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Miljöpanik eller miljökatastrof, kalla det vad ni vill, men så verkar det vara. På stora kon-
gresser och seminarier världen runt kommer man överens om hur stor global uppvärmning 
som kan tillåtas i framtiden. Men därefter bryter det ena landet efter det andra mot överens-
kommelserna. Åtgärderna som bör vidtas kostar för mycket, påstår man. Och sen gör man 
inte mer åt saken, verkar det som.

Fast det sista stämmer inte riktigt, det görs väldigt mycket på olika håll i värden. Men ändå 
stiger temperaturen globalt. Naturkatastrofer som stormar och översvämningar blir allt 
vanligare. Betyder det att vi är för sent ute? När vi talar om planeten Tellus utveckling med 
tidsperspektivet tusentals eller miljoner år ser det annorlunda ut. Under olika tidsperioder 
har dinosaurier och mammutar promenerat omkring på vår planet. Sedan kom istider med 
kilometertjocka istäcken över Skandinavien och Finland. Därefter blev det varmare igen. Hur 
kan vi veta att det som nu sker inte bara är en naturlig fluktuation, såsom det alltid har varit?

Även utvecklingen i vår lilla VVS-förening har varit imponerande under den tid som den 
verkat. Fjärrvärmen var en revolutionerande nyhet när den började byggas ut i Helsing-
fors. Badrum som försågs med badkar var den absoluta höjden av lyx. Sedan dess har den 
VVS-tekniska utvecklingen varit enorm. Termostater och digitala styrsystem är numera 
rena vardagsmaten. De som är aktiva inom föreningen har genom kurser, infotillfällen och 
fabriksbesök kunnat förkovra sina kunskaper på ett jordnära sätt. Föreningen är aktiv både 
nationellt och internationellt. Vårt nordiska samarbete fungerar som det ska.

Men allt detta kräver att vi har en aktiv styrelse och aktiva medlemmar i lokalföreningarna, 
och det har vi med besked! Vi måste bara se till att återväxten är tryggad, det vill säga att det 
från tekniska högskolor utexamineras kompetenta och språkkunniga ingenjörer. De kommer 
att behövas långt in i framtiden, så har det tyvärr inte alltid varit.

Sist och slutligen vill jag tacka för åren som gått. Detta är min sista ledare som chefredaktör. 
Vad framtiden för med sig vet man inte. Det har varit en otroligt intressant tid tillsammans 
med kunniga och trevliga medarbetare.

VVS-föreningen

LEDAREN
Magnus Hallberg

Ingen i landet som bär något socialt ansvar har väl kunnat undgå 
miljödebatten som pågår i alla medier? Jordens undergång är snart 
förestående och vi måste nu rädda världen för våra barnbarn.
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Den ekelundska funkisskapelsen på berget i centrala Karis lyser snart vit igen. 
Vattentornet har renoverats från grunden och är åter redo att bistå med tryck i 
Karisbornas vattenledningsnät.

Här gäller det att röra sig någorlunda försiktigt. Även 
om trappan och avsatserna känns stabila har man 
ingen större lust att snava på stegen just här, ett 

femtontal meter ovanför marken. Vi befinner oss i prak-
tiken på yttre sidan av vattentornet i Karis, på väg uppåt 
i de byggnadsställningar som sedan april i år omgett det 
22 meter höga tornet på berget strax söder om järnvägen.

Byggnaden från 1951 har genomgått en omfattande 
renovering och kommer snart att ses i ny och fin skrud 

Text & bild: Niclas Erlin

och med förnyat inre.
Efter ytterligare en avsats i de tillfälliga konstruk-

tionerna är vi framme vid tornets tak, som även utgör 
en utsiktsplattform. Här kan vi slutligen beundra den 
nymålade vita fasaden, som i skydd av det tillfälliga 
höljet återfått sin forna glans.

– Det kommer att bli väldigt fint. Förväntningarna 
är höga, säger projektledaren Tom Törnroos som från 
vattenverkets sida övervakat renoveringen.

Tom Törnroos och Klara Eklund 
säger att vattentornet återfår sin 
position som fint landmärke i Karis. 
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Plåtar avlägsnades
Borta är nu de plåtar som tornet 
bekläddes med på 1960-talet och 
som i slutskedet gav byggnaden en 
något ruggig karaktär.

– Utvändigt var tornet en skam-
fläck i sin omgivning.

Tom Törnroos fungerade fram 
till nyligen som direktör för stadens 
affärsverk Raseborgs Vatten och 
uppdraget som projektledare sköter 
han egentligen som en avrundning av 
sin karriär, innan han går i pension.

Hans efterträdare Klara 
Eklund är med när VVS-tidningen 
tar en titt på tornet, som garanterat 
kommer att dra blickarna till sig 
när det är färdigrenoverat. Staden 
kommer att vara stolt över den här 
byggnaden, konstaterar Eklund.

I grevens tid
Renoveringen har varit grundlig.

– Allt har förnyats, också invän-
digt. Rören är nya och vattenbehål-
laren har fått en ny ytbeläggning. All 
teknik har bytts ut, säger Törnroos.

Byggnadens stomme var i hyf-
sat skick, men i övrigt var det i sista 
valete som saneringen gjordes. 
Upprustningen hade planerats en 
längre tid, men staden var tvungen 
att skjuta upp starten då renove-
ringen av vattentornet i Ekenäs i 
stället blev akut. Tornet där är av 
samma modell som vattentornet i 
Jyväskylä som rasade år 2012, och 
efter den olyckan blev det aktuellt 
att förstärka konstruktionerna i 
Ekenäs.

Djupt i berget
Den aktuella saneringen har pla-
nerats av Sweco, medan Consti 
Julkisivut fungerat som huvud-
entreprenör. 

Projektet ska vara klart kring 
mitten av december och i skrivande 
stund ser tidtabellen ut att hålla. 
Törnroos bedömer att vattenbehål-
laren åter kan fyllas efter årsskiftet.

Budgeten för projektet balan-
seras kring 950 000 euro och också 
den ser ut att hålla, trots en smärre 

överraskning som dök upp under 
arbetets gång. Det visade sig att de 
inkommande rören, som löper inne 
i berget, hade en annan dragning än 
man trodde.

– De ligger dessutom rätt djupt 
nere i berget, säger Törnroos och 
berättar att rören nu förnyats för en 
längre sträcka än det ursprungligen 
var tänkt.

Två cylindrar
Vattentornet består av två runda 
och höga byggnadskroppar, som är 
förenade med ett schakt. Vattenbe-
hållaren som rymmer 600 kubikme-
ter upptar merparten av den större 
cylindern, medan den mindre bildar 
ett trapphus. En spiraltrappa leder 
upp till de övre etagen.

Högst uppe finns ett observato-
rium med kupoltak. Observatoriet 
används av Sällskapet Natura, som 
passat på att serva sin stjärnkikare 
och som flyttar in igen när renove-
ringen är klar.

Så här såg tornet ut under sina första år. Byggnaden består av 
två runda byggnadskroppar, som binds samman av ett schakt 
med höga fönster. Foto: Thor Portin/Lokalarkivet Arresten.

Byggnadsställningarna restes i april i år. Fasadplåtarna som 
tornet bekläddes med på 1960-talet har nu avlägsnats.
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Tornet i Pojo användes
Under renoveringens gång har vat-
tenledningsnäten i Karis och Pojo 
varit sammankopplade, och det är 
tornet i Pojo som använts för att 
reglera vattentrycket i ledningsnä-
tet även i Karis. Törnroos säger att 
arrangemangen fungerat bra, efter 
en kort period i början med tryck-
variationer i nätet. 

Det är ingalunda så att allt vatten 
som förbrukas alltid går via ett vat-
tentorn. Tornens viktigaste uppgift är 
att hålla trycket i näten, även om en 
del av vattnet går via tornen. Vattnet 
i nätet i Karis har som normalt pum-
pats in från tre olika vattentäkter.
I hurdant skick är ledningsnätet i 
Karis?

– Inte är det i bra skick, men 
det blir bättre hela tiden. Man ser 
redan en ljusning. Arbetet pågår 
hela tiden och nu har vi åtgärdat de 
värsta delarna, säger Törnroos.

Nyligen förnyades rören längs 
tre av gatorna i Karis och motsva-
rande arbete utförs kontinuerligt på 
olika håll i staden.

Pojo var sämst
Tom Törnroos berättar att läckage-
procenten var ganska olika i vatten-
näten i de tre kommuner som år 
2009 bildade Raseborg. I Ekenäs 
var procenten i runda tal 10, i Karis 
kring 20–25 och i Pojo cirka 35–40.

Läckageprocenten som baserar 
sig på förhållandet mellan mängden 
vatten som pumpas in i ett nät och 
den mängd man debiterar för berät-
tar inte entydigt hur mycket vatten 
som går till spillo, med den ger en 
fingervisning om i hurudant skick 
ett ledningsnät är.

– Kommer man under 15 pro-
cent så är det bra. I Raseborg har 
vi nu en procent kring 20 för hela 
stadens del. Vi går hela tiden mot 
det bättre, men det finns ännu dåliga 
avsnitt i alla stadsdelar. Tyvärr hand-
lar det främst om ekonomi.

Aktuellt i Raseborg är att koppla 
samman vattennäten i Ekenäs och 
Karis genom en cirka två kilometer 
lång förbindelseledning som ska 
anläggas nästa år. Tom Törnroos som 
övervakar även det projektet säger att 
den nya förbindelsen ytterligare höjer 
driftsäkerheten i vattenledningsnätet 
i staden, sett till helheten. 

Vattentornet i Karis

 » Vattentornet i Karis planerades 1949–1951 av arkitekt 
Hilding Ekelund tillsammans med byggnadsplanerare 
Magnus Malmberg.

 » Tornet var ursprungligen vitrappat och representerade 
den vita funktionalismen.

 » Hilding Ekelund har ritat flera byggnader i Karis, där-
ibland stadshuset, Katarinahemmet, S:t Olofs kapell, 
församlingshemmet och Lärkkulla. Till kända byggnader 
i Helsingfors som han ritat hör Tölö kyrka, Velodromen, 
Roddstadion, Olympiabyn och Sundholmens kraftverk.

 » Vattentornet i Karis upptogs år 2006 på Docomomos 
lista över viktiga modernistiska arkitekturobjekt. Doco-
momo står för International Committee for Documen-
tation and Conservation of Buildings, Sites and Neigh-
bourhoods of the Modern Movement.

Den mindre byggnadskroppen rymmer en trappa som leder upp till de övre etagen. Här 
pågår ännu renovering.
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Vattenverkets jobb berör alla
Raseborgs Vatten sanerar och bygger 
nytt. Sedan september leds affärsverket 
av Klara Eklund, som under hela sin kar-
riär jobbat med miljöteknik av olika slag.

– Jag gillar att arbeta även konkret. Här kan vi göra 
något för närmiljön på riktigt. Vi jobbar med saker som 
är relevanta för varje människa, varje dag.

Det säger Klara Eklund som sedan början av 
september arbetar som direktör för Raseborgs Vatten, 
det kommunala affärsverk som sköter vattenförsörj-
ningen i Raseborg.

Verket har totalt 21 anställda och arbetet har en 
väldigt konkret karaktär. Grunduppgiften är att förse 
kring 6 700 fastigheter med vatten, samt avleda och 
rena avloppsvattnet på ett korrekt och effektivt sätt.

Affärsverket har en stabil ekonomi. Investerings-
budgeten för i år balanseras kring 2,2 miljoner euro 
och den summan omfattar även renoveringen av vat-
tentornet i Karis.

För de kommande tre åren föreslås investeringar 
för 5,3 miljoner euro. Här ingår även helt nya projekt, 
bland annat en planerad förbindelseledning till Snap-
pertuna kyrkby. Merparten eller cirka 3 miljoner euro 
viks ändå för upprustning av befintliga ledningsnät 
och utbyggnad av ytvattenledningar.

Saneringar rankas högt
Klara Eklund säger att läget i Raseborg är detsamma 
som i övriga Nyland: Vattenledningsnäten är i sådant 
skick att stora delar måste saneras.

– Vi har en stabil ekonomi och därför kan vi satsa 
lite extra nu, konstaterar hon om saneringarna inom 
staden.

Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs är också i 
behov av förbättring och där kommer processbassäng-
erna att uppgraderas med start nästa år.

– Senare är det tänkt att bassängerna får tak och 
nya väggar.

Vid Karis-Pojo reningsverk vid Svartån ser 
Eklund däremot inget brådskande renoveringsbehov, 
men solpaneler kunde göra verksamheten effektivare, 
resonerar hon.

Produkter och projekt
Klara Eklund utexaminerades som diplomingenjör från 
Tekniska högskolan 2006. Hon läste vattenförsörjnings-
teknik som huvudämne och jobbade efter sin examen 
flera år med produktutveckling på Talokaivo, som till-
verkar bland annat brunnar, rör och pumpstationer.

Hon har också arbetat som konsult på Sweco och 
under den tiden hann hon bland annat jobba med ett 

projekt på en hönsfarm i Ryssland, där avföringen 
från en halv miljon höns skulle tas om hand för att 
inte förorena vattnet i Finska viken.

Senast var Klara Eklund anställd som projekt-
ingenjör på Helsingforsregionens miljötjänster, 
HRM, där hon arbetade med investeringar och sane-
ringsprojekt gällande rörledningar.

Många sökande
Klara Eklund växte upp i Ekenäs och bor sedan drygt 
två år igen på orten med sin man och sina två barn. 
Före flytten till Ekenäs hann hon bo i nästan 20 år i 
Helsingfors.

Eklund säger att hon redan under studietiden 
tänkte att ett jobb på ett mindre vattenverk skulle vara 
intressant. Därmed föll det naturligt att hon sökte 
tjänsten som direktör för det lokala vattenverket, då 
den ledigförklarades i våras. Hon valdes bland totalt 
18 sökande. 

Text & bild: Niclas Erlin

Klara Eklund har under hela sin karriär arbetat med miljöteknik 
av olika slag. Nu leder hon Raseborgs Vatten.
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Den gamla fabriken koncen-
trerar sig i fortsättningen 
på tillverkning av företagets 

övriga affärsenheters produkter, 
såsom Halton Marins brandspjäll 
och Halton Healths laboratorie-
lösningar för den kinesiska och 
asiatiska marknaden. 

Halton har i jämn takt utvid-
gat sin verksamhet i Kina sedan 
år 2005, då företaget invigde sin 
första produktionsenhet i landet. 
Den nuvarande fabriken öppnades 
år 2010 och i den verkar en av Hal-
tons sju FoU-centraler, Halton Inn-
ovation Hub. Centralen kommer att 
flytta till den nu invigda fabriken 
under år 2020.

– De kinesiska och asiatiska 
marknaderna är enorma och efter-

frågan på till exempel system för 
storkökens utsläppskontroll och 
högklassiga inomhusklimatlösningar 
är stor. Utöver restaurangerna ser vi 
intressanta möjligheter för affärs-
verksamhet inom arbetsplatsbespis-
ning, konstaterar Georges Gaspar, 
ansvarig direktör för Halton Food 
Services affärsverksamhet. 

Halton utvidgade sin fabriksverksamhet i Kina igen
Halton har tagit i bruk en ny, omkring 7 500 kvadratmeter stor produktionsenhet i 
Lingang i Shanghai, Kina utöver sin gamla, 3 000 kvadratmeter stora fabrik. Produk-
tionen av storkökslösningar såsom huvar för restaurangkök och ventilationstak samt 
kontrollsystem för utsläpp flyttar i samband med utvidgningen från den gamla fabriken 
till den nya. Halton strävar efter att fördubbla sin produktion i Kina fram till år 2025.

I anslutning till den nya fabriken 
finns en utställning som presenterar 
lösningar för storköksmiljö.

Halton har drygt 110 anställda 
i Kina av vilka 60 arbetar vid den 
nya fabriken och 30 vid den gamla. 
Den övriga personalen sköter upp-
gifter i anslutning till försäljning 
och administration. (BT)
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Huvudkontoret i Umeå.  
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Thermotech Scandinvia satsar 
stort i Sverige och expanderar 
kraftigt även i Finland
Thermotech Scandinavia AB började som ett projekt under det kommunala 
bolaget Energidalen i Sollefteå. Målet var att skapa arbetstillfällen i den lilla 
norrländska staden.

