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NB Ventilation er stærke på 
alle ventilationsløsninger - 

selv de simple 
Med en historisk tradition for at levere skræddersyede ventilationsaggregater og med et benhårdt fokus på 

læring, fleksibilitet og tilførsel af ny viden, er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke 
aggregatløsninger NB Ventilation A/S kan producere til deres kunder 

 
 
 

Af Claus Dahlbom Hansen, 
VELTEK Ventilation 

Når man i disse år agerer i et 
stærkt konkurrencepræget og 
turbulent ventilationsmarked, 
hvor ordrebøgerne sjældent har 
været mere fyldte, er det en 
nødvendighed at kunne tilpas- 
se sig markedets behov samt 
levere netop det produkt, som 
kunderne efterspørger. NB 
Ventilation A/S, der er belig- 
gende i Aalborg, kan begge dele 
og mere til. 
Firmaets helt store styrke har 

gennem alle årene ligget i at 
producere ventilationsaggrega- 
ter til alle opgaver inden for 
både komfortventilation, var- 
megenvinding og industriven- 
tilation, med produkter der 

strækker sig fra små bolig- 
aggregater, aggregater der ud- 
gør sin egen brandcelle, almin- 
delige komfortanlæg til store 
skræddersyede industrianlæg 
på mere end 120.000 m3/h. 

Startede som lille 
entreprenørvirksomhed 
med store ambitioner 
NB Ventilation blev grundlagt i 
1973 og startede som en lille 
entreprenørvirksomhed kaldet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB Ventilation er en aktiv og profes- 
sionel spiller på ventilationsmarkedet, 
som beskæftiger ca. 35-40 medarbej- 
dere på et produktionsareal på knap 
5.000 m². Fra højre Jonny Gerhardt, 
Buster Nissen, Rasmus Gerhardt, 
Steffen Gerhardt og Per Højbjerre. 
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Selvom NB Ventilation har et produktionsareal på næsten 5.000 m2, kan der nogle gange være udfordringer med at opbevare de store anlæg og endda få dem ud ad porten. 
 

 

HAGBART Ventilation. Firmaet 
voksede og f lere afdelinger blev 
oprettet og snart opstod moti- 
vationen til at producere aggre- 
gaterne selv. 
I 1980’erne valgte en kreds af 
firmaets norske kunder, kaldet 
Norse Block, at opkøbe 50 pro- 
cent af firmaet, hvorefter nav- 
net blev ændret til NB Ventila- 
tion. Fra 2003 var virksomhe- 

dens ejerskab i familieejede 
hænder, men i 2016 blev der 
indført en ny klar strategi og 
vision for virksomhedens frem- 
tid, som blandt andet indebar 
et generationsskifte, tilføjelse 
af nye personer i ledelsen samt 
et opkøb af en anden ventilati- 
onsvirksomhed. 
I dag har NB Ventilation udvik- 
let sig til at blive en mere aktiv 

og professionel spiller på venti- 
lationsmarkedet, som beskæf- 
tiger ca. 35-40 medarbejdere på 
et produktionsareal på knap 
5.000 m2. Det primære salg 
foregår i Danmark, mens der er 
eksport til Norge og reeksport 
til både Amerika og resten af 
Europa. 
- Det, som kendetegner den 
markante udvikling, som NB 

Ventilation har været igennem, 
er den enorme viden om 
skræddersyede aggregatbygge- 
rier, som hele tiden er blevet 
oparbejdet i virksomheden. 
Hvor andre på et tidspunkt be- 
gyndte at lave standardproduk- 
ter, fortsatte vi med at lave spe- 
cialprodukter og gik direkte 
efter det markedssegment, ud- 
taler Per Højbjerre, administre- 
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BACnet, LON, KNX, MP-Bus og Modbus 
Online med Belimo Cloud 

PÅLIDELIGE SPJÆLDMOTORER 
TIL DIT HVAC-ANLÆG 
Belimo har leveret spjældmotorer siden 1975 – fra den 
mindste kompakte, til den største og stærkeste. Med 
schweizisk præcision og dag til dag levering. Spørg 
Belimo og få den rigtige løsning til dit HVAC-anlæg 
fra verdens største producent af spjældmotorer. 
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NB Ventilation er...  

