&Label app

Uten navn 5   1Uten navn 5   1 18.05.2021   07:3218.05.2021   07:32

https://www.brother.no/supplies/tapes-and-labels/pro-tapes


| NYE PRODUKTER |

» Leverandører som ønsker omtale av nye produkter kan skrive en kort   
tekst, og sende den sammen med høyoppløselige bilder til bjorn.spjutoy@nelfo.no.

UPS 
Schneider Electric har utvidet Easy UPS 3L-serien fra 250 
til 600 kVA (400 V), i tillegg til 250, 300 og 400 kVA 3-fase 
avbruddsikre strømforsyninger for eksterne batterier. 

Strømforsyningene, som passer til mellomstore og 
store næringsbygg og lette industrielle UPS-applika-
sjoner, beskytter kritisk utstyr mot strømbrudd, over-
spenninger og pigger.

UPS-ene har også redundant design, trykte kretskort, 
utskiftbart støvfilter, enhetskraftfaktor og overbelast-
ningsbeskyttelse. Inntil fem UPS-er kan installeres i 
parallell for kapasitet, eller 5 +1 UPS-er i parallell for 
redundans. 
Leverandør: Schneider Electric, Oslo
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Varmekabel
ØS Alu-18 er en ny serie varmekabler fra 
ØS Varme. Den har en skjerm i alumi-
nium. Effekten er på 
18 W/m.

Kabelen, 
som leveres i 
effektområdet 
160 - 3 200 W, 
er godkjent 
for instal-
lasjon i både 
lavtbyggende og 
tradisjonelle gulv. 
Leverandøren fremhever 
meget god leggevennlighet.
Leverandør: ØS Varme, Sandnes

Arbeidsbukk
20TP er en arbeidsbukk med to og 
tre trinn fra Wibe Ladders. Den har 
plattformhøyder på 44 og 66 cm, 120 
mm dype trinn og stålbøyle for sikker 
inn festing. Sideprofiler i eloksert alumi-
nium skal hindre sverting av hender og 
klær.
Leverandør: Hultafors Group Norge, Oslo

Effektbrytere 
Den digitale effektbryteren NZM kombinerer IoT-teknologi, sikkerhet, forutsig-
bart vedlikehold og lavt energiforbruk. At den måler strøm og spenning med 
en nøyaktighet på +/- 0,5 prosent, gjør det mulig med sanntidsovervåking. Den 
oppfyller også energimåleklasse 1 i henhold til IEC 61557-12.

Effektbryteren er utviklet for Industri 4.0-applikasjoner, med kommunika-
sjonsmuligheter og forbedret data- og informasjonsbehandling. Dette skjer 
automatisk, slik at systemet spiller sammen med den elektriske infrastrukturen i 
bygget. 
Leverandør: Eaton Electric, Oslo

Tidsreléer 
De nye tidsreléene i serien Kompakt CT-C er 17,5 mm brede og 22 prosent mer 
kompakte enn standardmodeller.

Serien omfatter 14 versjoner, både enkelt- og multifunksjonelle. Reléene, 
som passer i standard avdekninger, kan monteres på DIN-skinne.

Leverandøren fremhever også tydelig statusindikering, enkle innstillinger 
og enkel montering.
Leverandør: ABB Electrification, Fornebu



Nelfo ivaretar dine bransjeinteresser med vår fagkompetanse, 
rådgivningstjenester og nettverk. Vi tilbyr også en rekke økonomiske 
rabattordninger. Sammen med NHO er vi med på å sette dagsorden og 
styrke din konkurranseevne. Benytt deg av medlemsfordelene og få 
mest mulig ut av medlemskapet. 

Det lønner seg! 

MØTEPLASS 
På våre møteplasser utvider du ditt 
nettverk, og øker din fagkunnskap og 
konkurransekraft. Sammen med NHO 
påvirker vi myndighetene og bedrer 
bransjens rammevilkår.