Uppdraget var att ta fram ett system för vatten-
buren golvvärme, berättar Anders Andersson. 
Den då arbetslöse och nyexaminerade Anders 

Andersson anställdes som praktikant och rätt snart såg 
projektgruppen möjligheter att särskilja sig från de stora 
aktörerna.  

De som var involverade i projektet ifrågasatte konven-
tionerna. Med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska 
behov kunde företaget börja leverera kundanpassade golv-
värmesystem för enkla installationer. Man hoppade över 
grossistledet för att få närmare kontakt med kunderna och 
satsade på fler pre-monterade produkter.

År 1996 hade verksamheten vuxit och börjat gene-
rera vinst. Bolaget knoppades av och fick sitt nuvarande 
namn, TT Thermotech Scandinavia AB. Anders Anders-
son, som varit med från början, gick in som delägare och 
VD. Utvecklingen fortsatte, försäljningskontor öppnades 
och agenter knöts upp på olika platser i Sverige för att öka 
tillgängligheten. I slutet av 1990-talet inleddes även verk-
samhet i S:t Petersburg i Ryssland samt i Ekenäs i Finland.  

År 2010 kompletterades det ursprungliga golv-
värmesortimentet med ett komplett rörsystem för vat-
tendistribution och radiatoranslutningar. Golvvärme 
står fortfarande för huvuddelen av verksamheten, men 
även rörsystemet har vuxit och tagit betydande mark-
nadsandelar. År 2016 inleddes tillverkning av prefabri-
cering av golvvärme, tappvatten och radiatoranslutning.

Försäljningen sker än i dag utan mellanhänder, vil-
ket ger möjlighet för fabriken i Sollefteå att tillverka och 
leverera skräddarsydda lösningar till kunderna.

Andersson konstaterar att Thermotech är starkt 
värdegrundstyrt; man visar omtanke och förenklar 
installatörens vardag. Omtanken riktas inte bara gent-
emot kunderna utan även medarbetarna, samhället och 
miljön. Företaget är även starkt decentraliserat och en 
stor del av besluten tas nära kunden.

Investeringar i Sverige
Koncernen har nyligen etablerat två nya Thermo-
tech-center, ett i Göteborg och ett i Vårgårda. Bland 

företagets nylanserade produkter finns bland annat ett 
helt nytt sortiment av shuntar, fördelare och skåp samt 
termostater. Men den största satsningen är ändå enligt 
Andersson ett flexibelt och modulärt system för prefa-
bricerad golvvärme, radiatoranslutning och tappvatten. 

De stora volymerna monteras vid fabriken i Sol-
lefteå, men på varje Thermotech-center görs mindre 
kundanpassade serier. Bolaget har även investerat i till-
verkning av markvärmefördelare och i rörtillverkning 
samt satsat på montering av skyddsrör och isolering 
på PERT och Alucompositerör. Andersson poängterar, 
att Thermotech arbetar med designmetodik och indu-
stridesign. 

– Det handlar om att vara nära installatörens var-
dag och försöka förstå både de uttalade och outtalade 
behov en, för att därefter utveckla lösningar med fokus 
på enkelhet, funktionalitet, hållbarhet och estetik. Jag 
brukar säga att vi vill skapa ”rörinstallatörskonst” som 
förenklar vardagen för installatören, säger Andersson.

TT-center
Ett Thermotech-center består av Thermotech-specia-
lister som sköter försäljning och teknisk support inom 
ett geografiskt område. Man servar installatören med 
allt utom själva installationen, det vill säga med pris-
sättning, kalkylering, projektering och teknisk support 
samt hantering av leveranser och eftermarknadsservice. 
I ett TT-center finns även en proffsbutik med ett brett 
sortiment av huvudsakligen egenutvecklade produkter. 
Sortimentet kan även kompletteras med produkter som 
förenklar vardagen för installatören. 

– Thermotech-centren ska så långt det är möjligt 
fungera som egna dotterbolag, säger Andersson. 

Satsningar i Finland
– För mig som Thermotechs grundare och huvudägare 
finns det flera orsaker att satsa i Finland. En anledning 
är att Finland och Sverige har många likheter vad gäller 
installatörskultur, anser Anders Andersson.

Det frågas efter ett brett sortiment av både golv-

Intervju: Börje Takolander
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värme och tappvatten, där en stor del av komponenterna 
är nordiskt anpassade. Exempelvis förväntar man sig att 
all utrustning för tappvatten ska vara i avzinkningshär-
dad mässing. Förväntningarna på servicen, inklusive 
projektering och ritningar, är också hög. I synnerhet 
när det gäller golvvärme. 

Thermotech har redan funnits ett antal år i Finland, 
men inte prioriterat Finland förrän nu. Andersson ser 
den finska marknaden som en restaurang där det finns 
plats för olika affärsmodeller. 

– De flesta platserna är upptagna av kompletta leve-
rantörer av golvvärme och tappvatten, som t.ex. Roth, 
Uponor och LK Systems som alla säljer via grossist. Sen 
finns det även plats för sådana som säljer komponenter. 
Inom golvvärme finns flera aktörer som med ett begrän-
sat sortiment inklusive installation även säljer direkt 
till slutkunder. Detta är intressant och något unikt för 
Finland, där Warmia är den dominerande aktören.

Anders Andersson anser att det finns en ledig plats 
för det som Thermotech erbjuder:

– Ett brett, komplett sortiment av både golvvärme 
och tappvatten med skräddarsydda leveranser och 
mycket hög service som verkligen förenklar installa-
törens vardag. Dessutom är den finska satsningen en 
av våra huvudaktiviteter för att nå koncernmålet att 
omsätta 35 miljoner euro år 2025.

Personlig aspekt
Andersson lyfter även fram en personlig aspekt till var-
för Thermotech satsar på Finland. 

– Jag har tre barn som är halvfinska genom att min 
fru, Iita Pyy, ursprungligen kommer från Björneborg. 
Jag och Iita äger moderbolaget gemensamt och det äger 
drygt 50 procent av Thermotech-koncernen. Hon sitter 
i Thermotechs styrelse och arbetar som HR-ansvarig på 
vårt huvudkontor i Umeå. Vi vistas flera veckor per år vid 
Iitas hemställe utanför Björneborg. Att bli en stark aktör 
på den finska marknaden är ett personligt mål för mig.

Thermotech Scandinavia
 » Aktiebolaget TT Thermotech Scandiavia AB 

grundades år 1996, först via agenter och 
sedan år 2008 som eget bolag.

 » Majoritetsägare: grundaren Anders Anders-
son 

 » Omsättning: 16 miljoner euro
 » Antal anställda: 85 personer
 » Koncernhuvudkontor i Umeå och fabrik samt 

huvudlager i Sollefteå. 
 » Åtta Thermotech-center i Sverige (Umeå, 

Sundsvall, Stockholm, Örebro, Vårgårda, 
Göteborg, Malmö, Växjö).

 » Dotterbolag i Finland, huvudkontor i Ekenäs 
med två Thermotech-center, ett i Ekenäs för 
Helsingforsomådet och ett i Lahtis. 

Ny VD för Thermotech Scandinavia Finland Oy
Andersson har anställt en VD, Jonas Holmström, för 
företagets finska del. Varför blev det Jonas Holmström?

– Svaret är enkelt, konstaterar Andersson. Vi delar 
samma syn på ledarskap och har båda en positiv män-
niskosyn samt en vilja att förenkla installatörens var-
dag. Jonas har också en gedigen erfarenhet av hur man 
bygger upp ett företag i VVS-branschen. Jonas kommer 
självklart, med sin erfarenhet och kunskap att hjälpa till 
att utveckla hela koncernen. 

VD och koncernchef Anders Andersson

Vattenmätarskåp ur det nya produktsortimentet.
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För uppgiften att expandera 
på den finska marknaden har 
VVS-ingenjör Jonas Holm-

ström  anställts som VD för Ther-
motech Scandinavia Finland Oy. 
Hans uppgift är att bygga upp ett 
landsomfattande försäljningsnät-
verk med egna Thermotech-center 
runt om i landet på motsvarande sätt 
som man har gjort i Sverige. Holm-
ström säger sig vara glad över att få 
utveckla verksamheten eftersom han 
själv upplever sig som en utvecklare.

– Det är som att komma till ett 
hus med många utmaningar och 
när man lyckas känns det jättebra.  
För mig är det här en stor möjlig-
het samtidigt som jag blir VD för 
bolaget, blir jag också delägare i den 
finska verksamheten och det känns 
motiverande för mig. Jag är snart 
50 år och har varit omkring 30 år i 
branschen och att ta ett sådant här 
steg i det här skedet är något enastå-
ende. Man kan nog utvecklas ännu 
som 50-åring. Jag märker själv att 

Branschproffs sätter fart  
på Thermotechs expansion
Thermotech Scandinavia har funnits i Finland i omkring 30 år, men inte gjort så stort 
väsen av sig. Produktpaletten omfattar bland annat rörsystem, golvvärme, tappvatten 
och kompositrör. Nu är det dock dags att ta steget fullt ut på den finska marknaden, 
konstaterar företagets grundare och VD, koncernchef Anders Andersson.  

Intervju: Börje Takolander   Bild: Thermotech Scandinavia Finland

jag är verkligt ivrig på det här och 
när jag nu får vara närmare kunden 
är det här min grej! Det här är en 
sak som jag tror på och brinner för. 

Thermotechs huvudkontor i 
Ekenäs ska även vara ett Thermo-
tech-center och i början av oktober 
öppnade företaget ett Thermo-
tech-center i Lahtis. 

– Det är det första och nu måste 
vi få det att snurra på i den takt vi har 
möjlighet till. Efterhand kommer vi 
att fortsätta expandera. Nu priorite-
rar vi att få det här lokalkontoret att 
fungera bra i en sådan omfattning att 
de klarar av både lager, logistik och 
planering, säger Jonas Holmström.

Rekryteringar
– I och med att kontoret i Lahtis 
öppnades har vi anställt två perso-
ner, Tom Kunttu som regionchef för 
Östra Finland och Markus Malm 
som kommer från Ahlsell. Vi kanske 
behöver ytterligare en person, efter-
som ett TT-center behöver tre per-

soner för att det ska fungera bra. Vi 
lär oss hela tiden och måste anpassa 
oss efter hand.

I Sverige har Thermotech nio 
Thermotech-center i stora städer. 
De ligger nära kunden med sina pro-
dukter och sin planeringexpertis för 
rörsystem.

– Det är en liknande expansion 
som vi måste göra i Finland, anser 
Holmström. Vi måste lägga oss när-
mare kunderna. Men i egen takt, så 
att logistik, planering och allt annat 
hänger med. Nu gäller det för oss 
att få Thermotech-centret i Lahtis 
att fungera.  

Hård konkurrens 
Konkurrensen inom branschen är 
hård, medger Jonas Holmström, 
men han tror att det just nu finns 
en beställning på ett nytänk. 

– Grossisterna och leverantö-
rerna har det ganska struligt för 
tillfället. Grossisterna har sina egna 
varumärken i samma produktseg-

Tom Kunttu, Jonas Holmström och Markus Malm fotograferade är alla nya inom Thermotech.
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ment som leverantörerna. Då är det 
ju alltid en konkurrensfråga – var 
går gränsen för lojaliteten mot det 
egna varumärket från grossistens 
sida? Man har ju många olika varu-
märken på hyllan som alla slåss om 
samma kund. Jag tror att det finns 
ett behov från kundens sida att ha 
en tydlig leverantör, som säljer sina 
egna produkter från eget lager direkt 
till kunden. Thermotech har ingen 
konsumentförsäljning, enbart proffs-
försäljning – business to business. 
Vi är tydliga i vår marknadsföring, 
vi säljer endast vårt eget varumärke. 
Samtidigt vill vi profilera oss som 
experter inom just rörsystem, golv-
värme, tappvatten och kompositrör. 

Renoveringar och nybyggen
Det finns ett ofantligt behov av reno-
veringar när det gäller tappvatten men 
också för golvvärme och styrsystem. 

– Nybyggnationen är en annan 
marknad som Thermotech vill vara 
inne på. Vardera marknaden är lika 
viktig, anser jag. De kompletterar 
varandra. Går det bra för den ena, 
går det ofta sämre för den andra. 
Och tvärtom. 

Samarbete med Sverige
Thermotech Scandinavia Oy i 
Finland är ett självständigt bolag. 
Många produkter är specifika för 
Finland. Med tanke på marknads-
föringen är bolaget väldigt självstän-
digt. Koncernen har en ypperlig pro-
duktutveckling i Sverige och gör fina 
marknadsföringskampanjer. 

– I moderbolaget har de varit 

väldigt lyhörda. Om vi behöver 
specifika produkter för den finska 
marknaden har de alltid tagit fram 
det vi behöver även om det kanske 
inte direkt behövs för Sverige. Sam-
arbetet på produkt- och marknads-
föringssidan är tätt och fungerar 
väldigt bra, anser Holmström.

Att Ekenäskontoret blir Ther-
motechs huvudkontor i Finland 
ändrar i någon mån på tankesättet. 

– Vi har hittills funnits på ett 
ställe och därifrån jobbat mot hela 
Finland. När vi nu expanderar och 
bygger lokala kontor ställer det ju 
krav på alla anställda även i Ekenäs. 
Vi hamnar i en situation där man 
måste tänka på både logistik och 
inköp på flera olika platser. När det 
gäller planering och offerter blir man 
ju mera utsatt, eftersom det kommer 
in fler ritningsuppdrag och offert-
förfrågningar. Man måste ha en plan 
för att utveckla huvudkontoret så att 
man kan stöda regionkontoren. Alla 
vi som arbetar vid kontoret måste 
växa och ta nästa steg på vår karriär-
stege för att hjälpa de kommande 
Thermotech-centralerna. Lagret i 
Ekenäs måste byggas ut och utveck-
las och marknadsföringen måste ses 
över. I ett regionkontor tänker man 
mera lokalt.  

Planering och installering
– Vi gör all planering själva här, 
in-house, konstaterar Jonas Holm-
ström. Vi har en planeringsansvarig 
och måste kanske utöka antalet pla-
nerare enligt behov. Men det måste 
vi ta i den takt som verksamheten 

växer. Vi har ju inte egna installa-
törer eftersom det arbetet sköts av 
våra samarbetspartners. 

Marknadsföring
Enligt Homström säger är plane-
ringen av marknadsföringen på gång. 

– Det är viktigt att vara med och 
synas och få ut exempelvis glädje-
budskapet om att Thermotech Scan-
dinavia Oy expanderar i Finland. Vi 
deltar i mässor och utställningar i 
den mån det finns behov och möj-
lighet med den lilla personal vi för 
tillfället har.  

Logistik
Från lagret i Ekenäs kan Ther-
motech Scandinavia Finland Oy 
leverera till hela Finland på två 
arbetsdagar och från centrallagret 
i Skellefteå får man produkter till 
Ekenäs på 3–4 arbetsdagar. Från 
Thermotech-centret i Lahtis kan 
installatörerna avhämta produkter 
redan samma dag. 

Det finska huvudkontoret i Ekenäs. 

Jonas Holmström, VD för Thermotech  
Scandinavia Oy.
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After sales 
– Vi har en ansvarsperson för pro-
dukter, en för marknadsföring och 
en för planering och vi servar själv 
mot installatörerna så gott vi kan. 
Vi ska även ha självständiga, starka 
installatörer med en proffsig inställ-
ning, som kan vara våra språkrör på 
fältet. Vi vill samarbeta med proffs 
som själva kan lösa många problem 
och göra högklassiga installationer. 

Kunder 
Jonas Holmström berättar att 
huvudkunderna idag är VVS-in-
stallatörer. 

– Vi har dock först börjat skrapa 
på ytan, segmentet kommer säkert 
att ändra med åren. Vi stöder deras 
satsningar för att få mera arbeten och 
högklassiga installationer. Det är nog 
den ambitionen vi ska ha. Jag är dock 
lite orolig över att det finns så många 
olika kockar i branschen. Kvaliteten 
på installationerna har sjunkit, bran-
schen är ytterst prisjagad. 