Fortsat 
startskuddet til et længere 
planlagt generationsskifte og 
en markant vækststrategi for 
fremtiden. 
I samme omgang blev NB Ven- 
tilation nemlig styrket med op- 
købet af ventilationsvirksom- 
heden LinkNordic, der modsat 
NB Ventilation leverer løsnin- 
ger til etageejendomme samt 
standard komfortventilations- 
løsninger. Daværende direktør 

skifte skulle forløbe og fungere. 
Det endte ud i en plan, hvor vi i 
dag er seks ejere af virksomhe- 
den, hvor de fem er en aktiv del 
af ledelsen. Buster og jeg re- 
præsenterer to udefrakommen- 
de fra branchen, vi er fire er- 
farne ejere fra Gerhardt-famili- 
en, hvoraf de to unge, Rasmus 
og Steffen, er oplært internt, og 
repræsenterer det næste gene- 
rationsskifte i virksomheden, 

LinkNordic har forandret NB 
Ventilation, er svaret fra Per 
Højbjerre klart: 
- Med den retning vi satte i 
2016, og med de ejere, som vi 
har i dag, er virksomheden 
godt på vej til at være en meget 
mere professionel drevet virk- 
somhed med en professionel 
bestyrelse. Og med opkøbet af 
LinkNordic og tilførslen af Bu- 
ster Nissen som salgschef, er vi, 

rende direktør for NB Ventila- 
tion. 

 
Når traditioner brydes, 
åbnes nye muligheder 
Per Højbjerre, 54 år og uddan- 
net civilingeniør, kom til NB 
Ventilation i 2016 og satte sig i 
direktørsædet gennem et opkøb 
af den tidligere direktørs, Car- 
sten Gerhardt, aktieandel. Det- 
te skifte udgjorde samtidig 

for LinkNordic, Buster Nissen, 
fortsatte i NB Ventilation som 
medejer og salgschef, og der- 
med var to udefrakommende 
personer med stor brancheerfa- 
ring nu en del af ledelsen i den 
tidligere familieejede virksom- 
hed. 
- Den daværende direktør, Car- 
sten, Buster og jeg gik ind og 
lavede en omfattende aftale 
om, hvordan det generations- 

siger Per Højbjerre og fortsæt- 
ter: 
- Det nuværende generations- 
skifte har ikke en deadline over- 
hovedet, men det er klart, at når 
gamle traditioner brydes, åbnes 
nye muligheder, og vi er alle 
seks enige om den retning, som 
vi mener, er mest gunstig for 
hele organisationen. 
Og spurgt ind til hvordan gene- 
rationsskiftet og opkøbet af 

udover at kunne levere et bre- 
dere produktsortiment, blevet 
meget mere opsøgende og pro- 
fessionelle i vores salg. I det 
gamle NB Ventilation sad man 
måske og ventede lidt for meget 
på, at telefonen ringede, det gør 
vi ikke mere. Det er en foran- 
dring, som smitter af på hele 
ledelsens drift af virksomhe- 
den, og vi vokser derfor også 
selv i vores roller. 

 

 
Steffen Gerhardt, produktionschef (tv.) og Buster Nissen, salgschef (th.), repræsenterer på hver sin vis det generationsskifte, som NB Ventilation er i gang med. 
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Tilpasser løsningerne 
til kundens behov 
Ventilationsmarkedet kender 
især NB Ventilation for deres 
evne til at levere løsninger til 
meget specielle og vanskelige 
opgaver. Som noget nyt satser 
NB Ventilation heraf nu også 
mere på OEM-salg, hvor målet 
med de skræddersyede aggre- 
gater nødvendigvis ikke inde- 
bærer at skifte luft. Et eksem- 
pel på dette er, at NB Ventila- 
tion har leveret aggregater, der 
udelukkende bruges til tørring 
i trykkeribranchen. 
- NB Ventilation kan generelt 
levere den luftmængde og øn- 
sket varmegenvinding, som 
kunden har brug for, til kon- 
kurrencedygtige priser. Andre 
aggregatproducenter har pro- 
dukter i deres standardpro- 
gram, som kan klare 10.000 
m³/h, og dernæst ét der kan 
klare 12.500 m3/h, men ikke ét, 
der kan yde ideelt ved 11.000 
m³/h. I samarbejde med kun- 
den finder vi ud af, hvordan vi 