RÅDGIVNING 
Vi tilbyr våre medlemmer en rekke 
rådgivningstjenster helt kostnadsfritt. 
Benytt deg av våre rådgivere innen for 
eksempel økonomi, juss, kompetanse og 
HMS.

ØKONOMISKE RABATTAVTALER 
Nelfo har frem forhandlet en rekke 
økonomiske rabatt avtaler for våre 
medlemmer. Ved å benytte seg av disse 
avtalene kan du spare mye penger. 

MARKEDSPROGNOSER 
Å ha økonomisk overblikk og god 
markedskompetanse er viktig for alle 
bedriftsledere. Vi holder deg oppdatert på 
økonomiske trender og markedsøkonomi.

ADVOKATHJELP 
Nelfo-medlemmer kan rådføre seg med 
advokatene våre. Dette er kostandsfritt 
frem til en eventuell rettsak.

NELFO FORSIKRING 
Nelfos medlemsbedrifter bruker mye 
penger på forsikringer, og da spesielt 
yrkesskadeforsikring. Vi tilbyr derfor 
medlemmene en skreddersydd forsikring.

NELFOSKOLEN 
Nelfoskolen tilbyr våre medlemmer kurs, 
konferanser og seminarer til redusert 
pris. God kompetanse er et viktig 
konkurransefortrinn.

NYHETSBREV 
Vi holder deg oppdatert på siste nytt 
fra bransjen og norsk næringsliv helt 
kostnadsfritt. Du kan abonnere både 
på elektroniske nyhetsbrev fra Nelfo, 
Elmagasinet, Integra og NHO.

MEDLEMSFORDELER



Kontakt oss // E-post: medlem@nelfo.no // Telefon: 23 08 77 00

MIN SIDE 
Min Side inneholder oversikt over nyttige 
verktøy og medlemsfordeler. På Min Side 
kan medlemmene levere årsoppgaven og 
oppdatere opplysninger om bedriften. 

NELFOS MEDLEMSMERKE 
Medlemmer som ønsker å vise sin 
tilknytning til Nelfo, kan bruke Nelfos 
merke for å profilere seg.  Nelfo-merket 
symboliserer fagkunnskap, kvalitet, 
trygghet og felles kraft. 

SKJEMAER 
Oppdaterte skjemaer og nyttige dokumenter 
er tilgjengelig på våre hjemmesider. Alt 
av skjemaer innen elsikkerhet, ekom, jus, 
arbeidsliv osv.

LØNNSSTATISTIKK 
NHO har utarbeidet lønnsstatistikk for 
funksjonærer, samt spredningstabeller 
for sivilingeniører, ingeniører og 
siviløkonomer.

TIDSSKRIFT 
Alle medlemmer i Nelfo får tilsendt 
tidsskriftene Elmagasinet, Teknologica og 
NHO-Magasinet kostnadsfritt. Her kan du 
lese aktuelle artikler om norsk næringsliv og 
vår bransje.

ELEKTRONISK 
STYRINGSVERKTØY 
Innføring av nye kontroll- og styrings systemer 
reiser en rekke spørsmål som bedrifter må ta 
stilling til. NHO har laget en praktisk veileder 
til bruk for medlemsbedrifter som skal innføre 
elektroniske kontrolltiltak.

SLAGKRAFT 
NHO-fellesskapet gir slagkraft som kommer 
din bedrift til gode. Nelfo og NHO jobber tett 
med politikere og myndigheter.

DATAVERKTØY 
Nelfo utvikler selv og sammen med partnere 
ulike dataverktøy tilpasset elektrobransjen. 
Verktøyene dimensjonerer, dokumenterer 
og kalkulerer elektriske installasjoner og 
sikrer kvalitet på arbeidet med bedriftens 
internkontroll.