Holmström anser att det finns 
ett behov av att ta tag i de här 
sakerna så vattenskadestatistiken 
kunde utvecklas i en bättre riktning. 

– Det kan inte få fortsätta så här 
tycker jag. Priset och produkterna 
kommer från aktörer där ingen vet 
något och tar ansvar. 

Han vill arbeta för kvalitativa 
installationer med någon form av 
kontroll. 

– Vi behöver inte jobba med alla, 
men vi vill jobba med dem som gör det 
bra. Nu har vi en möjlighet att bygga 
upp den här biten så att det blir lång-
siktigt bra lösningar för alla parter. 

Slutkunder
Om man säljer åt en grossist har 
man inte alltid koll på vem kunden 
i slutändan är, anser Holmström.

– Det är ju grossisten som levere-
rar produkten, så du kan inte garan-
tera att det finns en synergi mellan 
kvalitet och slutgiltig installation. Om 
man däremot själv ser installatören 
i ögonen och vet att det här blir bra 
när vi har en bra produkt och han gör 
ett bra jobb så är sannolikheten större 
att slutkunden får ett bra slutresultat. 

Märkestrogenhet
– Det vi sysslar med är ett långsik-
tigt arbete och vi börjar nu, säger 

Jonas Holmström. Det finns ju 
ingen orsak för någon som är nöjd 
med en produkt att byta, utan det är 
frågan om ett förtroende. Det gäller 
att ha ett gott rykte och erbjuda bra 
service. Har man det, kan man lätt-
are övertyga någon om att använda 
ens produkter. Men det är ju inte 
ett jobb som sker över en natt. Vi 
får bara hoppas på installatörernas 
förtroende.

– Thermotech har så brett sorti-
ment – golvvärme, tappvatten, kom-
positrörsystem, ventiler och fastsätt-
ningsklamrar samt övriga tillbehör 
– att man även kan nå kunder som 
redan är nöjda med sin leverantör av 
golvvärme men inte har någon bra 
leverantör av tappvatten och kom-
positrör. Då finns ju möjligheten att 
han väljer vårt kompositrörssystem 
eftersom han ser fördelar med det 
samtidigt som någon annans golv-
värme används. Jag tycker det är 
okej, man måste inte alltid sälja allt 
åt en kund. 

Det viktigaste enligt Jonas 
Holmström är att man har en bra 
kundrelation och att man litar på att 
arbetet blir bra gjort i slutändan. 
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För helsingforsarna var det en 
stor mediehändelse när köp-
centret Tripla och Bölebrons 

kollektivtrafikterminal slog upp 
sina portar den 17 oktober i Böle. 
Platsen där själva köpcentret byggs 
är området där statsjärvägarna 
hade sina lokstallar och repara-
tionsverkstäder. I den arkitekto-
niska lösningen kom den delvis 
ombyggda Böle station att bli 
inlemmat i själva köpcentret. Det 
är bara köpcentret och kollektiv-
trafikterminalen som nu står klara 
medan arbetet med kontorsloka-
lerna och hotellet samt bostäderna 
pågår långt in på nästa års sida. 

Tripla köpcenter och Böle 
kollektivtrafikterminal 
öppnade i Helsingfors
Text: Robert Wiklund   Bild: YIT

Trafikmässigt har Tripla ett 
gynnsamt läge vid Bölebron. Upp 
till 900 tåg stannar dagligen i Böle 
och därutöver 850 bussturer och 
400 spårvagnturer. Det är få ställen 
i Finland som kan övertrumfa det. 

Under den sista veckan innan 
öppningen rådde det febril verk-
samhet med arbetet med inred-
ningen och vissa installationer. I 
marknadsföringen lyfte man upp 
budskapet att Helsingfors centrum 
flyttar norrut till Böle. Ett annat 
budskap i marknadföringen var att 
Tripla är både Finlands och Nor-
dens största köpcenter – om man 
väljer att mäta storleken enligt 

antalet butiker och restauranger. 
Tripla är förvisso stort, men om 
man i stället mäter i kvadratmeter 
butiksyta finns det större köpcen-
trum både i Finland och i övriga 
Norden. 

YIT har varit byggherre för jätte-
projektet Tripla där allt från kol-
lektivtrafikterminal, köpcentrum, 
hotell, kontorslokaler och bostäder 
ingår.  Konsultbyrån Granlund har 
haft ett omfattande engangemang 
i projektet. Byrån har verkat som 
energikonsult, Big Room-koordina-
tor, VVS- och automationskonsult 
och telekonsult. Varje onsdag under 
byggtiden har Granlund arrangerat 

En genomfartsväg går under hela köpcentret. 
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ett Big Room-möte där alla entre-
prenörer deltog. Detta styrningssätt 
minskar behovet av andra möten 
och är ett väldigt viktigt forum för 
stora byggprojekt.

LEED-certifiering har varit en 
klar ledstjärna under planerings-
skedet. Köpcentret måste klara 
stränga energikrav för att fylla kri-
terierna från finansiärerna NIB och 
EIB.   

För många entreprenörer och 
leverantörer har Tripla-projektet 
innburit ett stort arbetsfält. Inves-
teringen sägs uppgå till ofattbara 
1 200 miljoner euro.  Börsbolaget 
Telia har insett det centrala läget och 
ingått hyresavtal med YIT att hyra 
21 000 m2 kontorsyta i Tripla-tornet 
på östra sidan av Böle station.   

Parkeringrotta
Förutom en stor parkeringshall för 
2 300 bilar erbjuder Tripla parke-
ring för 3 400 cyklar. Tanken är 
att helsingforsborna i framtiden 
ska ha förbättrade möjligheter att 
ta cykeln till järnvägsstationen 
och att pendlarna ska kunna ha 
sin cykel parkerad på stationen 
och cykla den sista biten till tåget.  
Dessutom finns det knappa 300 
laddplatser för elbilar. 

Hotell
Under år 2020 kommer hotell-
delen där Sokos Hotel Tripla 
erbjuder 430 rum bli färdig för 
öppning. Därmed kommer Sokos 
Hotel Tripla att skuffa Hotell Cla-
rion, som nu är Helsingfors största 
hotell, till andraplatsen. I plane-
ringen har man reserverat plats 
för en framtida metrostation och 
därmed lagt in en förhandbeställ-
ning på att Helsingfors stad bör 
bygga ut nuvarande metrolinjer 
också norrut.  

I framtiden kommer stadsbil-
den i Böle att förändras radikalt om 
alla de nio tornhus som är plane-
rade strax söder om Tripla kommer 
att byggas. Den högsta skyskrapan 
kommer att bli 180 meter hög. Men 
det dröjer tjugo år innan torn-
husen väntas stå klara, så än finns 
det gott om tid för Sokos Hotel 
Tripla att marknadsföra rummen 
genom att utlova fönsterutsikt mot 
Helsingfors och havet. 

Trafikarrangemangen ändrades i Böle samtidigt som Tripla öppnades. En trafiktunnel 
förbinder nu köpcentret med Industrigatan.

Tripla är Finlands och Nordens största köpcenter räknat i antalet butiker och restauranger.
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En traditionell wc-stol, som står på 
golvet finns fortfarande i de flesta 
hemmen i Finland. I Central europa 
har väggmonterade wc-stolar däre-
mot redan funnits i tiotals år. Sega 
missuppfattningar gör dock att 
inbrytningen i Finland sker rätt 
långsamt.

– Vid val av wc-stol är det viktigt 
att förstå funktionsprincipen för en 
väggmonterad wc-stol, anser Ville 
Kivisaari, teknisk rådgivare vid 
Geberit Oy som tillverkar IDO- och 
Geberit-produkter. De vanligaste 
fördomarna gäller det vägghängda 
wc:ts säkerhet och underhåll. 
Många tror att man vid fel eller för 
underhåll är tvungen att riva upp 
hela väggen, eller att vatten i hän-
delse av ett läckage kommer in i kon-
struktionerna från spolcisternen. I 
själva verket sker alla reparationer 
genom spolningsknappens öpp-
ning och ett eventuellt läckage styrs 
direkt till wc-stolen och därifrån 
till avloppet. Monteringselementet 
installeras alltid ovanpå fuktisole-
ringen och vatten kan aldrig den 
vägen komma in i konstruktionen, 
garanterar Kivisaari.

Rätt höjd viktig
– Väggen bakom wc-stolen bör 
framför allt med tanke på de övre 

Häng upp WC-stolen 
på väggen

Text: Börje Takolander   Bild: IDO

Badrumsmöblerna installeras i dag ofta på väggarna 
för att hålla golvytan fri. Det blir allt vanligare att även 
wc-stolen i moderna badrum monteras på väggen. Ter-
men vägg-wc kan dock leda konsumenten på villovägar. 
Trots benämningen hänger man inte wc-stolen på väg-
gen utan fäster den i ett monteringselement som står på 
golvet och göms i väggen eller inkapslas och i det senare 
fallet erbjuder en behändig extra avlastningshylla i bad-
rummet. Monteringselementet gör att vägg-wc:n är en 
säker lösning som är lätt att underhålla.

väggkonsolerna vara tillräckligt 
stark och tåla den belastning som 
elementet utsätts för. Vid mon-
teringen bör man kontrollera att 
wc-stolen kommer på rätt höjd, 
eftersom höjden inte kan ändras i 
efterskott. Möjligheten att instal-
lera wc-stolen på lämplig höjd är en 
väsentlig fördel med en vägghängd 
wc-stol.

I IDO:s sortiment finns flera 
olika vägghängda wc-modeller, 
t.ex. Glow Rimfree 66 utan spol-
kant eller den mera traditionella 
Glow 65. Kivisaari rekommenderar 
att de som uppskattar renhet väl-
jer Duofix Sigma som monterings-
element eftersom det kan integre-
ras med luktborttagningsmodulen 
DuoFresh som ansluts till ett elut-
tag. Även om man inte genast i 
samband med installationen tar 
i bruk luktborttagningsmodulen 
eller övriga tilläggsegenskaper är 
det skäl att göra en reservation för 
dylika. 

Under de senaste tio åren har 
populariteten för vägg-wc ökat i 
jämn takt. De installeras förutom 
i nybyggen också i saneringsobjekt 
i en glädjande omfattning. Årligen 
byts cirka 200 000 traditionella 
wc-stolar till väggmonterade i sam-
band med saneringar. Ville Kivisaari är teknisk rådgivare vid 

Geberit Oy.

Konstruktionsbild av Duofix-WC.

Vägghängd Duofix-WC.
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Reningsmålen är betydligt striktare 
än EU:s krav och HELCOM:s (Hel-
sinki Commission) rekommendatio-
ner. Erfarenheter från bland annat 
Viksbacka reningsverk i Helsing-
fors bidrar till att de utmanande 
reningsmålen ska kunna nås på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

Are fungerar som husteknisk 
projektledningsentreprenör för 
projektet och ansvarar för avlopps-
reningsverkets VVS-, sprinkler, el-, 
instrumenterings- och automa-
tionsarbeten. Det gigantiska pro-
jektets vidd framgår av att enbart 
ventilationskanalernas samman-
lagda längd uppgår till cirka 12 000 
meter. Tack vare den exceptionellt 
stora leveransen, har Are och Lin-
dab gått in för att producera kana-
lerna på plats. Sammanlagt fyra år 
har reserverats för byggande och 
utrustande av reningsverket samt 
dess igångkörning. Enligt planerna 
ska projektet vara färdigt i augusti 
år 2022. 

Utmanande objekt
Reningsverket, som huvudsakligen 
byggs inne i ett berg, är ett logistiskt 
ytterst utmanande objekt. Genom att 
ventilationskanalerna tillverkas på 
plats kan arbetsplatstrafiken minskas 
avsevärt och tack vare det minimeras 
även utsläppen från transporterna. 
Genom att kanaltillverkningen sker 
på byggarbetsplatsen finns det alltid 
material till hands. 

– Vi kan optimera kanalläng-
den och monteringen, eftersom de 
kan kapas direkt i rätt längd. Det 
hjälper oss att uppnå de för hustek-

Tolv kilometer ventilations-
kanaler för reningsverk i Esbo 

Text: Börje Takolander   Bild: Are

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) låter bygga ett modernt 
avloppsreningsverk i Blombacken i Esbo. Målet är att bygga ett effektivt avloppsre-
ningsverk för 2020-talet. Näringsbelastningen på Östersjön per person ska minska 
från nuvarande nivå. Över 96 procent av fosforn och den organiska substansen 
samt över 90 procent av kvävet ska avlägsnas ur avloppsvattnet.  

niken uppställda målsättningarna 
beträffande kostnader, tidtabeller 
och kvalitet, säger Ares inköpschef 
Toni Pakalén.  

Storprojektet förutsätter ett frik-
tionsfritt och smidigt samarbete mel-
lan parterna. Lindab är sedan länge 
Ares leverantör av ventilationspro-
dukter. Mängden ventilationskana-
ler som levereras för Blombacken 
är volymmässigt exceptionellt stor 
och objektet kräver ett kanalsystem 
i syrafast stålplåt.

Tätt samarbete
– Projektets hårda krav och strama 
tidtabell utmanade oss att tillsam-
mans utarbeta individuella lösningar 

för logistiken. Vi skulle inte ha kunnat 
flytta produktionen till byggarbets-
platsen utan ett tätt samarbete mellan 
Are och Lindab, framhåller Lindabs 
försäljningschef Janne Nordling. 

Ett stort reningsverk fungerar 
säkrare än ett litet, eftersom dess 
helhetskontroll är bättre. Viktiga fak-
torer för ett reningsverks funktions-
säkerhet är att processen är dimen-
sionerad också med beaktande av 
servicesituationer, att det alltid finns 
funktionsklara reservanordningar 
och att eltillförseln är tryggad. I ett 
bergreningsverk hålls temperaturen 
jämn och arbets- och serviceförhål-
landena är bättre än i en anläggning 
under bar himmel. 
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Intervju: Börje Takolander

Bland företagarna i husteknikbranschen råder missnöje över dagsläget beträffande 
yrkesutbildningen. Företagarna anser att praktikanter från yrkesskolorna oro-
väckande ofta saknar viktiga baskunskaper om branschen.

Sett med en utomståendes ögon 
verkar det som om yrkessko-
lorna inte skulle ha ordentliga 

planer för att lära ut de grundläg-
gande kunskaperna. Färdigheterna 
hos studerande som kommer på 
praktik till en arbetsplats varierar 
stort. En del är verkligt motiverade 
och de har goda förutsättningar att 

Företagarna ryter till 
om yrkesutbildningen

smidigt inleda studiefasen för inlär-
ning i arbetet. Tyvärr finns det dock 
en stor skara studerande som sak-
nar såväl grundkunskaper i instal-
lationsarbete som lusten att lära sig. 

Lusten saknas
– Denna grupp tycks bli allt större 
och därför är man inom företagen 

oroad över den undervisning som 
sker vid yrkesskolorna, konstaterar 
Juha-Ville Mäkinen, specialsakkun-
nig vid LVI-Tekniset urakoitsijat.

– Till arbetsplatserna borde inte 
ens i misstag komma studerande, 
vars kunskaper inte räcker till. 
Dessa praktikanter kräver oskäligt 
stor uppmärksamhet av företagets 

Juha-Ville Mäkinen, specialsakkunnig vid LVI-Tekniset urakoitsijat.
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anställda och utgör en uppenbar 
säkerhetsrisk på arbetsplatserna. 

Företagarna anser att något har 
gått helt fel i yrkesutbildningen. 
De säger att den har blivit slapp. 
Det vore skäl att kontrollera fär-
digheten hos de studerande som 
kommer till arbetsplatserna redan 
i läroinrättningen. 

– Det får inte vara alltför krång-
ligt, utan som en naturlig del av den 
dagliga bedömningen, för vilken 
lärarna fått utbildning. Basverk-
tygen för VVS-installationer och 
behärskandet av de grundläggande 
arbetsmetoderna, såsom kapning 
och fogning av rör, borde kunna 
bedömas i studiesalen. I dag vill 
man dock inte av någon orsak göra 
dylika bedömningar och ledarna för 
yrkesskolorna kräver inte en sådan 
av lärarna, påpekar Mäkinen. 