kan lave et på 11.000 m³/h, si- 
ger Per Højbjerre. 
Og når produkterne skal spe- 
cialbygges hver gang, indebæ- 
rer det også en kombination af 
eksisterende viden og en del 
kreativitet. En kombination, 
der skaber innovative produk- 
ter, der kan komme os andre til 
gavn i fremtiden, og her næv- 
ner Per Højbjerre et konkret 
eksempel: 
- Med opkøbet af LinkNordic 
fulgte samtidig et tæt samar- 
bejde med Lucam, som er en 
hollandsk ventilationsprodu- 
cent, der udover standard kom- 
fortanlæg også producerer ag- 
gregater til datacentre, der kø- 
ler ved brugen af indirekte 
adiabatisk køling. Denne ned- 
kølingsproces er 100 procent 
CO2-neutral, og derfor kigger vi 
nu på, med hjælp fra Elforsk og 
i samarbejde med Lucam, Tek- 
nologisk Institut og Aalborg 
Universitet, om denne tekno- 
logi ikke også kan videreføres 
til vores skoler og institutioner, 

hvor man netop ikke vil bruge 
almindelig køling. Det er et 
godt eksempel på, hvordan vi 
bruger vores viden til at udfor- 
dre os selv og udvikle bran- 
chen, siger Per Højbjerre og 
fortsætter: 
- Selv om vores aggregater i 
princippet er specialbyggede 
fra gang til gang, har vi igen- 
nem de seneste par år arbejdet 
meget med lean og effektivitet i 
vores produktion. Det begyn- 
der at vise resultater, og vi op- 
lever, at vi efterhånden er be- 
gyndt at blive konkurrencedyg- 
tige på f lere og f lere standard- 
løsninger. Vores medarbejdere 
har en stor faglig stolthed og et 
element af det er også at øge ef- 
fektiviteten. Det bliver man 
stolt af at være en del af. 

Fleksibilitet 
skal være et buzzword 
Det er dog ikke kun ved de spe- 
cialproducerede løsninger, at 
kunderne oplever, at f leksibili- 
tet er en kernekompetence hos 

 

Om VELTEK Ventilation 
VELTEK Ventilation er en 
fagsektion i brancheforenin- 
gen VELTEK. VELTEK er 
brancheforening for produ- 
center og leverandører af 
komponenter til el-, vand-, 
varme- og ventilationsbran- 
chen. Foreningens medlem- 
mer omsætter samlet for ca. 
27 milliarder kroner i Dan- 
mark. Læs mere på 
www.veltek.dk. 

 
NB Ventilation. Også inden 
produkterne skal ud ad porten, 
vil kunderne opleve en f leksi- 
bel organisation: 
- Vi er også f leksible i den for- 
stand, at vi forsøger at være 
proaktive i forhold til at imøde- 
komme forsinkelser på levering 
af aggregaterne. Vi har gjort 
det til en vane at have løbende 
tæt kontakt med kunden for at 
høre, om alt går efter planen. 
Gør det ikke det, kan vi sætte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ønsker alle en glædelig jul 
samt et godt og 

lykkebringende Nytår ! 
I denne mørke tid, hvor vi hygger indendøre, er indeklima og komfort 
ekstra vigtigt. Med MultiController og BasicRegulate, med 0-10V styre- 
signal til ventilatorer, spjæld mm., har du en styring, der gør det enkelt 
at opnå et energioptimeret og komfortabelt indeklima. 

 
 
 
 
 

Scan koden og 
besøg LS Control 
- på din mobil..... 

