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PROFILEN: ARNE PIHL BORDI

Åpnefornyeløsninger:–Vimåværebevis-
stepåfagkunnskapenvihar,ogikkeblirredu-
serttilnoensomforfektergamlesannheter.
Samtidigmåviværeåpnefornyeløsninger,-
sierArnePihlBordi,somhersitterpåtaket-
tilNorconsult-byggetiSandvikahvorhan-
jobber.

Trivselsmakeren
Arne Pihl Bordi er opptatt at av folk skal trives. 
Derfor står inneklima og korpsliv høyt på lista over 
det som engasjerer ham mest.

Tekst og foto: SYNNØVE PRYTZ BERSET
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DA ARNE startet på maskinlinja ved avde-
ling for Ingeniørutdanning ved Høyskolen 
i Oslo hadde han ikke noe forhold til VVS og 
visste ikke hvilken retning han skulle ta. 

Dette endret seg da han fikk en flam-
mende engasjert Carl Hammerich som 
faglærer innen VVS-faget. 

– Han var veldig engasjert på det med 
påvirkningen av innemiljø og inneklima og 
viktigheten av et godt inneklima. Det virket 
meningsfullt, så jeg valgte VVS-linja og har 
ikke angret siden, sier Arne. 

Etter et år i militæret søkte han jobb 
forskjellige steder og fikk napp hos Techno 
Consult, hvor han begynte i 1997. Selskapet 
ble kjøpt opp av Norconsult i 2003 hvor 
Arne har jobbet siden, bortsett fra et år da 
han hadde permisjon og jobbet i Finland.

Fortsatt meningsfullt
Å jobbe med inneklima gir fortsatt mening. 

– Vi ventilerer ikke først og fremst fordi 
det er et krav i TEK eller for å spare energi 
og penger, selv om det også er viktig. Hen-
sikten er å lage et så riktig og godt inneklima 
som mulig, understreker han. 

Et spennende aspekt med det å jobbe med 
inneklimaet er at du ikke alltid tilfredsstil-
ler alle med riktig ventilasjon. Det er viktig 
å forstå at andre faktorer kan spille inn når 
noen klager på inneklimaet. 

– Man har en ganske subjektiv oppfat-
ning av inneklima, noe som kan være litt 
frustrerende. Alle er forskjellige og kan på-
virkes av andre faktorer enn luftmengder, 
temperatur og CO2. Psykososiale forhold 
kan for eksempel påvirke opplevd inne-
klima, sier Arne og legger til at det er viktig 
å se samspillet i forhold til det de installerer. 

En annen av hans fanesaker er viktig-
heten av at installerte anlegg må få god 
oppfølging og drift for å fungere. Under 
tilstandsanalyser har han observert at kva-
liteten i to anlegg som i utgangspunktet er 
like, i stor grad avhenger av hvor mye drift 
og omsorg drifterne har lagt ned i anlegget. 

– Klager på luft og annet er ikke nødven-
digvis en konsekvens av tilstanden til anleg-
get når det ble levert. Men kombinasjonen 
av oppfølging drift og vedlikehold påvirker 
helsen til anleggene. Jeg ser store variasjo-
ner, fra anlegg hvor vaktmesteren knapt 
vet hvor teknisk rom er til anlegg hvor det 
er så rent og ryddig at man nærmest kan 
spise lunsjen rett fra gulvet i teknisk rom. 

Bratt læringskurve
Noe av det han husker best fra karrieren 
sin er de første store oppdragene han fikk. 
Da læringskurven var på det bratteste og 
arbeidet ble mer håndfast. 

– Det første store oppdraget jeg fikk 
som nyansatt lærte jeg mye av. Det var to-

talrehabilitering av et kontorbygg i Vika i 
Oslo, hvor varmeanlegget i utgangspunktet 
skulle beholdes. Det innebar en stor kartleg-
gingsjobb å få tegnet opp og sett til at var-
meanlegget passet sammen med endringene 
som skulle gjøres, forteller han.

Da gikk han mye rundt på byggeplassen, 
både sammen med håndverkere og alene, 
og lærte mye. 