Ledarkultur
Problemet verkar vara ledarkulturen 
och inte hur enskilda lärare agerar. 
Inom företagen upplever man situ-
ationen som att en del av grundut-
bildningen har skyfflats över från 
yrkesskolorna till de företag som 
erbjuder praktikplatser.

– Det känns lite som om arbets-
givarna har blivit lärare utan lön i 
stället för vägledare av praktikan-
ter för inlärning i arbete och det är 
intressant, anser Juha-Ville Mäki-
nen. Rätt ofta hör man att utbild-
ningen sker på företagens ansvar, 
men jag har ännu inte fått klart 
för mig, enligt vilka lagar och för-
ordningar ett dylikt ansvar skulle 
ha uppstått och vad det specifice-
rat omfattar.  Den enda aktör som 
påläggs ansvar för något utifrån 
lagar och förordningar beträffande 
yrkesutbildningen, är den som 
arrangerar utbildningen. 

Mäkinen påpekar, att arbets-
givaren medverkar vid inlärningen 
i arbetet på arbetsplatsen i den 
omfattning och på det sätt, som 
skriftligt avtalats mellan utbild-
ningsarrangören och företaget. 

– Utbildningsarrangörens skyl-
dighet att arrangera undervisning 
kan inte ens genom avtal överföras 
på företaget. Det är även intressant 
att man försöker skuldbelägga före-
tag som inte är beredda att göra 
saker utan planering, klar ansvars-

fördelning eller överenskomna 
stödtjänster, för saker vars hand-
läggning hör till den som arrange-
rar utbildningen.

Anslagen på god nivå
Vad är det som har gått snett och 
vad beror det på? Kan det handla 
om brist på lärare eller nedskurna 
anslag, frågar sig Mäkinen. 

– Det är alltid lätt att skylla på 
bristande anslag, medger han. Om 
vi jämför dagens situation med låg-
konjunkturen på 1990-talet, så lig-
ger anslagen för yrkesutbildningen 
trots nedskärningar fortfarande på 
en god nivå. Och om man i bör-
jan av det svåra 1990-talet kunde 
hantera utbildningskvaliteten, så 
varför skulle man inte kunna det 
i dag? 

Mäkinen anser för sin del att 
det största problemet är att utbild-
ningsarrangörerna inte satsar 
tillräckligt på sin grunduppgift. 
Yrkesutbildningen är en offentlig 
serviceverksamhet vars uppgift är 
att garantera tillräcklig tillgång 
på arbetskraft för företagen inom 
utbildarens verksamhetsområde 
och att ge enskilda medborgare en 
så god vägkost som möjligt för att 
placera sig på arbetsmarknaden. 

God planering  
– En implementering av ett dylikt 
offentligt serviceutbud betyder 
god planering, kontinuerlig upp-
följning av verksamheten och för-
måga att förbättra sitt eget arbete. 
Samt naturligtvis att de närmaste 
cheferna genom sitt arbete stöder 
lärarna, säger Mäkinen.

Den sittande regeringen har 
anslagit mera pengar för yrkesut-
bildningen, men räcker det? Risken 
finns för att de livsviktiga praktik-
platserna i företagen försvinner.

– En ökning av anslagen för 
yrkesutbildningen löser inte pro-
blemet, anser Juha-Ville Mäkinen. 

Pengar finns det nog tillräckligt 
av, problemet ligger i hur de används 
och vad de inriktas på. Företagen 
skulle säkert vara intresserade av att 
ta emot flera studeranden för inlär-
ning i arbete, förutsatt att denna 
verksamhet skulle vara bättre pla-
nerad och styrd. Lagstiftningen och 
utbildningsmyndigheternas beslut 

ger idag goda och entydiga ramar för 
praktiskt samarbete. Det finns saker 
som borde göras och som är bin-
dande och dokumenterade, men de 
följs inte. Om de genomfördes skulle 
samarbetet kunna utökas och för-
bättras. De tilläggsanslag som anslås 
för utbildningsarrangörer hjälper 
inte om inte förutsättningen för att 
erhålla dem är att sakerna sköts på 
föreskrivet sätt. 

Yrkesskolorna och bransch-
företagen har ju ofta lovat intensi-
fiera sitt samarbete, men det tycks 
ha stannat på avsiktsnivå. Hur ser 
Mäkinen på situationen och vilken 
är hans uppskattning om en för-
bättrad situation? 

Samarbete gagnar alla
– Ett samarbete borde gagna båda 
parter, vardera borde inse det till-
läggsvärde det för med sig. Som 
det är nu tjänar samarbetet mellan 
yrkesskolorna och företagen i för-
sta hand yrkesskolorna och då är 
det inte så konstigt att företagen 
är villiga att erbjuda praktikplatser 
för inlärning i arbete, endast i den 
omfattning som deras uppskatt-
ningar om behovet av kommande 
arbetskraft visar. 

Mäkinen framhåller som sin 
åsikt att det inte finns förutsätt-
ningar för ett genuint samarbete 
att arrangera utbildning, innan 
utbildningsarrangörerna kan pre-
stera planer av bättre kvalitet om 
på vilket sätt inlärning på arbets-
platserna ska ske. 

Tydlig åtgärdsplan
– Om den bygger på en klar och tyd-
lig åtgärdsplan, kommer de stude-
rande till företagen utrustade med 
tillräckliga grundförutsättningar 
och företagens anställda har fått en 
tillräcklig introduktion. Om det för 
inlärningsfasen dessutom har avde-
lats en tillräcklig lärarresurs, skulle 
jag våga tro att antalet praktikplat-
ser för inlärning i arbete ökar. 

Om den sköts väl ger inlärning 
i arbete ett mervärde åt företaget 
i form av de studerandes arbets-
insats. 

– Därför tror jag att företagen 
är intresserade av praktikanter 
även utan att ha omedelbara avsik-
ter att rekrytera ungdomar.  
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Ionic Nordic Rooms har sedan år 2017  kunnat erbjuda 
marknadens bästa badrumsprodukter åt sina kunder i 
Sverige och Norge: INR duschväggar och Aspen bad-

rumsmöbler. Nu står Finland i tur. 
INR-koncernen har verkat på den finska mark-

naden sedan år 2010 som tillverkare av duschväggar 
under namnet Sanka Oy. Produktionsenheten i Lovisa 
har i årtionden producerat högklassiga och innovativa 
duschväggar samt har en stark position bland annat vid 
tillverkningen av duschlösningar för kryssningsfartyg.

INR Group stärker nu sin ställning genom att lan-
sera nästa generations badrumsinredningar även på den 
finska marknaden. Lanseringen omfattar förutom nya 
informativa hemsidor och en produktkatalog även en 
effektivare produktion för att säkerställa ett gott mot-
tagande bland kunderna. Som ett led i denna plan läggs 

Nytt varumärke skakar om den 
nordiska badrumsmarknaden 

Text: Börje Takolander   Bild: INR

INR Iconic Nordic Rooms lanserar sin nästa generation av badrumsmöbler även i 
Finland. INR-koncernen hör till de ledande tillverkarna i Norden av duschkabiner, 
badrumsinredning och badrumstillbehör. Såväl produktplaneringen som produk-
tionen sker vi företagets produktionsenheter i Malmö och Jönköping. 

fabriken i Lovisa ned och produktionen flyttas till kon-
cernens fabriker i Malmö och Jönköping, konstaterar 
Petteri Tarkio, landsdirektör för Finland inom INR 
Iconic Nordic Rooms. Dessa omställningar sker inom 
innevarande år. 

Badrummet är hemmets mest utsatta miljö
På INR:s kvalitetsavdelning är badrummet synonymt med 
”hemmets mest utsatta miljö”, dels eftersom det används 
så flitigt, dels eftersom fuktnivåerna i badrummet klart 
slår nivåerna i hemmets övriga rum. Inredningen måste 
alltså kunna tåla betydligt mer än tv-bänken i vardags-
rummet eller till och med skåpdörrarna i köket. Tyvärr är 
det mer regel än undantag att dagens badrumsmöbler tar 
skada på något vis redan innan garantitiden går ut – inte 
sällan med fuktskador som resultat. 
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– Som marknadsledande på duschlösningar är 
testning och dokumentation inget nytt för oss, men på 
möbelsidan såg vi att vi kunde göra mer, säger INR-kon-
cernens Kristian Olsson, Head of Supply and R&D. Vi 
insåg snabbt att det märkligt nog inte fanns så mycket 
att gå efter när det gäller standarder för just badrummet. 
Under knappt ett års tid sysselsatte sig våra innovatörer, 
produktutvecklare och kvalitetsspecialister på heltid 
med att sätta sig in i alla befintliga branschstandarder, 
föra dialog med branschorganisationer för trämöbler 
och träleverantörer samt sätta upp och förbereda för 
de troligtvis mest omfattande testerna av badrumsin-
redning som någonsin har gjorts. 

– Vi var fast beslutna att gå till botten med nuva-
rande kvalitetsproblem i branschen. Det slutliga målet 
är att kunna skapa och lansera en helt ny kvalitetsnivå 
inom badrumsmöbler. 

INR Möbelstandard 
Eftersom det inte fanns någon officiell standard för 
möbler i våtrum, bestämde sig INR för att ta fram en 
standard med mycket strängare krav än de som idag 
används och som egentligen är avsedda för köksin-
redningar.

– Vi lät träkomponenter från samtliga av markna-
dens vanligaste badrumsmärken, inklusive våra egna, 
ligga i vattenbad vid vårt laboratorium i Malmö för 
att undersöka fukttålighet och kunde då konstatera att 
fuktresistensen inte ligger i trämassan, utan i ytbehand-
lingen, det vill säga. lacken, säger Olsson. 

Överlägsen ytbehandling
Efter åtta månaders testande i samarbete med värld-
ens ledande lacktillverkare, skapade INR en lack TX 
Top Extreme™ som visade sig vara helt överlägsen alla 
övriga, med en resistens mot fukt som är minst tre 
gånger större än de normala. 

Samtliga INR badrumsmöbler sprutlackeras med 
tre lager TX™, vilket ger en inkapslad yta utan skarvar, 
där fukt annars lätt kan tränga in och skapa problem. 

– Målsättningen var att utveckla en ytbehandling 
som klarar av den tuffa badrumsmiljön i minst 15 år 
som INRs garanti utlovar, påpekar Petteri Tarkio.

Tech by INR
Utöver möbelstandarden lanserar INR även som den 
första nordiska tillverkaren av duschväggar Safe Tech 
by INR-tekniken, som håller ihop ett splittrat glas även 
om det mot förmodan skulle gå sönder.

INR redan i åratal erbjudit måttbeställda duschlös-
ningar utan tilläggskostnader, något som för har bidra-
git till att företaget är nordens ledande tillverkare av 
duschkabiner. Nu lanseras INRs hela sortiment även 
på den finska marknaden, säger Tarkio stolt.

– Vår strävan är att våra produkter väljs som num-
mer ett när det gäller dusch- och badrumsinredning i 
Finland. 

Kristian Olsson, Head of Supply and R&D.

Petteri Tarkio, landsdirektör för Finland.
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Medlem i VSF

Hur kom du att börja med VVS?
– Jag hade tänkt gå i min fars fotspår och började stu-
dera husbyggnad vid Ekenäs tekniska läroverk år 1990. 
En kompis från gymnasietiden fick mig dock övertygad 
om att VVS-linjen vid Tekniska Läroverket i Helsingfors 
var den enda rätta för riktiga karlar, så efter en termin på 
byggsidan blev det flytt till VVS. När jag sedan kom in i 
yrkeslivet stod det ganska snabbt klart att ventilation är 
den del av VVS-branschen som tilltalar mig mest. Och 
på den vägen är det fortfarande.

Har din utbildning motsvarat dina förvänt-
ningar? 
– Eftersom jag så att säga halkade in på VVS-banan så 
hade jag egentligen inga förväntningar, men utbild-
ningen har jag aldrig ångrat. Även om ingenjörsutbild-
ningen enligt min mening var inriktad på planering, 
så har den varit en bra grund för en karriär inom för-
säljning.

Nämn några höjdpunkter i din yrkeskarriär.
– Jag har alltid haft turen att få jobba med de bästa 
produkterna på marknaden, och haft nöjet att få göra 

Robert Nyholm
VSF

Robert Nyholm 

Född: 24.1.1970 

Utbildning/karriär: VVS-ingenjör TLH 1995 / 

Försäljningsingenjör på: Recair Oy, Enervent Oy 

och för tillfället Systemair Oy 

Blev medlem i VSF år: 1992 ÖN 
Familj: Fru och tre barn, hund och en flock med 
höns 
Bor i dag: Egnahemshus i Hindhår (Borgå)

det tillsammans med fantastiska kolleger och kunder. 
Varje företag jag jobbat för har varit en höjdpunkt i 
karriären, just i den stunden.

Vad har varit den största utmaningen i din 
yrkeskarriär?
– Att utexamineras som VVS-ingenjör i medlet av 
90-talet, mitt i den djupa ”lama” som Finland då 
genomgick, var nog den största utmaningen jag har 
råkat ut för. Det verkade ganska hopplöst att hitta ett 
jobb inom branchen, och jag jobbade en tid som målare 
på min farbrors målerifirma innan jag lyckades hitta ett 
jobb som motsvarade det jag utbildat mig till.

På vilket sätt har branschen förändrats 
genom åren?
– VVS-branschen inte bara följer utvecklingen, i många 
avseenden visar den riktningen för miljövänligt och 
hållbart byggande. I och med att mänskor blir mer 
miljömedvetna, och kräver mer energisnåla och kli-
matsmarta lösningar så utvecklas produkterna inom 
VVS-tekniken regelbundet. Värmeåtervinning, vatten- 
och energisparande lösningar, miljövänliga kylmedier, 
samt hållbara lösningar för avloppshantering har länge 
varit vardagsmat för oss VVS:are. 

Kan man inom VVS-branschen tala om ” den 
gamla goda tiden”? Vad var bättre tidigare 
och vad är bättre nu?
– Nej, det kan man inte. Titta hellre framåt och fundera 
på vad som kunde bli ännu bättre!

Lönar det sig för en studerande i dag att 
satsa på en karriär inom vvs?  Om, så varför?
– Absolut! Det är en mångsidig och intressant bransch 
som ständigt utvecklas. Det kommer alltid att finnas 
behov av VVS:are.
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Hur följer du i dag med vad som händer inom 
branschen, både i Finland och globalt?
– Jag tar del av den information som finns på olika 
medier, både digitala och traditionella såsom tidningar. 
Mässor och andra tillfällen där branschfolk samlas är 
givande informationsforum. Vår egna lokalavdelning i 
VSF har trogna leverantörer som informerar oss med-
lemmar om senaste nytt.

Är du föreningsaktiv och i så fall var och i 
vilken omfattning?
– Jag har suttit i ÖN lokalavdelnings styrelse från år 
2004 och verkat som sekreterare alla dessa år. Jag sit-
ter dessutom i styrelsen för ungdomsföreningen i min 
hemby Hindhår. Jag jobbar även aktivt som funktionär 
i Borgå Akilles friidrottssektion, där mina barn är aktiva 
som idrottare.

Hur tillbringar du dina dagar, har du några 
fritidsintressen?
– Föregående svar täcker delvis även denna fråga. Som-
maren går vanligtvis i idrottens tecken, jag har fått 
bekanta mig med ganska många idrottsplaner runtom 
i landet. Även några träningsläger i Spanien och Grek-
land har det blivit. Eftersom jag bor på landsbygden är 
friluftsliv en naturlig del av livet, speciellt på hösten vis-
tas jag gärna i svampskogen. Jag läser en hel del (riktiga 
böcker, ingen läsplatta för mig) och mitt egnahemshus 
med stor trädgård sysselsätter mig ganska effektivt.

Har du några önskemål om VSF:s verksamhet?
– Jag önskar bara att verksamheten ska fortgå och att vi 
även i fortsättningen ska ha aktiva och engagerade med-
lemmar som ställer upp och gör denna förening möjlig!