 
Køb dem hos din grossist - se forhandlere på lscontrol.dk 
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NB Ventilation er... 
Fortsat 

Ti procent er lærlinge 
Kunder af NB Ventilation vil 
også erfare, at brugen af den 
eksisterende viden kombineret 
med tilførslen af en masse ny 
viden er essentielt for NB Ven- 
tilation. Som en del af proces- 
sen med at udføre mere opsø- 
gende salg, har NB Ventilation i 

jekter, hvor vi tilknytter en el- 
ler f lere studerende. Det er med 
til at udvikle dem, men i høj 
grad også os. De unge er dyg- 
tige, og det er skægt at være 
med til at se, hvordan de stude- 
rendes projekter udvikler sig, 
og hvad det ender med. Samti- 
dig har vi fire lærlinge ansat, 

 
 

digital vej og blive bedre til at 
sælge de mange innovative idé- 
er, som vi er i besiddelse af. 
Men dette er ikke ensbetydende 
med, at ambitionerne er i kon- 
f likt med virksomhedens nu- 
værende værdier: 
- Målet er, at NB Ventilation 
skal være en betydelig større 

projekterne på pause og bruge 
vores kræfter på noget andet. 
En f leksibilitet som Per Høj- 
bjerre aktivt arbejder på, skal 
gå igen i hele organisationen: 
- Hos os forsøger vi at have en 
f lad og f leksibel struktur, for 
det er med til at sikre, at kun- 
derne oplever f leksibilitet i for- 
hold til levering af produkter. 
Jeg sidder som administreren- 
de direktør, men jeg kan også 
godt gå ud og tage telefonen, 
eller tage over et sted, hvis der 
er én, der er syg. Vi har alle vo- 
res specielle ansvarsområder, 
men vi opfatter os som et hold, 
hvor vi supplerer hinanden hele 
tiden. Fleksibilitet skal bare 
være et buzzword for os. 

dag et korps på fire personer, 
som er vendt ud mod markedet, 
der samtidig kan rådgive deres 
kunder. 
- Jeg plejer at sige, at hos os har 
vi ikke sælgere, men rådgivere. 
Der, hvor de kan gøre forskel- 
len, er med den viden, de har. 
Alle fire medarbejdere har for- 
skellige baggrunde med en 
masse erfaring i bagagen, og 
derfor komplementerer de hin- 
anden godt, siger Per Højbjerre. 
Dertil har NB Ventilation hele 
tiden f lere samarbejder med de 
omkringlæggende uddannel- 
sesinstitutioner for netop at 
kunne få tilhørt den nyeste vi- 
den og knowhow: 
- Vi kører hele tiden to-tre pro- 

og det synes vi er et f lot tal, 
men vi vil gerne have endnu 
f lere. Jeg synes, at branchen 
fortjener at få nogle f lere unge 
mennesker ind. Der er et behov 
for gode lærlinge og studerende 
derude, og det vil vi gerne være 
med til at løfte, udtaler Per 
Højbjerre. 
Og spørges der ind til fremti- 
den for virksomheden, er ambi- 
tionerne heller ikke små: 
- Vi vil rigtig mange ting. Vi vil 
først og fremmest arbejde tæt- 
tere sammen med Lucam og 
uddannelsesinstitutionerne, så 
vi hele tiden udvikler os i takt 
med omverdenen. Dette inde- 
bærer også et større fokus på 
automatisering, gå i en mere 

virksomhed om fem år, end den 
er i dag, men det skal stadig 
være vores nuværende DNA, 
som indebærer f leksibilitet, på- 
lidelighed, innovation og krea- 
tivitet, som er gældende, og 
hvor vi hele tiden har den fag- 
lige stolthed med os i alle pro- 
cesser. Det kan godt være, at vi 
til den tid er blevet digitale, 
sidder i andre bygninger og har 
automatiseret en del af vores 
produktion, men disse områder 
skal tilføres efter vores nuvæ- 
rende værdier, slutter Per Høj- 
bjerre. 
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Et af de mange specialbyggede aggregater, som NB 
Ventilation gennem tiden har sendt på markedet. 
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