– Jeg husker også første gang jeg hadde 
byggeplass-ansvar for VVS i et prosjekt. 
Det innebar blant annet å ivareta at det ble 
bygget som prosjektert og få en god dialog 
med de som skulle bruke prosjekteringsun-
derlaget. 

– Hvilke erfaringer gjorde du deg da?
– Det var mye god læring jeg tilegnet meg 

i dette prosjektet. Du får en helt annen for-
ståelse etter at du har vært på byggeplass. 
Det man sitter og tegner på kontoret skal 
kunne plasseres. Det ga litt mer håndfast-
het, sier han og legger til: 

– Samtidig var det spennende å kjenne 
litt på byggeplasskulturen. Få den litt under 
huden og ha en god kommunikasjon med 
håndverkerne som skal utføre det du har 
tenkt. 

– Når opplever du sterkest at jobben din 
er meningsfull?

– Det å klare å finne årsaker til at folk 
klager og finne løsning på det er en tilfreds-
stillelse, sier Arne. 

Familiefaren
Men luftmengder og inneklima er ikke alt 
som er viktig for Arne. Du skjønner raskt 
at kone og tre barn opptar en betydelig del 
av livet hans. Fra oppfølging av håndball- og 
korpsaktiviteter til å legge storparten av 
ferien i nærheten av korpstur.  

Alt vitner om at han er en av disse dedi-
kerte fedrene som følger opp og engasjerer 
seg. Et engasjement han også har med seg i 
jobblivet og fritiden ellers. 

For jobber han ikke med å skape en bedre 
inneluft for andre, eller se til at barna har 
det bra, så twitrer han ivrig om alt mulig 
som interesserer ham.

– Jeg syntes det er spennende å disku-
tere litt. Det kan være om alt fra musikk 
og jazztips, til datalagringsdirektivet og 
inneklimarelaterte tema, sier han.

Musikken
Arne har alltid vært glad i musikk. I opp-
veksten ble spilt mye musikk hjemme og litt 
tilfeldig startet han å spille trompet i korps. 

Det var her han traff kona si, og her den 
gryende musikkinteressen fikk utvikle seg 
sammen med likesinnede.

– I musikken kan du koble ut. Man kan la 
tankene fare og bli ett med musikken man 
hører på, forklarer Arne, som i dag 
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PROFILEN: ARNE PIHL BORDI

Alder: 42
Sivil status: Gift og har tre 
barn.
Bor: Lommedalen
Utdannet: Høyskolein-
geniør innen VVS og 
inneklimateknikk fra Oslo 
ingeniørhøyskole ved 
HiO. 
Stilling: Fagkoordinator 
VVS i Norconsult. Er for 
tiden blant annet med i 
Undervisningsbygg sitt 
fagteam i skoleprosjekter 
i Oslo. 

Arne Pihl Bordi

Vi må tørre å være tydelige fagpersoner 
og si ifra at nå lider inneklima fordi det 
skal spares energi eller plass

Engasjert: Den enga-
sjerte trebarnsfaren 
Arne Pihl Bordi twitrer 
om alt mulig som 
interesserer ham, fra 
musikk til inneklima. 
Han syntes det er gøy 
å få litt nye innfalls-
vinkler, komme med 
noen påstander og 
lage litt diskusjon. 

hører på all mulig slags musikk og prøver å 
få lagt inn en jazzkonsert innimellom.

Selv om han nå har tatt en liten pause fra 
trompetspillinga, er korpslivet langt ifra 
et tilbakelagt stadium for trebarnsfaren. 

– Nå som jeg fått en datter som spiller i 
korps har jeg blitt styreleder i korpset. Så 
jeg er engasjert likevel, sier han og lister opp 
en rekke kvaliteter ved det å spille i korps.

– Det går mye på det med trivsel. Man 
tilegner seg musikalsk mestring som man 
kan ha glede av lenge. I tillegg er det en 
blanding av ulike aldre, og gutter og jenter 
som spiller ved siden hverandre. Det gir god 
sosial modning, sier han. 

VVS-bransjen
Mange år i samme firma og 
samme bransje vitner om at 
Arne liker seg i VVS-bran-
sjen.