VSF:s höst- och valmöte arrangerades den 1 novem-
ber i ett mötesrum på Viking XPRS. På mötet 
godkändes stadgeändringar samt verksamhets-

plan och budget för år 2020. Det beslöts att medlems-
avgifterna för personmedlemmar inte höjs utan förblir 
70 euro för ordinarie medlemmar, 35 euro för seniorer 
och 5 euro för juniorer. För understödande medlemmar 
erbjuds från och med nästa år olika kategoriers med-
lemskap. Till föreningens viceordförande för perioden 
2020–2021 valdes Robin Gottberg med Ove Lahti-
vuori som suppleant. Peter Lindström med Tom Fors-
blom som suppleant och Roland Westerbacka med 
Benny Mörk som suppleant återvaldes för följande två 
år. Matts Björkgård invaldes som ny i styrelsen. Hans 
suppleant är Sixten Fredriksson. 

VVS-tidskriftens långvariga chefredaktör och 
ansvariga utgivare Magnus Hallberg hade meddelat 
att han inte ställer upp för återval, utan önskade att 
nya krafter skulle ta över. Robert Wiklund föreslogs 

Valmöte på Viking XPRS

och valdes enhälligt till ny chefredaktör och ansvarig 
utgivare för tidningen. Magnus avtackades för sina 
enorma insatser för tidningen. Efter mötet valde en 
del medlemmar att stanna en natt i Tallinn medan 
andra åkte hem. (SL)

Lokalavdelningen i Östra Nyland ställde till fest den 
14 september med anledning av sitt 30-årsjubileum. 
I samband med jubileet publicerades även en histo-

rik. Festen gick av stapeln i festsalen på Café Cabriole i 
Borgå. Festkommittén bestående av Magnus Illman och 
Kimmo Riikonen hade arrangerat en fin fest, där del-
tagarna fick njuta av god mat och trevlig samvaro. (SL)

VSF ÖN 30 år
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Seminariet gick i år under rubri-
ken ”Hur leverera hälsosamma, 
klimatneutrala byggnader till 

2050”. Under seminariet talade 
representanter från EU-kommis-
sionen och flera EU-projekt pre-
senterades. Det funderades även 
mycket på hur man ska få inves-
terare intresserade av energireno-
veringsprojekt. Presentationerna 
finns tillgängliga på REHVAs 
webbsida www.rehva.eu där det 
även finns en webbshop från vil-
ken man kan beställa handböcker 
(guidebooks) som REHVA utgivit. 
Den nyaste boken heter ”Hygiene 
in Potable Water Installations in 
Buildings”. (SL)

REHVA Brussels Summit 2019

VSF

Europeiska VVS-föreningarnas förbund samlades traditionsenligt till möten och 
seminarier den 4–5 november i Bryssel. Från Finland deltog FINVAC:s styrelseord-
förande Olli Seppänen samt FINVAC:s och VSF:s verksamhetsledare Siru Lönnqvist. 
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Trots att Finland kritiseras för 
långsamhet när det gäller kon-
kreta klimatplaner har över-

gången till utsläppsfri och inhemsk 
elproduktion varit synnerligen snabb 
för vindkraftens del. Efter sommaren 
2018 har man i Finland offentliggjort 
över 20 vindkraftsparker i vilka man 
bygger över 280 vindkraftverk som 
uppskattningsvis producerar 4–6 
terawattimmar el. 

– Ett modernt vindkraftverk 
producerar omkring 15–20 gigawat-
timmar el per år. 280 vindkraftverk 
producerar alltså årligen 4–5,5 
terawattimmar, vilket överskrider 
den årliga elförbrukningen i till 
exempel Finlands största elförbru-
karkommun Helsingfors, konsta-
terar Voimaa Tuulesta-konsortiets 
representant och vd för wpd Fin-
land, Heikki Peltomaa. 

– Även ur investeringssynpunkt 
är ökningen av den kommersiella 
vindkraften betydande. I medeltal är 
en investering i ett vindkraftverk cirka 
fem miljoner euro, när man beaktar 
hela vindkraftsparkens utgifter. Byg-
gandet av 280 vindkraftverk innebär 
sålunda investeringar på  över 1,4 mil-
jarder euro i Finland. Investeringstak-
ten kommer även i fortsättningen att 
röra sig runt en miljard euro per år.

Företagen som ingår i Voimaa 
Tuulesta har offentliggjort kommersi-
ella vindkraftsprojekt för omkring en 
halv miljard euro. Utöver de tidigare 
vindkraftsprojekten har konsortiets 
medlemsföretag planerat att bygga 
tilläggskapacitet på i medeltal 1 000 
megawatt per år, vilket innebär, att vi 
fram till år 2030 skulle få ytterligare 
en 10 000 megawatts vindkraftspro-
duktion.

Vindkraftsinvesteringar på nära 1,5 miljarder i Finland på kort tid
Efter sommaren 2018 har man i Finland offentliggjort kommersiella vindkrafts-
investeringar för närmare 1, 5 miljarder euro. Utifrån denna prognos skulle över 
50 procent av Finlands elproduktion produceras med vindkraft år 2030, enligt en 
sammanställning som Vindkraftverkens konsortium ”Voimaa Tuulesta”, har gjort.

– Med nya, effektiva kraftverk kan 
man med denna kapacitet producera 
cirka 60 terawattimmar el per år, vil-
ket enligt Peltomaa betyder att minst 
hälften och i bästa fall två tredjedelar 
av Finlands hela elbehov kan produ-
ceras med vindkraft. (BT)

Entreprenaderna ökar nu inom 
reparationsbyggandet och hösten 
har hållit VVS-entreprenörerna 

sysselsatta. Över hälften av de företa-
gare som svarat på enkäten säger sig 
ha gott om arbete inom nybyggnatio-
nen och inom reparationsbyggandet 
är situationen redan rätt god för 67 
procent av de tillfrågade. Företagens 
orderstock för full sysselsättning är 
i medeltal fem månader. Närmare 
inkommande vår väntas läget dock 
lugna sig till en tillfredställande nivå.

– Minskningen inom nybyg-
gandet märks redan klart i regi-

Konjunkturtoppen inom byggandet ökade inte lönsamheten för 
VVS-entreprenaderna 
Den intensiva tillväxtperioden inom byggandet jämnar ut sig och VVS-entrepre-
nörerna förväntar sig en svagt sluttande återgång till normal nivå. Tyngdpunkten 
läggs nu på reparationsentreprenader, vilket tydligt märks i hur företagens omsätt-
ning fördelas. Däremot syns konjunkturtoppen inte i lönsamheten, framgår det av 
konjunkturöversikten för VVS-entreprenaderna. 

onerna och många entreprenörer 
flyttar resurser till reparationsbyg-
gandet, där det hopats en hel del 
moderniseringsbehov. Det som 
dock oroar här  är husbolagens 
försämrade möjligheter till finan-
siering för även de nödvändigaste 
reparationerna, säger LVI-Tekniset 
Urakoitsijat LVI-TU ry:s verkstäl-
lande direktör Jari Syrjälä. 

Trots att året med tanke på 
omsättningsökningen blir gott 
och konjunkturen varit i topp har 
VVS-installationsföretagen inte kun-
nat förbättra sin lönsamhet. Endast 

en femtedel av de tillfrågande väntar 
sig ett gott år beträffande lönsamhe-
ten, för lika många blir årets svagt ur 
ekonomisk synpunkt. 

Inom VVS-branschen har det 
redan länge rått brist på yrkes-
kunnig arbetskraft, framför allt på 
arbetsledare i tillväxtcentra. Någon 
snabb förändring till det bättre 
utlovas inte enligt fria kommenta-
rer från de tillfrågade. Den senaste 
år gjorda reformen inom yrkesut-
bildningen får skarp kritik – stu-
derande skickas till arbetsplatserna 
utan grundkunskaper. (BT)
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Konditionsgranskning på gott 
och ont
Fukt, mögel, dålig inomhusluft. Bekanta 
ord som med jämna mellanrum dykt 
upp i medierna i åratal. Skolor runtom 
i landet tycks vara speciellt utsatta. För-
äldrar och elever i utsatta skolor reagerar, 
likaså lärare. Fastighetsägare kritiseras i 
hårda ordalag, informationsmöten hålls, 
undersökningar utlovas, fel och brister ska 
åtgärdas. Men ingenting tycks bota dessa 
”sjuka” byggnader. Skolklasser flyttar till 
baracker, saneringar utförs, men hittills 
har vidtagna åtgärder haft föga effekt. 
Var ligger felet och är det här åkommor 
vi måste finna oss i och leva med i dagens 
Finland?

Det talas ofta om konditionsgranskning av 
byggnader. Vad innebär en sådan? Har man 
någon nytta av en konditionsgranskning och 

vem får göra en sådan? Vi ställde några frågor till TD 
Juhani Pirinen, en av landets främsta experter på 
fukt- och mögelproblem. Han ledde i början av seklet 
miljöministeriets landsomfattande femårsprojekt om 
fukt- och mögel i byggnader och arbetar numera som 
byggnadsinspektör vid Lahtis stad.

Vad innebär en konditionsgranskning av 
en byggnad?
– Det finns många förfaringssätt som klargör en bygg-
nads skick, bland annat en konditionsuppskattning, 
en konditionsgranskning och en fukt- och inomhus-
klimatteknisk konditionsundersökning.

En konditionsuppskattning är en organoleptisk 
och formulärbaserad uppskattning vars ändamål är 
att informera fastighetsägaren om byggnadens kon-
dition och renoveringsbehov. 

En konditionsgranskning görs i samband med 
försäljning av en lägenhet eller ett egnahemshus, 
där objektets kondition klargörs genom i huvudsak 
organoleptisk undersökning och mätverktyg som inte 
söndrar strukturen.

Vid en fukt- och inomhusklimatteknisk konditions-
undersökning undersöks en fastighet noggrant, sektor för 
sektor, för att identifiera källorna till inomhusluftproblem 
och för att lägga grunden för en reparationsplanering.

Intervju: Börje Takolander

Vem får göra en konditionsgranskning av 
en byggnad? 
– Om det finns det inga stadganden i någon lag. I prin-
cip får vem som helst göra konditionsgranskningar. Ett 
behörighetsregister för konditionsgranskare som gått 
en kurs för bostadsaffärer upprätthålls av FISE Oy. Om 
man vill trygga hälsoaspekten vid granskningen lönar 
det sig att anlita byggnadsingenjörer eller byggmästare 
som avlagt byggnadshälsoexpert examen (RTA). Där-
utöver finns det även andra goda konditionsgranskare, 
men de är besvärligare att finna.

Är en konditionsgranskning tillförlitlig? 
Kan man göra en sådan utan att söndra 
strukturer?
– Det beror på byggnadens ålder och de dokument som 
finns till hands. Om byggnaden är relativt ny finns det 
planer och dokument över hur den är byggd. Genom 
att gå igenom pappren framgår det i allmänhet om 
det finns några risker i byggnaden. Gäller det äldre 
byggnader är man för det mesta tvungen att öppna 
några strukturer innan husets totala kondition klarnar.

Ofta är det så att huset enligt en utförd kon-
ditionsgranskning har papper på att det är friskt 
och varken fukt eller mögel förekommer, men att 
människor som bor eller arbetar i byggnaden ändå 
uppvisar symtom och att en ny granskning visar fukt- 
och mögelskador.

Juhani Pirinen.
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Görs konditionsgranskningar med ”vänster” 
hand och vem drar i så fall nytta av det?
– Tyvärr finns det vissa fastighetsförmedlare som före-
slår ”konditionsgranskare” som inte ens finner helt 
uppenbara riskkonstruktioner och fuktskador i bygg-
naderna. Den här typen av verksamhet är uppsåtligt 
vilseledande och den enda målsättningen är att ro en 
affär i land. Den som drar nytta av det här är fastighets-
förmedlaren som får sitt arvode för affären och kondi-
tionsgranskaren som får sin belöning för gransknings-
rapporten. Lyckligtvis är den här typen av verksamhet 
sällsyntare nu än tidigare. Man kan i dag i allmänhet 
lita på en konditionsgranskning.

I synnerhet skolbyggnader har visat sig 
vara utmanande objekt. Det verkar som 
om man i många fall bara ger dem första 
hjälpen. Beror det på brist på pengar? Eller 
på reparationsskuld?
– Skolbyggnader är stora helheter som ofta består av delar 
från olika tidsperioder. En konditionsundersökning är 
verkligt utmanande och kräver insikt i byggandet under 
olika perioder. Ibland är det svårt att hitta gamla ritningar. 
Noggranna, detaljerade undersökningar är dyra, men utan 
sådana misslyckas reparationerna i allmänhet. Man repa-
rerar fel saker, eller rättare sagt, man reparerar inte rätt 
saker och inte heller tillräckligt omsorgsfullt. 

Ofta har brukstiden överskridits för system som 
skyddar byggnader för fukt, såsom täckdiken, vatten-
isolation och vattentak. Då har täckdikena slammat 
igen, vattenisoleringarna börjat läcka, likaså vatten-
ledningarna och avloppen och ventilationens effekt 
har avtagit. Det alltså frågan om reparationsskuld. 

När vi ytterligare tillfogar, att det i konstruktio-
ner i 1980- och 1990-tals fastigheter finns en mängd 
fuktfysikaliskt dåligt fungerande konstruktionslös-
ningar såsom blindsocklar, invändigt isolerade golv 
och källarväggar mot mark, är soppan klar.

Har kvalitetsnivån på byggandet i Finland 
sjunkit med åren? Är man inte längre stolt 
över sina händers verk? Är det brådska som 
är orsaken – på bekostnad av noggrannhet 
och kunnighet?
– Jag tror inte att det har så mycket att göra med nivån 
på byggandet. Byggarna gör nog det som finns skrivet 
i planerna. Även fuktkontrollen borde dock planeras 
och sanktioner införas i projektdokumentationen så 
att entreprenörerna ska veta vad som förväntas av dem. 

Beställaren bör beställa ett torrt och friskt hus. 
De kommersiella dokumenten bör skrivas på rätt sätt. 
Omöjligt är det inte, men svårt tycks det vara.

På nya poster

Roth Finland Ab
Pauli Santala (Ing., eMBA) har 
utnämnts till ny landschef (General 
Manager) på Roth Finland Ab från 
och med den 7 oktober 2019. San-
tala har senast arbetat på Ahlsell 
Finland som regionförsäljnings-
chef och därförinnan på YIT och 
Caverion. 

Christoffer Wickström har 
utsetts till projektförsäljningsan-
svarig. 

Kenneth Dahlberg, byggnads-
ingenjör (yh), har utsetts till försälj-
ningsingenjör. 

Jouni Lastula har utnämnts 
till försäljningschef med ansvar för 
mellersta Finland. Han har tidigare 
arbetat bland annat på Ahlsell Fin-
land och Onninen Oy. 

Jukka Matarainen har 
utnämnts till försäljningschef med 
ansvar för östra Finland. Matarai-
nen har senast arbetat på Wavin 
Finland Oy med liknande uppgifter.

Aalto-universitetet
DI Ville Jokela har från och med 
1.1.2020 utnämnts till verkställande 
direktör för universitetets dotter-
bolag, Aalto yliopistokiinteistöt 
Oy. Han ansvarar bland annat för 
företagets dagliga ledning, fastig-
hetsförvaltning, fastighetsutveck-
ling, planering och genomförande 
av campusinvesteringsprogram-
met, fastighetstransaktioner samt 
användartjänster vid campus.

Han kommer närmast från Pon-
tos Oy och rapporterar till Aalto-uni-

versitetets ekonomidirektör och 
Aalto-universitets fastigheters sty-
relseordförande Marianna Bom. 
Jokela är även medlem i Aalto-uni-
versitetets ledningsgrupp. 

Coor Suomi 
Ekon.mag. Jan Mäkelä har från 
och med 18.11.2019 utnämnts till 
försäljningsdirektör och medlem 
av ledningsgruppen. Han ansvarar 
för försäljning, marknadsföring och 
utveckling av affärsverksamheten. 
Han kommer närmast från Schin-
dler Oy.