Les mer om våre 
medlemsfordeler på 

nelfo.no/medlem

http://www.nelfo.no/medlem
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Nelfo Bergen og Omegn 
» STYRELEDER: Magnus Thunestvedt,  
tlf: 992 07 010   
E-post: magnus@thunestvedt.no 
» REGIONSJEF: Morten Mjeldheim,  
tlf: 915 68 610 
E-post: morten.mjeldheim@nelfo.no

Nelfo Buskerud
» STYRELEDER: Jarle Popperud,  
tlf: 901 66 765 
E-post: jarle@fmkongsberg.no 
» REGIONSJEF: Frank Guneriussen,  
tlf: 908 02 012  
E-post: frank@nelfo.no

Nelfo Finnmark
» STYRELEDER: Dag Blix,  
tlf: 951 24 850  
E-post: dag@hblix.no
» REGIONSJEF: Monika Ø. Pedersen , 
tlf: 452 53 419 
E-post: monika.pedersen@nelfo.no

Nelfo Haugaland
» STYRELEDER: Kjell Olav Bjørnerud, 
tlf: 977 06 177 
E-post: kob@helgevold.com
» REGIONSJEF: Jarle Jæger,  
tlf: 480 74 178 
E-post: jarlej@nelfo.no 

Nelfo Innlandet
» STYRELEDER: Jon Myrvang,
tlf: 951 36 708
Epost: jon@alfainstallasjon.no
» REGIONSJEF: Stein Åge Granlund,  
tlf: 922 56 205 
E-post: steinag@nelfo.no

Nelfo Nordland
» STYRELEDER: Tom E. Kristiansen,
tlf: 913 13 250
E-post: tom@nordkontakt.no
» REGIONSJEF: Trond-Morten Røst, 
tlf: 452 01 600 
E-post: trond.morten.rost@nelfo.no

Nelfo Møre og Romsdal
» STYRELEDER: Odd Arne Dahle, 
tlf: 982 52 635
E-post: oddarne@elservice.no
» REGIONSJEF: Øyvind Myhra,  
tlf: 99 53 53 13 
E-post: oyvind.myhra@nelfo.no

Nelfo Oslo og Omegn
» STYRELEDER: Odd-Inge Eiklid,
tlf: 908 39 836
E-post: odd-inge@eee.no
» REGIONSJEF: Jan Jamessen,  
tlf: 906 00 989   
E-post: jan.jamessen@Nelfo-oslo.no

Nelfo Romerike
» STYRELEDER: Glenn Hjelkerud,  
tlf: 982 36 770  
E-post: glenn@alphaelektro.no
» REGIONSJEF: Leif Sørli,  
tlf: 913 64 377  
E-post: leif.sorli@nelfo.no

Nelfo Sogn og Fjordane
» STYRELEDER: Geir Saltkjel, 
tlf: 957 49 990 
E-post: geir@ulvesund-elektro.no    
» REGIONSJEF:  
Bjarte Heggheim,  
tlf: 997 14 474
E-post: bjarte.heggheim@nelfo.no   

Nelfo Sunnhordland
» STYRELEDER: Oddgeir Alvsvåg,  
tlf: 481 62 103   
E-post: oddgeir.alvsvag@los-elektro.no
» REGIONSJEF: Jarle Jæger,  
tlf: 480 74 178   
E-post: jarlej@nelfo.no

Nelfo Sørlandet
» STYRELEDER: Tomas Mumme Osen,
tlf: 911 96 337
E-post: tmo@m4-elektro.no
» REGIONSJEF: Svein Jåtun 
tlf: 917 29 287
E-post: svein.jatun@nelfo.no

Nelfo Sør-Rogaland
» STYRELEDER: Ronny Øvrevik,  
tlf: 414 40 661  
E-post: ronny.ovrevik@bravida.no
» REGIONSJEF: Atle Meringen, 
tlf: 971 78 857   
E-post: atle.meringen@nelfo.no

Nelfo Telemark
» STYRELEDER: Jan Øverland,  
tlf: 918 32 918   
E-post: per-over@online.no
» REGIONSJEF: Stig Asdahl
tlf: 913 70 775
E-post: stig.asdahl@nelfo.no