– Det er en allsidig bran-
sje med mye trivelige folk. 
Sett utenfra kan det virke som et snevert 
område sammenlignet med den store bygg- 
og anleggssektoren, men arbeidet vi gjør 
påvirker mange, sier han og påpeker at folk 
utenom bransjen ikke har så mye forhold til 
det som er over himlinger og andre steder 
man ikke ser umiddelbart i et bygg. 

– Men det opplevde inneklimaet har folk 
mye klarere tanker om.

Det hender at VVS-bransjen beskyldes 
for å være for lite innovativ, noe Arne ikke 
er helt enig i. 

– Ser man på ventilasjonsaggregater i 
dag sammenlignet med for 20 år siden, er 
det stor forskjell. Og energibruken har 
gått betraktelig ned, sier Arne, som tror 
innovasjonen i VVS-bransjen kanskje er litt 
skjult.  Kanskje kunne man være flinkere 

til å formidle det som skjer av forskning i 
bransjen.  

– Må være tydelige fagpersoner
– Vi kan bli tydeligere på å kommunisere 
kompetansen vår og at vi ikke beskriver og 
leverer balansert ventilasjon bare fordi det 
står i regelverket, men fordi vi har kunn-
skap om hvilke luftmengder, temperatu-
rer, filtreringer og ventilasjonsprinsipper 
som er nødvendig for å opprettholde et godt 
inneklima, sier han og legger til:

– Jeg er ikke imot naturlig og hybrid 
ventilasjon, men jeg syntes vi må bli bedre 

på å kommunisere hvorfor vi bør filtrere 
lufta vi tar inn i husene, sier Arne.

Han understreker at det ikke er bare 
konservatisme bak dette standpunktet, 
men lang erfaring i bransjen. 

– Jeg er absolutt for innovasjon og ny-
tenkning omkring hvordan man gjør ting, 
men da skal det veies opp mot den erfaring 
og kompetanse vi har på hvorfor vi gjør det 
vi gjør. 

Derfor syntes han at man skal være for-
siktig med å gjøre prosjekter til fullskala-
forsøk hvor man ikke har helt kontroll på 
alle faktorer. Først må løsningene evalueres 
grundig. 

Setter man for eksempel inn en automa-
tisk vindusåpning må man tenke grundig 
over konsekvensene i forhold til blant annet 

allergikere, astmatikere og støyforhold. Til-
fredsstiller alternative løsninger de krav 
vi setter til konvensjonell ventilasjon? Får 
man en likeverdig løsning?

– Vi må være på plass når debatten fore-
går og tørre å være tydelige fagpersoner og 
si ifra at nå lider inneklima fordi det skal 
spares energi eller plass, sier han.

Det handler ikke bare om å henvise til 
forskrifter, men vite hva dårlige luftmeng-
der gjør for blant annet kognitive ferdig-
heter. 

– I kontorlokaler er lønnsutgiftene mye 
større enn driftsutgiftene for eksempel. 

Så går man på akkord med 
inneklimaet som påvirker 
arbeidseffektiviteten, så er vi 
de fagpersonene som må si ifra 
om det. Vi må være portvoktere 
for kompetansen og ikke for 
enhver pris bli med på kom-
promisser, understreker han. 

Den røde tråden
Elementer av trivsel går som en rød tråd 
gjennom alt vi har snakket om om: barna 
skal trives med det de gjør og han skal skape 
trivsel gjennom det han gjør i jobben. 

– Det handler om hva som påvirker de 
som sitter eller bor i de lokalene vi har le-
vert VVS-anlegg til. De er selve årsaken til 
at vi ventilerer, varmer og kjøler. Vi gjør 
det for å gi dem komfort og godt arbeids-
miljø, trivsel og god arbeidseffektivitet, 
sier Arne før vi tar en tur opp til taket til 
Norconsultbygget i Sandvika. Her pumper 
store tillufts- og avtrekkskanaler inn og ut 
luft høyt oppe over alle folkene som jobber 
for at kvaliteten i lufta vi puster inn skal 
gi oss det vi trenger for å gjøre vårt beste 
hver eneste dag.