Ekon.mag. Ville Annala har 
från och med 18.12.2019 utnämnt 
till ekonomidirektör och medlem 
av ledningsgruppen. Han kommer 
närmast från Lassila & Tikanoja.
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Företaget är framför allt känt för 
sitt kvalitativa kundsamarbete 
och för sitt processförbättrings-
arbete. 

– Grunden för vårt företag är 
våra anställdas yrkesskicklighet 
och en genuin kundtillfredsstäl-

Den kundorienterade banbrytaren LVI-
Nordic är årets VVS-entreprenör
LVI-Nordic Oy från Esbo valdes till årets VVS-entre-
prenör (Vuoden 2019 LVI-urakoitsija) vid LVI-Pä-
ivät i Tammerfors 24.10. 

Detta var första gången branschens 
kvinnliga proffs valde Ramboll till 
populäraste arbetsgivare. Enkäten 
visar att Ramboll enligt bransch-
proffsen placerade sig på åttonde 
plats bland arbetsgivarna i Finland. 

Kvinnor röstade fram Ramboll till årets 
populäraste arbetsgivare
De kvinnliga yrkesproffsen inom teknikbranschen 
utsåg Ramboll till Finlands populäraste arbetsgivare 
i Universums färska enkät. 

Suomen Kylmäpiste verkar i Södra 
Finland och företagets omsättning 
uppgår till cirka 1,5 miljoner euro. 
Serviceutbudet omfattar kylanlägg-
ningsentreprenader samt service, 
reparation, försäljning och uthyr-
ning av kylapparatur.

Företagsköpet föranleder inga 
personalomställningar. Verksam-
heten flyttar till Assemblins kontor i 
Lassas och Suomen Kylmäpiste Oy:s 
ägare och verkställande direktör 
Kristian Stenman blir servicechef 
vid Assemblin Oy. (BT)

Assemblin förvär-
vade Suomen  
Kylmäpiste

Assemblin Oy har i slutet 
av september förvärvat 
Suomen Kylmäpiste Oy:s 
affärsverksamhet. Genom 
köpet stärker Assemblin 
sin position på kylanlägg-
ningsmarknaden.  

Produktnytt

FICO Pro heter det nya 
övervakningssystemet för 
övervakning och funktions-
testning av motoriserade 
brandspjäll. FICO finns 
framtagen i två utföranden.  
 
Den större FICO Pro klarar över-
vakning av upp till 256 brandspjäll 
samt rökdetektorer installerade i 
rum och kanaler. En av det vikti-
gaste nya egenskaperna är själv-
adressering, vilket betyder att FICO 
Pro vid ibruktagning själv kan iden-
tifiera alla kommunikationsenheter 
och brandspjäll som är anslutna till 
kontrollenheten. Detta sparar en hel 
del tid för entreprenören. En annan 
viktig egenskap är flexibiliteten i sys-
temet. Användaren kan dela upp 

FläktGroup lanserar ett nytt övervakningssystem för brandspjäll

brandspjällen i olika grupper och 
fritt ställa in intervall och klockslag 
för funktionstestning. Dessutom är 
det möjligt att intergrera FICO med 
BMS via Modbus RTU. Menyerna i 
FICO Pro har FläktGroups nya ISY-
teq design.

För mindre anläggningar har Fläkt-
Group tagit fram en mindre central 
med produktnamn FCMB-4 som 
klarar övervakning av upp till 12 
brandspjäll. Med FCMB-4 kan man 
kostnadseffektivt få ett övervaknings-
system till mindre anläggningar. (RW) 

lelse, konstaterar verkställande 
direktör Mika Pääkkönen. Vi 
lyssnar på våra kunder och dis-
kuterar oss tillsammans fram 
till bättre verksamhetsformer 
och hur man kan modernisera 
VVS-branschen. (BT)

Senaste år var placeringen sjunde. 
Även i år är Ramboll det enda 
planerings- och konsultföretaget 
bland de tio bästa inom teknik-
branschen. Enkäten besvarades av 
6 185 proffs. (BT)
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Alfa-Laval Nordic Oy

Bauer Watertechnology Oy

Belimo Finland Oy

Caldomix Oy Ab

Climecon Oy

Oy Danfoss Ab

Enervent Oy Ab

Eskon Oy

ETS NORD

FläktGroup Finland Oy

FM Mattson Mora  
Group Finland Oy

Geberit Oy

Oy Grundfos Pumput Ab

INR Iconic Nordic  
Rooms Sanka Oy

Kaiko Oy

Kolmeks Oy

Kryotherm Oy

Oy Lindab Ab

LK Systems Oy

LVI-Dahl Oy

Oy LVIS - K.A.Stendahl - 
VVSEL Ab

NIBE Energy Systems Oy 

Oras Oy

Ouman Finland Oy

Oy Prevex Ab

Reflex Winkelmann GmbH

Rettig Värme Ab

Roth Nordic Oy

Stravent Oy

Suomen Terveysilma Oy

Oy Swegon Ab

SWEP International AB

Systemair Oy

Oy Termocal Ab

Thermotech Scandinavia 
Finland Oy 

Termovent  
Finland Oy Ab

Unidrain Oy

Uponor 

Viega

Läsarna tillönskas en God Jul 

och ett Framgångsrikt 

Nytt År 2020
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Med know how från Siemens 
har man utvecklat Sello till 
att blir ett så kallat virtu-

ellt kraftverk där köpcentret aktivt 
hjälper FinGrid att balansera el -
nätet i Esbo. När det råder effekt-
brist i elnätet kan köpcentret Sello 
utjämna genom att på ett raffinerat 

Köpcentret Sello i Alberga är ett 
virtuellt kraftverk som hjälper 
Fingrid att balansera elnätet
När köpcentret Sello byggdes år 2005 ansågs placeringen invid järnvägen och i 
anslutning till Ringettan i Esbo vara utmärkt. Under de senaste 24 månaderna 
har det skett en betydande modernisering av hustekniken, framför allt på  elsidan. 
Siemens har skapat ett intelligent system som gör köpcentret flexibelt i sin elkon-
sumtion. Med hjälp av solpaneler och ett stort batterilager hjälper köpcentret 
Fingrid att minska förbrukningstopparna i elnätet. 

Text & bild: Robert Wiklund

sätt dra ner på sin elkonsumtion. 
Varvtalet på fläktarna och luftflö-
det i anläggningen minskas med 30 
procent, LED-belysningen dimmas 
ner, rulltrapporna går långsammare, 
cirkulationspumparna går ner i varv, 
matareffekten på laddplatserna till 
elbilarna miskas. Ström matas ut 

ur Sellos egna batterilager på 2 100 
kWh. Besökarna på köcentret kän-
ner knappt av att köpcentret går 
ner till sparläge medan hela styr- 
och reglersystemet arbetar för fullt. 
Sellos batterilager är för närvarande 
det största strömlagrande batteriet 
för en fastighet i Norden.  

De 2500 st solpaneler som finns installerade på taket är inte synliga för kunderna. Foto: Sello
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2500 solpaneler är utplace-
rade på köpcentrets tak
En annan viktig del av Sellos vir-
tualkraftverk är de 2 500 solpane-
lerna som är installerade på den 
västra huskroppens tak. Panelerna 
har en toppeffekt på 750 kW och 
hela produktionen kan sväljas 
av köpcentret självt. När elpriset 
på spotmarknaden är lågt passar 
man på att ladda batteriet för att 
sedan använda elen vid sporadiska 
förbrukningstoppar. Den här lös-
ningen för intelligent energi-
optimering är unik i sitt slag i Fin-
land. Också tekniken är utvecklad i 
Finlandtt. Sello är den första stora 
fastigheten som deltar i Fingrids 
program för reservkraft. 

Energiförbrukningen på 
Sello minskar 
År 2010 var köpcentrets årliga 
energiförbrukning 34 GWh, men 
nu är den mindre än 28 GWh. Med 
hjälp av batterilagret lyckas köp-
cetret avsevärt förkorta återbetal-
ningsperioden för investeringen i 
solpaneler.

Under innevarande år har Sello 
låtit bygga 24 nya laddplatser för 
elbilar i parkeringshallen. Tidigare 

fanns det bara fyra laddplatser som 
ständigt var upptagna. I samman-
hanget kan nämnas att Esbo stad för 
närvarande har ett pågående projekt 
invid Sello där man låter bygga ladd-
platser för de elbussar som började 
trafikera vägarna i höst. Det vore 
spännande att se hur länge batteri-
lagret kan försörja köpcentret med 
ström så att det kan hålla öppet vid 
ett större elavbrott i Esbo.

Den nordiska elmarknaden 
Nord Pool  
Börsmarknaden för el i Norden 
heter Nord Pool. Här möts elpro-
ducenter och elleverantörer för att 
göra upp om vad elen är värd här 
och nu. De priser som råder på 

den här marknaden styr i slutän-
dan vad kunderna får betala för 
sin el.

Nord Pool Spot är den officiella 
börsen för handel med el i de nordiska 
länderna och de baltiska länderna. 
Börsen ägs av de statliga bolagen 
som också äger huvudledningarna 
i landet. Här säljer elproducenterna 
sin el till den som vill köpa. När det 
råder blåsigt väder i Sverige får lan-
det ett extra stort elöverskott från 
vindkraftverken och denna el måste 
exporteras. Då pressas elpriset ner på 
börsen och gynnar köparna. Finland 
plågas däremot av ett kontinuerligt 
elundersott där cirka en fjärdedel av 
vår elförbrukning importeras från 
grannländerna. 

Sello

 » Årlig föräljning på cirka 400 miljoner euro

 » 170 olika butiker och restauranger

 » 24 miljoner besökare/år 

 » 97 000 m2 butiksareal 

 » Ägas av pensionsbolag som till exempel Keva, Elo, Etera etc.

Under förbrukningstoppar i elnätet kan Sello utjämna genom att minska sin elförbrukning. 
Detta sker genom att belysningen dimmas ned och alla fläktar och pumpar går på lägre 
varvtal. Även rulltrapporna går långsammare än vanligt.

Sellos parkering erbjuder 28 laddplatser 
för elbilar.
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I markanvändnings- och byggla-
gen har man skrivit in på mera all-
mänt plan, att den som påbörjar ett 
byggprojekt ska se till att byggnaden 
projekteras och uppförs så att den 
är sund och säker med avseende på 
inomhusluft, fukt-, temperatur- och 
ljusförhållanden samt vattenförsörj-
ning. Byggnaden får inte vara sådan 
att hälsan äventyras. I Miljöminis-
teriets förordning om byggnaders 
fukttekniska funktion (782/2017) 
bestäms noggrannare om fukthan-
tering. I förordningen står att ”vat-
tenånga, vatten, snö eller is från inre 
och yttre fuktkällor inte får ta sig in 
i konstruktioner så att det orsakar 
skada”. 

Förordningen ger även krav på 
fuktsäkerhet under byggnadstiden, 
såsom krav på fuktsäkerhetsbeskriv-
ning, fuktsäkerhetsplan, skydd av 
byggnadsprodukter och byggnads-
delar samt krav på uttorkning av 
fukt och byggfukt i konstruktioner. 
Omfattningen på fuktsäkerhets-
beskrivningen beror på byggprojek-
tets art och karaktär, vilket innebär 
att beskrivningen är olika för olika 
slags byggprojekt. I beskrivningen 
ska ingå en bedömning av de kritiska 
riskerna för fukt under hela projek-
tet och åtgärder för hur riskerna kan 
avvärjas. I beskrivningen förklaras 
bland annat hur bygg material, 
byggprodukter och byggnadsdelar 
skyddas och hur man säkerställer 
att konstruktioner torkar.

I fuktsäkerhetsbeskrivningen 
för en byggplats ska även nämnas 
de personer som ansvarar för fukt-
säkerheten på byggplatsen under de 
olika projektfaserna. Till exempel 
den ansvariga arbetsledaren eller 
arbetsledaren för ett specialområde 
kan vara ansvarig för fuktsäkerheten.

Ingaflerfuktskadadebyggnader
I medierna har vi fått läsa om oräkneliga byggnader som lider av fuktproblem. 
Dessa problem kan bero på många olika faktorer, till exempel fel i planering, byg-
gande, förvaring av byggprodukter och underhåll. Både bland beslutsfattarna och 
på Miljöministeriet vill man slippa fuktproblem.

Text: Siru Lönnqvist  

Förordningen tillämpas på pro-
jektering och uppförande av nya 
byggnader, men även på utbyggna-
der, utökning av det utrymme som 
räknas till våningsytan, reparation 
eller ändring av en byggnad samt 
ändring av byggnadens användn-
ingsändamål.

Fuktsäkerhetsbeskrivningen
Fuktsäkerhetsbeskrivningen för ett 
byggprojekt ska innehålla allmän 
information om byggprojektet, 
krav på fuktsäkerhet under pro-
jektets olika faser, förfaranden och 
åtgärder för att verifiera att kra-
ven på fuktsäkerhet uppfylls, samt 
information om de personresurser 
som anvisats för fuktsäkerheten. 
Fuktsäkerhets beskrivningen ska 
även innehålla information om 
den person som svarar för över-
vakningen av fuktsäkerheten vid 
projektet. Denna person fungerar 
som fukthanteringskoordinator.

Fukthanteringskoordinator 
Rakennustarkastusyhdistys RTY 
(Föreningen för byggnadsgranskare) 
poängterar att det är viktigt att utse 
en fukthanteringskoordinator för 
projektet redan vid projektplane-
ringsskedet. Ifall den som påbörjar 
projektet samtidigt är entreprenör 
för det, är det skäl att anlita en 
utomstående expert.

Byggnads-, VVS- och fastighets-
branschens personkompetenser FISE 
Ab certifierar bland annat fukthan-
teringskoordinatorer. För att kunna 
bli certifierad bör personen ha utfört 
en kurs på 5 studiepoäng som FISE 
godkänt. Kursen ger färdigheter att 
operera i byggprojektets alla faser. På 
FISE:s webbsida (www.fise.fi) finns en 
lista över kurser som FISE godkänt. 

Kuivaketju10
Verksamhetsmodellen Kuivaketju10 
handlar om fuktkontroll ända från 
planering till byggande och fukt-
kontroll när man väl börjar använda 
huset. Det är en konkret plan som i 
huvudsak går ut på att förebygga de 
10 största riskerna för fuktskador 
och därigenom gallra bort över 80 
procent av kostnaderna som upp-
står till följd av fuktskador. Under 
planeringsskedet kompletterar arki-
tekten, konstruktions-, VVS- och 
el-planerarna Kuivaketju10-listan 
över risker och anvisningen hur 
verifiering sker, så att de motsvarar 
särdragen i projektet ifråga.

Man måste inte använda Kuiva-
ketju10. Många stora byggnadsfir-
mor har egna verksamhetsmodeller 
som de följer. Det räcker ändå om 
man vid ansökandet om bygglov 
uppger att man följer verksamhets-
modellen Kuivaketju10. Men då bör 
man ju naturligtvis även göra det, 
och för många kommer det som 
en överraskning hur omfattande 
modellen är. Om det är frågan om 
en offentlig upphandling bör det 
framgå i upphandlingen att man 
kommer att använda sig av model-
len i projektet. 

Verksamhetsmodellen Kuiva-
ketju10 har utvecklats av Miljöminis-
teriet, byggnadstillsynen i Uleåborg 
och huvudstadsregionen, Raken-
nustarkastusyhdistys RTY, Bygg-
nadsindustrin RT, SKOL, RAKLI 
och Byggandets Kvalitet BYKVA rf. 
I dag ansvarar BYKVA (på finska 
Rakentamisen Laatu RALA ry) för 
Kuivaketju10 verksamhetsmodellens 
underhåll och vidareutveckling. 

BYKVA rf förnyade verksam-
hetsmodellen Kuivaketju10:s elek-
troniska system i somras utifrån 
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användarrespons. Den nya versio-
nen togs i bruk den 8 augusti. Refor-
men gör användandet smidigare, då 
uppgifternas indelning i faser tagits 
bort och modifiering av innehållet 
för uppgifter gjorts enklare. I sam-
band med reformen har även andra 
egenskaper som användarna önskat 
tagits i bruk.

