
HeatWork – grønn misjon med en rød tråd





Over 16 år med utvikling og produksjon i Narvik

• Lokal familieeid bedrift i Narvik, som gjennom 
mange års erfaring i bygg og anleggsbransjen 
har opparbeid unik kompetanse og 
produktportefølje

• HeatWork er i dag godt kjent for å være 
markedets mest effektive teletiner, men har 
blitt en ledende leverandør inn til flere 
bransjer

• HeatWork er norskprodusert, med genuint 
fokus på kvalitet, ytelse, design og miljø



Vi jobber med 

varmeveksling 
hver eneste
dag



Hver dag jobber vi med

å være nyskapende
holde oss konkurransedyktig 
å tenke kostnader
samtidig som vi vil begeistre
og ha fornøyde kunder



Dette har gitt oss 

dedikerte 
ansatte 
med 
unik kompetanse

Glad gjeng før levering til Mauritius, Afrika 



HeatWork eier hele verdikjeden selv

Idè FoU Produksjon Marked Salg
Service/

ettermarked







Regulatoriske endringer

Ny forskrift:



1. Teletining med diesel er fortsatt lov uansett
2. Byggvarme-/tørk/støpefyring skal foretas med

• Fjernvarme
• Elektrisitet
• Bio
• Gass

3. Bruk av diesel til pkt 2 KAN brukes dersom det er til skadeforebyggende 
tørking (alvorlig og uforutsett behov)

4. Bruk av diesel til pkt 2 KAN brukes dersom øvrige oppvarmingskilder er 
avskåret fra bruk, og kun til de er operative igjen - eller

5. Kommunen finner særlige årsaker til å gi unntak:
§ 12.Unntak

Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet i§ 4 dersom særlige grunner foreligger.

Regulatoriske endringer - oppsummering

https://lovdata.no/forskrift/2018-06-28-1060/%C2%A74


Generelt:
1. Invester i tid til læring – hva er mulig?

• Snakk med og lær av aktører som ligger langt fremme
• Lær av leverandører – vi stiller opp!

2. Invester i eget utstyr – gir større frihet og fleksibilitet
3. Alternativt: Utfordre utleieaktører på spesifikke løsninger

Prosjektspesifikt:
1. Planlegg tidlig sammen med byggherre

• Hvilke energibærere tilgjengelig?
• Når?

2. Ikke vent til du må skrape ruta med å ha utstyr tilgjengelig
3. Prosjekter varmen i omfang, tid og på utstyrsnivå
4. Ikke ta shortcuts! PÅSTAND: Du mister neste jobb(er)

Angrep er det beste forsvar



Grønn misjon – rød tråd

Hvordan bruke grønn omstilling til forretningsfortrinn?



Regulatoriske endringer – HeatWork løsninger

FV

EL

BIO

GASS

DIESEL

Undersentral + xx stk CliWi HB300 etc

HB300e – HW X2e – HW3600e etc – MY9

«AS IS» med biodiesel

HW3600/103HH med gassbrenner/blokk

AS IS (Må ha dispensasjon fra kommune)



Myten
HeatWork = «Teletiner’n/HeatWork’en»?



Teletining/Frostsikring

Anleggsvirksomhet, Grunnarbeid , Vann og avløp, Steinlegging , Utemiljø, Kabelgrøfter

Vårt kjernemarked idag



Steinlegging, grunnarbeid og utemiljø midtvinters

2000 m2 skifer lagt i januar Steinlegging utført februar Grunnarbeid/Vann og avløp Kabelgrøfter



Miljøløsning som sikrer rett kvalitet, temperaturkontroll og god fremdrift

Betongvegg Etasjeskillere Brudekke Mastefundament Ringmur

Betongarbeid



Fokus på miljøet står sterkt

«Sammenlignet på et gitt areal bruker man 20L diesel med 
HeatWork kontra 200L ved bruk av tradisjonell kokoverk.
Det er hele 90% besparelse.

Det er både økonomisk og miljømessig svært gunstig, da 
utslippene reduseres tilsvarende. I tillegg sikrer man riktig 
kvalitet og fremdrift i prosjektet.»