Nelfo Troms
» STYRELEDER: Geir Pedersen,  
tlf: 952 13 889   
E-post: geir@spider.no
» REGIONSJEF: Stein Windfeldt,  
tlf: 913 05 570   
E-post: stein.windfeldt@nho.no

Nelfo Trøndelag
» STYRELEDER: Øystein Ramsøskar,  
tlf: 920 17 408   
E-post: oystein.ramsoskar@bravida.no
» REGIONSJEF:  
Therese Mossing Eidsaune,
tlf: 480 74 008   
E-post: therese.eidsaune@nelfo.no

Nelfo Vestfold 
» STYRELEDER: Marius Frenvik Odberg,  
tlf: 982 44 917  
E-post: marius@faugstad-elektro.no
• REGIONSJEF: Egil Aadne,  
tlf: 992 91 994  
E-post: egil.aadne@nelfo.no

Nelfo Østfold 
» STYRELEDER: Jon Ottar Ellefsen, 
tlf: 481 40 168  
E-post: jon@conductor.as
» REGIONSJEF: Terje Beck,  
tlf: 913 53 119 
E-post: terje.beck@nelfo.no

» Utfyllende informasjon om lokalforeningene 
se nelfo.no/lokalforeningene
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Nr 07/2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 . september

Nr 08/2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 . oktober
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Nr 10/2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 . november

Bestilling
Annonseansvarlig Svein Arnesen . 
Telefon: 93 26 26 66 
E-post: svein@elmagasinet .no

» For informasjon om priser  
og formater på annonser, se  
www .elmagasinet .no

http://www.nelfo.no/lokalforeningene


www.unilamp.no

Riktig lys ute
Skap stemning og trygghet utendørs med 
høykvalitetsbelysning fra Unilamp

Unilamp Norden AS, Skytt a Industripark, Industriveien 11, 1481 Hagan Tlf: +47 67 49 47 70 post@unilamp.no

- The Nordic light

Gyro® Frame 1 UniCone™ 83

Gyro® 2700K Gyro® WarmDim

Styr belysning og elektrisk utstyr 
med BlueDim

Revolusjonerende nye BlueTooth styrings-
komponenter. Styres på vanlig måte lokalt eller via 

BlueDim-app på mobil/nettbrett. Kan også styres via 
internett ved bruk av Gateway. Støtte for Google Home 

og Amazon Alexa. Innstillinger for av/på, dimming, 
scenarier, timere, astrour med mere.

Lotus C450
Lotus er en serie armaturer for belysning 
av parker, gangveier, parkeringsarealer etc. 
Varianten Lotus C450 er rundstrålende, 
symmetrisk og direktestrålende med linse-
optikk. Effektiviteten og lysdistribusjonen 
gjør den ideell også til bruk i prosjekter som 
skal Breeam-sertifi seres.

Lotus C450 har i år fått designprisen IF 
Award. Armaturen leveres for mastetopp 
Ø60mm og kommer med påmontert kabel,
5 meter. Armaturstamme i pulverlakkert 
støpt aluminium, sortlakkert. 120lm/W.

Lotus A475
Lotus er en serie armaturer for belysning 
av parker, gangveier, parkeringsarealer 
etc. Varianten Lotus A475 har rettet, 
asymmetrisk lys med linseoptikk. 
Effektiviteten og lysdistribusjonen gjør den 
ideell også til bruk i prosjekter som skal 
Breeam-sertifi seres.

Armaturen leveres for mastetopp Ø60mm 
og kommer med påmontert kabel, 5 meter. 
Armaturstamme i pulverlakkert støpt 
aluminium, sortlakkert. 120lm/W.

IF Award
designvinner!

Asymmetrisk
lys med 

linseopti kk!

Case™ 4W
Case 4W leveres i fi re versjoner. Med eller 
uten doble stikk for smidig tilkobling av 
utstyr. Samt med innebygget skumringsrelé. 
Dimbar (ikke skumringsrelé). Symmetrisk 
nedlys. Avstandsramme for utenpåliggende 
kabel medfølger. Utviklet for bruk i Breeam 
sertifi serte prosjekter. 3000K. IP55.

Ny utgave
med doble sti kk 
og skumrings-

relé!

Kube™ Maxi
Maxi varianten leveres i versjoner med eller 
uten to stikkontakter for smidig tilkobling av 
utstyr. Samt en versjon med to stikkontakter 
og innebygget skumringsrelé. Justerbar lys-
fordeling opp og ned. Separat kobling for lys 
og stikk, lyset er dimbart (ikke variant med 
fotocelle) til meget lavt nivå. Avstandsramme 
for utenpåliggende kabel medfølger. 2x6W, 
3000K. IP55.

Ny utgave
med doble sti kk 
og skumrings-

relé!

Asymmetrisk 
lysbilde!

Charisma Medium
Charismaserien er produsert i ekstrudert 
aluminium og er spesialbehandlet med
Unilamps avanserte ASC overfl ate-
behandling for aggressive miljøer. 
Integrert 14W LED, komplett med 
LED-driver. Klar slagfast og UV-
bestandig polykarbonatavskjerming 
med sprederefl ektor for blendfritt lys. 
Festeløsning for platemontasje eller på støpt 
fundament. Nedstøpningsfeste medfølger.

Blendfri og 
lyssterk pullert 
for aggressive 

miljøer

Polar
Polar er et designalternativ til vår populære 
Flow serie. Asymmetrisk lysfordeling. 
Integrert dimbar LED-driver. Polar serien 
leveres med brakett for utenpåliggende 
kabel og feste for mastetopp leveres som 
tilleggsutstyr. Kraftig aluminiumshus med 
herdet glass og aluminiumsrefl ektor. Polar 
Nightlite (ikke dimbar) har innebygget 
skumringsrele som tenner lyset når det 
blir mørkt. Polar leveres i 20W og 36W 
versjoner. Klasse I, IP55.
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Over 250 utstillere
Daglige seminarer
• Elsikkerhet
• NEK 400 og 700
• Solstrøm og lagring

Bransjens fremtid 
er på Eliaden

Eliaden – Norges Varemesse 31. mai – 2. juni 2022.

Eliaden er fagmessen for elektroinstallasjon, automasjon og industri. 
Møt kollegaer, leverandører, og kunder som alle er ute for å oppdatere 
seg på siste nytt innen teknologi, design og funksjonalitet. Vi går inn 
i et tiår som vil endre måten vi bruker energi på - bli kjent med 
mulighetene det åpner for på Eliaden.
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Elmagasinet Ledende på
elinformasjon!

www.sg-as.no 

Sense Surface 300x1200
Sense Surface er en elegant og tynn utenpåliggende takarmatur.

Enkel installering uten bruk av verktøy, med quick connector mellom brakett 
og front som holdes på plass av sterke magneter. En innovativ mekanisme lar 
deg velge om fronten skal flukte helt med taket for skjult kabling eller sveve litt 
under for utenpåliggende kabling. 

3303447 - Sense Surface 3000K 
3303448 - Sense Surface 3000K DALI
3303451 - Sense Surface 4000K 
3303452 - Sense Surface 4000K DALI

302 mm

1202 mm
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Febdok dokumenterer 
sykehusinstallasjoner
Cowi bruker Febdok til å sikre den 
fundamentale elsikkerheten ved 
nye Drammen sykehus.          Side 26

Satser på solenergi
Med solcelleanlegg skal 
Elektro Bodø bidra til et 
grønnere og mer bærekraftig 
samfunn.                             Side 32

Solar satser 
på sikkerhet!

www.solarnorge.no/sikkerhetspartner

Registrer deg i vårt partnerprogram 
og få de beste betingelsene på 
sikkerhetsmateriell
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