Mera information om Kuiva-
ketju10 hittar du på webbsidan 
kuivaketju10.fi (men tyvärr endast 
på finska).

Fukthanteringskort
På byggnadsindustrins utbild-
ningsenhet Rateko har man sedan 
våren arbetat med en ny webbkurs 

i fukthantering för alla byggar-
betare. Byggnadsindustrin RT 
hoppas att fukthanteringskortet 
(fuktsäkerhetscertifikatet, fukt-
passet) tas i bruk redan i slutet av 
detta år. 

Redan 2017 tilldelades ”Fukt-
säkert byggande priset” (Kosteus-
turvallisen rakentamisen palkinto) 
till en arbetsgrupp som utvecklat en 
kurs för fukthantering på byggplat-
sen. Byggföretaget Peabs verkstäl-
lande direktör Mika Katajisto lyfte 
fram idén på nytt, eftersom han var 
orolig över hur fukt- och inomhus-
luftproblem fläckade byggnadsbran-
schens rykte. Katajisto utmanade 14 
av Finlands största byggföretag att 

delta i utvecklingen av kursen, och 
alla tackade ja. Om dessa företags 
arbetstagare och underleverantörer 
gick kursen, skulle nästan 70 pro-
cent av arbetstagarna inom bygg-
nadsbranschen ha fukthanterings-
kortet.

Det kommer att vara frivilligt 
att skaffa sig ett fukthanteringskort, 
men på RT hoppas man att kortet 
skulle bli ett krav. Den ungefär åtta 
timmar långa webbkursen kom-
mer att översättas till bland annat 
svenska, ryska och engelska. 

Vi får hoppas att alla dessa 
åtgärder leder till att vi i framtiden 
inte längre har fuktskadade bygg-
nader. 

För tillståndspliktiga byggprojekt har det sedan 1 januari 2018 varit obligatoriskt att göra upp en fuktsäkerhetsbeskrivning. Det kräver 
Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion. Syftet med förordningen är att undvika fuktrelaterade skador vid byg-
gande. För många är detta tyvärr dock ännu obekant. 
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Projektet har en kostnadbud-
get kring en miljon euro och 
finansieras av NREP och Busi-

ness Finland som en del av Smart 
Otaniemi -projektet. Det här kom-
mer att vara den första djupa energi-
brunn som tas i bruk i Finland.

I Otnäs pågår ett annat projekt 
med djup energibrunn, den kommer 
att tas i bruk först om ett drygt år. 

Qheat är start-up firman som 
står för know how-kunskapen 
bakom den djupa energibrunnen 
som borras till över en kilometers 

djup för att kunna användas till att 
värma och kyla stora byggnader med 
nästintill nollutsläpp. 

Den här typen av djup energi-
brunn lämpar sig för tätbebyggda 
områden och grundvattenområden. 
Pilotprojektet kommer att genom-
föras på NREP Logicenters logis-
tikfastighet i Skrakaby i Esbo och 
förväntas minska koldioxidutsläp-
pet för de anslutna fastigheterna 
med upp till 90 procent. Själva 
energibrunnen förväntas vara klar 
i december. I skrivande stund hål-

Bakom projektet står fastighetsinvesteringsföretaget NREP, som är en förkortning 
för Nordic Real Estate Partners med huvudsäte i Stockholm. Detta är ett pilotpro-
jekt för en ny storskalig fastighetsenergilösning som producerar upp till 40 gånger 
mer värme jämfört med konventionell geotermisk energi. 

ler Geologiska forskningscentra-
len på med temperaturmätningar 
i energi brunnen. Utfallet av mät-
ningar visar hur mycket djupare 
man behöver borra.

Värmeenergi från en djup 
energibrunn ger 95 procent min-
dre CO2-utsläpp från en fastighet 
vid jämfört med oljeuppvärmning. 
Fastigheten där pilotprojektet pågår 
är Logicenter som ligger alldeles 
invid ring tre på Esbo-sidan. VVS 
tidningen återkommer med uppfölj-
nng när projektet är i drift. 

Kilometerdjup energibrunn borras 
som bäst i Skrakaby, Esbo

Text: Robert Wiklund  Bild: Qheat
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EU:s mål är att minska utsläp-
pen med 80 procent fram till 
år 2050. Ifall vi på riktigt vill 

hindra klimatförändringen är vi 
tvungna att göra saker på ett helt 
annat sätt i framtiden. 

– Hustekniken spelar en central 
i att hindra klimatförändringen, 
säger professor Risto Kosonen. I 
bostadsbyggnader kan vi uppnå en 
70–80 procents utsläppsminskning 
med en kostnadsnivå på 270–500 
€/m2. I byggnader som är kopplade 
till fjärrvärme kan utsläppen mins-
kas med 30 procent utan att livs-
cykelkostnaden stiger. Med hjälp 
av bergvärme- och frånluftsvärme-
pumpar kan man kostnadseffektivt 
uppnå till och med 60–80 procents 
utsläppsminskning. 

Värmepumpar
Investeringskostnaderna för värme-
pumplösningar kan anses kostnads-
effektiva om de är 100-300 €/m2 i 
gamla byggnader och 60–120 €/m2i 
nya. Kapitaltillskottet för anskaff-
ningen är större för värmepumplös-
ningar, men även sparpotentialen är 
större i dessa. 

Solel och solvärme
Byggnadens ålder påverkar vilka 
lösningar som lämpar sig bäst. Det 
är dock värt att notera  att produk-
tion av solel visade sig vara lönsamt 
i alla alternativ, förutsatt att bygg-
nadens användare kunde utnyttja 
elen. Även solvärme och värmeåter-
vinning från avloppsvatten visade 
sig vara väldigt lönsamt i byggnader 
av olika ålder. 

Betydande utsläppsminskning 
möjlig i höghus
Forskning på Aalto-universitetet visar att man genom 
olika energireparationer kostnadseffektivt kan minska 
utsläpp i finländska höghus. Minskningspotentialen är 
störst i gamla höghus, men även i nya byggnader kan 
betydande utsläppsminskningar uppnås.

Text: Siru Lönnqvist  

Isolering, fönster och  
ventilation
I gamla byggnader är tilläggsisole-
ring av tak och byte av fönster till mer 
energieffektiva de kostnadseffekti-
vaste energireparationerna. Emedan 
det i nya byggnader med maskinell 
till- och frånluftsventilation var väl-
digt lönsamt att använda ventilatio-
nen behovsstyrt, det vill säga minska 
ventilationen då bostaden är tom.

Tilläggsisolering av väggar var 
inte kostnadseffektivt, men det 
kan trots det vara motiverat i äldre 
bostadsbyggnader (byggda före 
1976). Likaså är det dyrt att byta 
ett maskinellt frånluftsventilations-
system till maskinell till- och från-
luft med värmeåtervinning, men det 
kan även vara motiverat med tanke 
på förbättrat inomhusklimat.

Forskningssätt
I forskningen utfördes flervalsopti-
mering med hjälp av dynamisk simu-
lering. Med hjälp av optimeringsal-
goritmer i datormodellen kunde 
man beräkna stora mängder olika 
kombinationer av energirenove-
ringsalternativ. På detta sätt fick man 
fram en grupp optimala lösningar, 
i vilka man sedan skapade olika 
kompromisser mellan kostnader och 
utsläppsminimering. Av de optimala 
förslagen på lösningar kan man välja 
en önskad utsläppsminskning eller 
kostnadsnivå. Forskningsresultaten 
kan utnyttjas när kostnadseffektiva 
utsläppsminskningsåtgärder väljs.

I forskningen deltog forsknings-
doktor Janne Hirvonen, äldre fors-
kare Juha Jokisalo och professor 
Risto Kosonen. 

Juha Jokisalo.

Jussi Hirvonen.

Risto Kosonen.
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Byggnaders klimatpåverkan 
ska minskas med hjälp av en 
metod för beräkning av bygg-

naders klimatavtryck. Då man ska 
räkna ut klimatavtrycket blir man 
tvungen att tänka på de val man 
gör i planeringsskedet. I framtiden 
kommer det att finnas ett maxi-
mumvärde för klimatavtrycket likt 
det vi har för energianvändning i 
en ny byggnad idag. Då byggna-
dens klimatavtryck beräknas ska 
byggnadens hela livscykel beaktas, 
allt från framställning av byggpro-
dukter till transporter och arbete 
på byggarbetsplatsen, användning 
och reparation samt rivning och 
återvinning i slutet av livscykeln. 
Hittills har vi ju koncentrerat oss 

Koldioxidsnålt byggande 
Finland ska bli kolneutralt redan år 2035, heter det i regeringsprogrammet. Byggande 
och byggnader spelar en betydande roll i detta. År 2017 offentliggjorde Miljöminis-
teriet en färdplan för koldioxidsnålt byggande, som har som mål att beräkningen 
av byggnaders klimatavtryck ska styras via lagstiftning. Enligt 2019 års regerings-
program ska genomförandet av färdplanen påskyndas – målet är att styrning genom 
lagstiftning ska kunna tillämpas i mitten av 2020-talet.

Text: Siru Lönnqvist

enbart på hur mycket energi som 
förbrukas under den tid byggnaden 
är i användning.

Metoden för beräkning av 
byggnaders klimatavtryck 
testas nu
Miljöministeriet har påbörjat test-
ning av metoden som tagits fram 
för beräkning av byggnaders kli-
matavtryck. Konkret är det frågan 
om ett Excel-verktyg. Det första 
utkastet utvecklades i samarbete 
med experter i byggbranschen och 
sändes på remiss i slutet av år 2018. 
Metoden preciserades och modifie-
rades ut ifrån de kommentarer som 
kom in. Under testperioden, som 
nu inletts, kommer det att samlas 

in ytterligare erfarenheter som utgör 
grund för beredningen och test-
ningen av nästa version. Testperi-
oden sträcker sig från hösten 2019 
till sommaren 2020 och under den 
perioden ska det utredas hur beräk-
ningsmetoden lämpar sig för vanliga 
projekterings- och byggprojekt. 

– Vi önskar att olika slags bygg-
projekt deltar i testningen. Såväl 
nybyggnads- som reparationspro-
jekt är välkomna, likaså byggnader 
av olika storlek. Byggnadsprojekte-
ringen bör dock vara så långt hun-
nen att man i stora drag vet vilka 
material som kommer att användas 
i byggnaden, berättar Matti Kuit-
tinen, specialsakkunnig vid miljö-
ministeriet.
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Alla som vill kan vara med och 
testa metoden. Finansiellt stöd har 
anslagits för tör testningen av beräk-
ningsmetoden och ansökningar 
kunde lämnas in elektroniskt fram 
till den 30 september 2019 (www.
elinkaarilaskenta.fi). Man får dock 
gärna vara med och testa fastän man 
inte beviljats finansiellt stöd för det. 

Stöd och rådgivning 
Green Building Council Finland 
tillhandahåller också rådgivning 
som kan anlitas av såväl offentliga 
som privata aktörer. Green Building 
Council Finland är en icke-vinstdri-
vande förening som främjar hållbar 
utveckling i fastighets- och bygg-
branschen. 

Lauri Tähtinen, äldre sak-
kunnig vid Green Building Council 
Finland, berättar att de under test-
perioden erbjuder rådgivning på 

webben, per telefon och i form av 
workshoppar. Green Building Coun-
cil Finland vill för sin del bidra till 
att kunskapen om koldioxidsnålt 
byggande ökar i Finland.

Nationell utsläppsdatabas
Parallellt med testningen av meto-
den inleds också arbetet med att ta 
fram en nationell utsläppsdatabas. 
För detta arbete svarar Finlands 
miljöcentral. Janne Pesu, special-
sakkunnig vid Finlands miljöcentral 
konstaterar att det krävs tillförlitlig 
information som producerats på ett 
transparent sätt som grund för beräk-
ningen när metoden för beräkning 
av byggnaders klimatavtryck börjar 
tillämpas i praktiken efter testfasen.

Databasen kommer att inne-
hålla utsläppsdata om byggnads-
material, byggande, transporter och 
avfallshantering. Den kommer att 

tas fram i samarbete med byggbran-
schen. Målet är att en första version 
av databasen ska färdigställas under 
år 2020.

Från koldioxidavtryck till 
koldioxidhandavtryck
Hittills har vi för det mesta talat om 
koldioxidavtryck, med vilket man 
avsett den negativa klimatpåverkan 
som projektet medför. Idag har man 
börjat tala även om koldioxidhand-
avtryck, det vill säga positiv klimat-
påverkan, som inte skulle uppstå 
utan projektet. Ett koldioxidhand-
avtryck kan uppnås till exempel 
via återanvändning av produkter 
och återvinning av material, genom 
kollager och kolsänkor eller genom 
överskott på förnybar energi.

Vi inom byggbranschen kan 
märkbart påverka klimatföränd-
ringen! 

I byggnadens klimatavtryck beaktas hela livscykeln.
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– Man har uppskattat att energian-
vändningen i byggnaderna borde 
minska med ungefär 40 procent 
under de följande tio åren.  Klimat-
neutralitet kommer att innebära 
stora förändringar för byggnaders 
uppvärmningssystem och energi-
källor, konstaterade FINVAC:s 
ordförande Olli Seppänen i sitt 
välkomsttal. Därefter överräckte 
statssekreterare Terhi Lehtonen 
från Miljöministeriet regeringens 
hälsningar till seminariet. Finland 
siktar på att vara klimatneutralt 
år 2035 och strävar efter att vara 
världens första fossilfria välfärds-
samhälle. Kolsänkor och -lager ska 
förstärkas såväl på kort som på lång 

Högklassigt seminarium om 
energianvändning i byggnader  
Rakennusten energiaseminaari 2019 arrangerades i höst redan för femte gången. 
Seminariet bjöd åter på ett högklassigt program den 8 oktober i Finlandiahuset 
och samlade över 400 energiexperter, myndighetsrepresentanter, byggherrar, fast-
ighetsägare, planerare och tillverkare.

Text: Siru Lönnqvist   Bild: Jyri Laitinen

sikt, klimatavtrycket för boende 
och byggande ska minskas, förlus-
ten av biologisk mångfald i Finland 
ska stoppas och Finland ska stärka 
sin roll som föregångare inom cir-
kulär ekonomi. Regeringens mål är 
ambitiösa. 

Byggnaderna fortfarande i 
fokus
EU:s representant Dimitrios Atha-
nasiou poängterade att byggsek-
torn inom EU, liksom i Finland, 
är den största energiförbrukaren. 
Den står för cirka 40 procent av 
primär energiförbrukningen och 
36 procent av växthusgasutsläp-
pen. Av byggnaderna som finns på 

EU-mark är 75 procent ineffektiva 
i fråga om energianvändning. Det 
krävs energieffektivitetsåtgärder, 
eftersom den naturliga förnyel-
seshastigheten för byggbeståndet 
endast är 0,4–1,2 procent per år, 
beroende på medlemsstat. Därför 
utgör byggnaderna fortfarande kär-
nan i EU:s energipolitik.   

Utöver energidirektiven som 
gavs senaste år presenterade Atha-
nasiou nyheter såsom. ”Smart 
finansiering för smarta byggna-
der”-initiativet samt hur man med 
nära-nollenergibyggnader förutom 
energibesparing även kan uppnå 
andra fördelar som bättre komfort, 
inomhusklimat, hälsa med mera.  
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Åtgärder för att nå klimat-
målen
De finska tjänstemännen, Timo 
Ritonummi från Arbets- och 
näringsministeriet samt Maarit 
Haakana från Miljöministeriet 
berättade om lagstiftning som 
beretts i år för att verkställa EU:s 
direktiv (energieffektivitetsdirekti-
vet EED, REDII om förnybar energi, 
elmarknadsdirektivet och direktivet 
om byggnaders energiprestanda 
EPBD) här i Finland. 

Arbets- och näringsministeriet 
ansvarar för energieffektivitets-
direktivets implementation. För bygg-
nader gäller ändringar bland annat 
mätning av uppvärmning, kylning 
och varmt bruksvatten samt fördel-
ning och fakturering av kostnaderna 
för dessa. Mätarna ska även kunna 
fjärravläsas. Ändringar kommer att 
göras bland annat i energieffektivi-
tetslagen, lagen om bostadsaktiebo-
lag, lagen om hyra av bostadslägenhet 
och Miljöministeriets förordning om 
byggnaders vatten- och avloppsinstal-
lationer. Remissbehandling kommer 
att äga rum i slutet av år 2019 och 
lagförslagen ges i början av år 2020. 
Ritonummi berättade även om för-
ändringen av direktivet om förnybar 
energi och elmarknadsdirektivets 
krav. 

Miljöministeriet har berett en 
lag som förbättrar möjligheterna 
att ladda elbilar och ökar byggna-
ders energiprestanda med hjälp av 
fastighetsautomation. Haakana 
presenterade förutom lagförslaget, 
som kunde kommenteras fram till 
den 8 november, även hur arbetet 
med Finlands långsiktiga renove-
ringsstrategi framskrider.  

Energieffektivitet i byggnader
Forskare Paula Sankelo från Finlands 
miljöcentral började sin presentation 
med att läsa ett stycke ur Eino Leinos 
dikt ”Ihmisheimo”, som hon tyckte 
klart handlade om energibesparing 
i byggnader. I sin fint uppbyggda 
presentation hämtade hon fram att 
utsläppsminskningsmålet på 1,5 °C 
enligt Finlands klimatpanel kan upp-
nås om Finlands växthus gasutsläpp 
minskar med 110–130 procent från 
nivån år 1990 till år 2050. I samma 
scenario bör nya byggnaders värme-
energiförbrukning i medeltal minska 

med 31–51 procent fram till år 2030 
och befintliga byggnaders med 35–44 
procent jämfört med nivån 2010. 
Behovet av att minska totala värme-
förbrukningen är så stort att det krävs 
radikala åtgärder. Energieffektive-
ringsåtgärder kan inte enbart göras 
i samband med grundlig renovering.   

Från pannrum till styrelserum
Frank Hovorka, REHVA:s ordfö-
rande, har i åratal jobbat som en länk 
mellan ingenjörer och ekonomer. Han 
konstaterade i sin presentation att när 
ingenjören vill tala om KWh medan 
ekonomen vill höra om euro. Han gav 
som exempel, driftkostnader för verk-
samheten, som normalt kan fördela 
sig så att energikostnader är cirka 1 
procent, hyreskostnaderna cirka 9 
procent, emedan lönekostnaderna 
står för cirka 90 procent av kostna-
derna. Hovorka poängterade att det 
då inte lönar sig att marknadsföra hur 
mycket energibesparing man kan få, 
utan i stället ta fram hur lämplig tem-
peratur, bra inomhusluft med mera 
ökar personalens effektivitet. Vi bör 
alltså översätta informationen för 
beslutsfattande, vilket han kallade för 
”från pannrum till styrelserum”-över-
sättning. Vi bör få fastighetsägaren att 
förstå varför det är lönsamt att göra 
en investering. 

Energirevolutionen
Enligt professor Jero Ahola från 
Villmanstrand–Lahtis tekniska uni-
versitet LUT är begreppet energi-
revolution utmanande och diffust. 
Allmänt har man dock godkänt att 
energirevolutionen är en process, 

vars utfall är att vi förflyttar oss från 
energisystemet, som huvudsakligen 
grundar sig på förbränning av fos-
sila bränslen, till ett system som är 
utsläppssnålt och som till största 
delen baserar sig på elproduktion, 
-distribution, -lagring och -använd-
ning. Det krävs häftiga åtgärder 
både i byggnaders uppvärmnings-
system och inom energianvändning 
för att vi ska kunna avstå från kol. 

Energirevolutionen har redan 
börjat. Flera städer, bland annat 
Helsingfors, har påbörjat en stark 
kampanj för att minska den miljö-
påverkan, byggnadernas uppvärm-
ning medför. Kaisa-Reeta Koskinen 
berättade i sin presentation om de 
enorma utmaningar Helsingfors stads 
miljöprogram står inför. Fjärrvär-
mens totalförbrukning borde minskas 
med 30 procent fram till år 2035 från 
nivån i dag. För att uppnå detta bör 
man utöver att minska användningen, 
producera 1 000 GWh/a med berg-
värme år 2035. Andelen bergvärme 
bör vara 15 procent år 2035 (i dag är 
andelen 1,5 procent). Med traditionell 
teknik (brunnens djup 177 meter) 
betyder detta cirka 110 000 nya berg-
värmebrunnar fram till 2035. 

Integration
I framtiden kommer byggnaderna 
att integreras bättre med energi-
system. Satu Kankaala berättade 
att ett av målen med utvecklings-
arbetet på Aalto campus är att 
göra campusområdet fritt på kol-
dioxidutsläpp och självförsörjande i 
fråga om energi till år 2030. För att 
uppnå målet krävs energilösningar 

Paula Sankelo citerar Eino Leino.
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där produktion, överföring, distri-
bution, lagring och konsumtion 
smart stöder varandra.    

Inneklimat och energieffek-
tivitet
Marianna Tuomainen från Hel-
singfors stad koncentrerade sig på 
ventilation i sin presentation. Ven-
tilationens andel av en servicebygg-
nads totala värmeenergiförbrukning 
är 20–50 procent och 30–50 procent 
av den totala elenergiförbrukningen, 
beroende på brukstider och värme-
återvinning. 

Tuomainen lyfte fram betydelsen 
av ventilationens brukstider via ett 
exempel. I ett lågstadium i Helsing-
fors var fjärrvärmeförbrukningen 
42 procent och elförbrukningen 31 
procent mindre samt CO2-utsläppen 
38 procent mindre då ventilationen 
användes enligt byggnadens bruk-
stider i stället för att ventilationen 
skulle ha varit igång kontinuerligt. 
Hon konstaterade att det är smart 
användning av energi att ha venti-
lationen igång enligt brukstider, det 
vill säga då det behövs ventilation.

Aalto-universitetets professor 
Risto Kosonen berättade att smart 
styrning av inneklimatet i ett rum är 
möjligt med hjälp av ett koncept, där 
man via en molntjänst kopplar ihop 

smarta termostater som styr vatten-
radiatorer och byggnadsautomatik 
som justerar ventilationen behovs-
styrt. Konceptet för smart energistyr-
ning testades i sju team-rum för stu-
derande i en undervisningsbyggnad. 
Över 80 procent av användarna gav 
inneklimatet vitsordet fyra eller fem, 
på en skala från ett till fem. 

Pasi Pipatti och Riikka Manni-
nen från Senaatti berättade att det 
enlig deras erfarenhet är möjligt att 
uppnå bra inneklimat, hög energi-
effektivitet och nöjda användare 

samtidigt i byggnader som förvaltas 
proffsigt. Samtidigt kan den allmänt 
förekommande myten om att ökad 
energieffektivitet automatiskt för-
sämrar inneklimatet upphävas.

Paneler och utställning
Utöver intressanta presentationer 
erbjöds deltagarna paneldiskussioner, 
vilka leddes av Juha Salmi, samt möj-
lighet att bekanta sig med produkter 
och tjänster som utställarna presente-
rade. Rakennusten energiaseminaari 
arrangeras igen 4.11.2020. 

Juha Salmi diskuterar energi- och kostnadseffektivitet i renovering med St1 Lähienergias VD 
Kristian Savela, Fastighetsförbundets Petri Pylsy och Leanheats VD Jukka Aho.

På ovanståencde sätt uttryckte 
sig Marcus Englund i denna tid-
skrifts spalter år 2016 i samband 
med en företagspresentation. Nu, 
tre år senare håller han ändå på att 
avveckla sitt livsverk, 50-åriga Cal-
domix.

Marcus Englunds son, Egil, som 
har studerat husteknik vid Axxell 
arbetar även han vid Caldomix och 
hade ännu för några år sedan siktet 
inställt på att fortsätta arbeta inom 
branschen och familjeföretaget. 

–  I dag har han dock givit upp 
den tanken, säger Marcus Englund. 
Han har visserligen ett stort kun-
nande om marknadsfilosofin, men 
för att kunna driva ett bolag måste 

man även ha den där praktiska 
erfarenheten som han anser sig 
sakna för att våga ta steget fullt ut 
och överta företaget. Någon annan 
efterföljare har jag inte i tankarna, 
medger Marcus Englund. 

Caldomix samarbetar med de 
främsta produkttillverkarna inom 
VVS-branschen och har specia-
liserat sig på nöd- och säkerhets-
duschar, ögonsköljningskranar, 
specialventiler, krävande extra 
befuktning, specialkranar för sjuk-
hus och storkök. Caldomix har även 
under årens lopp planerat och byggt 
upp omfattande befuktningssystem 
för många stora fastigheter i landet, 
bland annat inom tryckeri-, bil- och 

Marcus Englund avvecklar Caldomix
– Visst skulle jag önska att företaget rullar på, för det vore ju synd att låta ett företag 
som man satsat på och där det finns så mycket know-how, gå förlorat. 

skeppsbyggnadsindustrin samt för 
musik, teater- och operafastigheter 
i Helsingfors. 

Marcus Englund har med åren 
skaffat sig en erfarenhet och auktori-
tet som knappast någon annan i vårt 
land kan visa upp inom just denna 
nisch. Caldomix är inom VVS-bran-
schen känt som ett tillförlitligt och 
kompetent företag och dess verk-
samhet är viktig för VVS-branschen, 
säger Englund.

Avvecklingen av Caldomix pågår 
och om och när det dyker upp en 
hugad spekulant, kan Englund 
tänka sig att vid behov fungera som 
en grå eminens och dela med sig av 
sitt kunnande. (BT)
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Uponor och rakentaja.fi gjorde 
i september en enkät om upp-
värmningssanering som rik-

tade sig till invånare i egnahemshus. 
Den besvarades av 383 personer 
runt om i landet. Över 80 procent 
av dem bor i ett över 20 år gammalt 
egnahemshus och i enkäten koncen-
trerade man sig på dem. 

Endast en knapp femtedel av de 
tillfrågade sade sig helt ha förnyat 
uppvärmningen under de senaste 20 
åren. Över 40 procent använde sig 
fortfarande av det gamla uppvärm-
ningssystemet och en dryg tredjedel 
meddelade att det ursprungliga sys-
temet delvis hade renoverats. 

Värmekällan först
Vid en sanering vill man i första 
hand byta ut värmekällan, men ett 
stort antal vill förnya hela systemet. 
Vattenburna radiatorer vill de flesta 
dock hålla kvar i hus som är över 20 
år gamla. Däremot är vatten buren 
golvvärme den överlägset mest 
populära uppvärmningsformen i 
nyare hus.

Intresset för en uppvärmnings-
reparation tycks dock öka. Hela 60 
procent kommer enligt enkäten att 
låta göra en dylik inom en snar fram-
tid eller har åtminstone övervägt en 
dylik, trots att den inte kommer att 
ske inom ett år. 

Den viktigaste orsaken för en 
värmesanering är att det gamla sys-
temet kräver alltför mycket energi 
och därför blir dyrt. Många säger sig 
även vara rädda för att det gamla 
systemet ska gå sönder och leda till 
vattenskador. 

Priset största hindret
Det största hindret för en reparation 
är fortfarande priset. Däremot tror 
man inte att en sanering gör boendet 
alltför svårt och man betvivlar inte 
heller ett nytt systems funktionalitet.

Gamla uppvärmningssystem oroar
Ett allt större antal egnahemshusägare överväger att låta förnya sitt gamla uppvärm-
ningssystem. Största orsaken är att det gamla systemet blir dyrt och slukar för mycket 
energi. Kostnaderna för en sanering avskräcker och priset är fortfarande det största 
hindret för att göra slag i saken. 

– Det är alltid förmånligare och 
lättare att reparera lite i förtid än 
när skadan redan har skett, vet Saija 
Nieminen, produktgruppschef vid 
Uponor. Om man oroar sig för pri-
set är det skäl att komma ihåg, att 
den effektivare energiförbrukningen 
efter saneringen direkt kan ses i 
uppvärmningskostnaderna. Energi-
effektiviteten kan även lätt ökas 
ytterligare med hjälp av moderna, 
smarta reglersystem med vilka man 
kan styra såväl vattenburen golv-
värme som radiatorer. (BT) 

Moderna reglersystem för golvvärme kan styras varifrån som helst med hjälp av en smarttelefon.

Den köpte delen gäller energi-
effektiva CO2-baserade kyl-
tekniska system och auto-

mationslösningar i anslutning till 
dessa. Affärsverksamheten är en 

Caverion förvärvar affärsverksamheten inom kyltekniska lös-
ningar av Huurre Group Oy

Caverion Oyj förvärvar affärsverksamheten inom kyltekniska lösningar av Huurre 
Group Oy och utvidgar sitt kylkunnande och sina tjänster. 

ledande leverantör av systemen, 
med verksamhet både i Finland 
och Sverige. Verksamheten syssel-
sätter 134 personer i Finland och 
138 i Sverige och omsättningen 

uppgick år 2018 till 48 miljoner 
euro. 

Affären kräver ännu godkän-
nande av konkurrensmyndighe-
terna i Sverige. (BT)
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Ingenjör Svedbergs oslagbara
korttrick

För många år sedan hade bolaget Ericsson Radio Sys-
tems i Stockholm ordnat en julfest för personalen 
där man anlitat Sveriges skickligaste trollkonstnär 

att uppträda. För trollkonstnärer är det i allmänhet extra 
viktigt att slumpen inte får spelrum, utan att tricket eller 
föreställningen går precis enligt det inövade mönstret. 
Men ibland dyker ändå slumpen upp och spelar ett 
spratt – det gäller också för trollkonstnärer.

På Ericsson Radio Systems fanns en äldre ingenjör vid 
namn Svedberg som sysslade med amatörtrolleri. Han 
brukade ibland roa sina kolleger med olika korttrick 
och var med på julfesten. När den berömde professio-
nella trollkonstnären hade avverkat alla sina nummer 
till publikens förtjusta applåder började en liten men 
högljudd klack taktfast trumma på knäna och skandera i 
talkör ”vi vill se Svedberg trolla”. Talkören växte i styrka. 

Gamle ingenjör Svedberg blev genenrad då hans konster 
inte tillnärmelsevis nådde upp till samma höga nivå 
som kvällens gästartist hade presterat. Han kände sig 
som han skulle ställa sig på scen efter Elvis Presley och 
sjunga karaoke. Efter envetna påtryckningar gick Sved-
berg ändå och hämtade en kortlek från bridgeklubbens 
skåp. Han lät en frivillig medhjälpare komma fram och 
blanda kortleken. Sen beordrade Svedberg medhjälpa-
ren att dra ett kort och hålla upp det för publiken, men 
att inte visa det för Svedberg. Medhjälparen drog ett 
kort som visade sig vara ruter sju och höll upp det för 
publiken. Sedan stoppade han tillbaka kortet i leken, 
blandade och kuperade och gav tillbaka kortleken till 
Svedberg.

Som nästa steg hade Svedberg tänkt sig en antiklimax 
som utväg ur den penibla situationen. Han slängde helt 
sonika kortleken i väggen och skulle sedan gå och sätta 
sig. Men på väggen hängde en tavla och mellan glaset 
och ramen på denna tavla fastnade ett kort – ruter sju – 
med framsidan mot publiken. När publiken märkte det 
blev det stormande applåder och visslingar så att taket 
hart när lyftes. Detta trick hade i ett slag överträffat 
den professionelle trollkarlens prestationer. Jublet ville 
inte lätta. Hela personalen tyckte att Svedberg var den 
sanne mästaren. 

Det bästa med denna sanna historia, fritt återberättad 
ur författaren Bengt af Klintbergs verk, är att den pro-
fessionelle trollkonstnären kontaktade Svedberg kort 
efteråt och erbjöd denne ansenliga summor för att få 
honom att avslöja tricket.  Men Svedberg kunde av för-
klarliga skäl inte göra någon affär med honom. Förmod-
ligen kvitterade Svedberg med frasen ”en trollkonstnär 
avslöjar aldrig sina trick”.    

Krönikan

Text: Robert Wiklund  Bild: Peter Lönnqvist
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