Ny patentert vekslerteknologi

mate

nner
Ny, effektiv og miljøvennlig teknologi for 

byggvarme, tørk, varmebehandling, skadedyr og skadesanering





CliWi byggvarme

Agroteknikk 2015, oppvarming HeatWork Agroteknikk 2018, oppvarming kokoverk

Telt på 1250 kvm
7 meter takhøyde
2 HW maskiner og CliWi

2000 liter biodiesel på 6 dager
Snitt utetemp: -1 OC

Telt på 1000* kvm
7 meter takhøyde
2 stk kokoverk

7200 liter diesel på 6 dager
Snitt utetemp: +5 OC
Ca 450% merforbruk*!



Miljøvennlig byggvarme/-tørk

Harstadbygg Entreprenør

Areal: 2000 m2

Utetemp: -10°C

Innetemp: 18°C

Forbruk Kostnad Co2-faktor

TRADISJONELL BYGGVARME

Forbruk + Driftskostnader/diesel: 9 000 L. pr mnd 108 000 kr 100 %

(Kokoverk)

TRAD. BYGGVARME MED BIODIESEL

Forbruk + Driftskostnader/biodiesel 9 000 L. pr mnd 130 500 kr 30 %

(Kokoverk)

HEATWORK VÆSKEBÅREN BYGGVARME

Forbruk + Driftskostnader/diesel: 1 800 L. pr mnd 21 600 kr 20 %

(HeatWork + CliWi)

HEATWORK MED BIODIESEL

Ikke tilgjengelig på byggeprosjekt 1 800 L. pr mnd 26 100 kr 6 %

(HeatWork + CliWi)

HEATWORK VÆSKEBÅREN BYGGVARME

Forbruk + Driftskostnader/diesel: 1 800 L. pr mnd 21 600 kr 20 %

(HeatWork + CliWi)





Væskebåren varme – fordeler i bygget



fossilfrie & 
utslippsfrie 
byggeprosessen

Samme utstyr 
til en mengde oppgaver
gjennom hele den 



NYHET - HW X2!



Mobil varme på 200kW!

To individuelle systemer i maskinen 
Hvert system på 100 kW

To individuelle temperatursoner
Stor fleksibilitet

Høy pumpe kapasitet – økt flow

Brukervennlig – all kontrollstyring på en plass

Planlagt hybrid og 100% elektrisk modeller

Nyhet – HW X2



Nyhet 2021 – undersentral 400kW

• Undersentral – direkte tilkobling fjernvarme
• System som kan brukes uavhengig av HeatWorkmaskinen
• Kan kjøre +16 stk CliWi HB300



fossil- & utslippsfrie 
byggeprosessen

Nå med fjernvarme 
fra dag 1!

Samme utstyr 
til en mengde oppgaver
gjennom hele den 



Nytt produkt  - HW Container løsning



HeatWork med årets elektriske nyhet!

Elektrisk CliWi:
• 18 kW
• 230v/400v
• Lavere vekt
• Lavere støy
• Opptil 30% høyere 

temperaturløft*
*preliminær testing mot alternativer



HeatWork MiniHeater

MY9 Elektrisk (ca 9kW)
MY15 Miljøolje (ca 15kW)



Nyhet 2021 – digitalisering
Vi lanserer APP og heldigitaliserer maskiner og løsninger

Alle digitale flater
Høsten 2021





HeatWork har løsninger for alle energibærere

Diesel Biodiesel Gass Elektrisk Fjernvarme/pellets etc

Alle HeatWorkmaskiner idag HeatWork modell 
høsten 2021

CliWi El variant er 
HEL-elektisk i dag
Denne kan brukes 

stand alone,
plug and play

Flere fjernvarmeløsninger (pellets etc)
- Beredskap
- Undersentraler
- CliWi væskebåren variant kan kobles til CliWi væskebåren variant kan kjøres med 

HeatWorkmaskin som energikilde



Vi har mottatt

miljøpriser for 
vårt arbeid og 
fokus på 
innovative 
løsninger





Tusen takk – følg HeatWork her:



Noen av våre kunder:


