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ENKELT FÖR DIG  
– OCH FÖR  
DINA KUNDER

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

S-serien från NIBE är våra smartaste värmepumpar hittills. Med integrerad trådlös 
uppkoppling är våra nya bergvärmepumpar S1255 och S1155 lättare än någonsin 
att installera och underhålla. Ge dina kunder en lösning som är en naturlig del av 
det uppkopplade hemmet, och som samtidigt gör din arbetsdag enklare. Med en 
värmepump från NIBE är det enkelt att vara smart. 

NIBE.FIIT’S IN OUR NATURE
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Välkommen till tjugotalet
LEDAREN

sumerar. Vår vindkraftsproduktion 
bör vi fortsätta att bygga ut. Förra 
året producerade vindmöllorna mer 
än 6,1 TWh och det motsvarade ca 
9 % av elproduktionen i Finland.

För närvarande är intresset för sol
paneler marginellt trots att priset 
har fallit under hela tiotalet och EU 
slopade tullarna på kinesiska paneler. 
När jag skådar in i min kristallkula 
ser jag att solpaneler kommer att bli 
mycket vanligare i framtiden och 
dessutom att de kommer att bli ett 
krav för att erhålla byggnadstillstånd. 
Solpaneler har den fördelen att de går 
utmärkt att kombinera med värme
pumpar.  I Finland har vi i skrivande 
stund en installerad solpanels effekt 
på mindre än 20 W per capita. Det 
kan jämföras med Sverige som har 
30 W och Danmark som har 160 W. 

Trenden att bygga flervåningshus 
av trä startade på tiotalet och verkar 
vara starkt växande. Miljönyttan finns 
i faktumet att trä som byggnadsma
terial binder koldioxid för lång tid 
medan betong avger koldioxid när den 
torkar och hårdnar. Trähus går också 
att bygga på halva tiden jämfört med 
betonghus. Med undantag av Stora 
Enso har vår nordiska träindustri 
inte hunnit med i omställningen att 
försörja byggföretagen med korslim
made balkar. Ibland blir byggbolagen 
tvungna att importera tunga limträ
balkar från Centraleuropa.  I Haga
staden i Stockholm har startskottet 
gått för Sveriges största trähusprojekt 
kallat kvarteret Cederhusen där man 
börjar bygga fyra flervåningshus, 
varav det högsta med tretton våningar 
och inalles 234 lägenheter.

I Finland offentliggjordes i decem
ber att årets RILpris gick till 
Lighthouse i Joensuu som är Fin
lands högsta trähus. Arkitekten 
hävdar att det egentligen är världens 
högsta trähus – pionjärer ska man 
prisbelöna!

V i är inne på tjugotalet och 
jag hoppas att det blir ett bra 
decennium för vår medlems

kår och för Finland. Det är med 
lika doser stolthet och ödmjuk
het som jag tillträder som chefre
daktör för VVStidningen som är 
en av Finlands äldsta och fortfa
rande utkommande facktidningar. 
VVStidningen är den gemensamma 
nämnaren för våra medlemmar och 
att ge er relevanta artiklar blir min 
viktigaste uppgift.

Finland har förbundit sig till EU:s 
program att minska det nationella 
utsläppet av koldioxid och statens 
politik är därmed inriktad på att 
styra utvecklingen bort från fossila 
bränslen. Vid början av tjugotalet 
innehåller atmosfären 408 ppm 
CO2. Energiproduktionen är det 
enskilt viktigaste området för att 
minska bruket av fossila bränslen, 
följt av energieffektivering.

Blickar vi tillbaka till tiotalet kan vi 
notera ett svårslaget rekord när man 
installerade kring 700 000 värme
pumpar i Finland. Men vår bransch 
har mycket kvar att uträtta; många 
hus har fortfarande direktverkande 
elradiatorer.  Dessutom lär det i vårt 
land finnas kring 130 000 fastighe
ter med oljeuppvärmning som väntar 
på en kunnig entreprenör som ska 
komma med förslag och offert på att 
modernisera pannrummet. I Norge 
beslöt stortinget år 2012 att fasa ut 
oljeeldning – från och med nyåret är 
tidsfristen slut och nu står de norska 
oljepannorna tysta i pannrummen. 

När vi träder in i tjugotalet är energi
situationen i Finland sådan att var 
fjärde kilowattimme vi förbrukar 
måste importeras från grannlän
derna. När den tredje reaktorn i 
Olkiluoto startas kommer import
behovet att minska men inte att för
svinna. Vi får tacka Sverige för att de 
producerar mer elenergi än de kon

Robert Wiklund

Chefredaktör
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Jouni Kukko förevisar en rörfilmnings
kamera. Rörfilmning hör till de nischer som 
 PutkipisteRörpunkten specialiserat sig på.
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Rörfilmning och ventilation 
får rörelsen upp i varv
Putkipiste–Rörpunkten har snart femton år på nacken och fortsätter att växa. Före-
taget som började i en lada i Ingå ligger i framkanten när det gäller rörfilmning. 
Ventilationssidan har också rejäl fart.

– Det är ett enormt jobb att lansera en ny produkt. Det 
är en massa material som ska översättas, produkten ska 
presenteras – men när ryktet sprider sig så börjar det 
gå fort framåt. Det blir som en boll som sätts i rullning.

Mika Nieminen som driver det västnyländska 
företaget Putkipiste, på svenska även känt som Rör
punkten, berättar om vilka steg han och företaget tog 
för att bli importör och finländsk representant för rör
filmningskameror av märket Forbest, och sedan att 
tag tillbaka även för ventilationsaggregat tillverkade 
av tyska Blauberg ventilatoren.

Text & bild: Niclas Erlin

God efterfrågan
Kamerorna och ventilationsaggregaten utgör endast en 
del av företagets rätt digra produkt och tjänsteutbud, men 
både rörfilmning och ventilation hör till de områden som 
firman gärna fokuserar lite extra på och som också tilltar.

– Efterfrågan på tjänsterna är god. Det handlar om 
ett intressant och växande område, säger Mika Nie
minen och berättar att suget efter värmeåtervinnin gs
aggregat hela tiden ökar.

Företaget har även ett försäljningskontor i Salo och 
där är det Jouni Kukko som håller i trådarna. Han 
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anställdes för ett och ett halvt år 
sedan och berättar att det finns väl
digt mycket att göra för att mark
nadsföra och sälja produkterna, 
framför allt just rörfilmningskame
ror och ventilationsaggregat.

Kukko som har en VVSutbild
ning i fickan hann arbeta många 
år med konkret rörarbete av olika 
slag innan han började på sin nuva
rande post.

– Försäljningsjobbet underlättas 
mycket då jag också har praktisk erfa
renhet från branschen, säger han.

Företagarna viktiga
Putkipiste–Rörpunkten startade för 
femton år sedan och har sedan fem 
år tillbaka kontor, lager och affär i 
Malmkulla i Karis, invid riksväg 25.

Erik Biström anställdes för 
likaså fem år sedan och är butiks
ansvarig. Biström som är utbildad 
VVSare  säger att dagen fylls väl av 
kundbesök, samtal, offertförfråg
ningar och andra löpande ärenden.

Också den biten växer:
– Vi kommer att anställa ytter

ligare en person till butiken, säger 

Mika Nieminen och berättar att 
affären utgör en form av ryggrad 
för hela verksamheten.

– Sett till omsättningen är det 
företagarna som handlar mest hos 
oss, men också privatkunderna ökar. 
Fler och fler hittar till oss, också allt
fler stugägare. 

Hyllorna i butiken är fyllda med 
allehanda rör och byggnadstillbehör, 
med tonvikt på VVSprodukter. Här 
finns det mesta från värmepumpar, 
filter och kranar till vattenpumpar, 
toalettstolar och hela avloppsystem.

På gården samsas rör av större 
kaliber med andra markanlägg
ningsprodukter.

– Vi har gott om utrymme utom
hus, vilket vi faktiskt behöver, säger 
Nieminen.

Samarbete med grossist
Det var år 2005 som Mika Nieminen 
grundade Putkipiste tillsammans 
med Harri Huovinen och sin fru 
Diana Holmström.

Paret NieminenHolmström hade 
byggt hus i Ingå och lade då märke till 
hur stor prisskillnaden var på mark

naden i fråga om rör, ledningar och 
andra byggnadsprodukter.

Det gav idén och inspirationen 
till att själv börja sälja rörprodukter, 
vilket till en början skedde som en 
bisyssla.

– Allt började i en lada i Ingå där 
vi sålde rör och avloppssystem, säger 
Nieminen och berättar att ett viktigt 
steg var det samarbete som de färska 
företagarna ingick med grossisten 
Meltex Plastics.

– De litade på oss, de trodde på 
vår affärsplan.

Efter fem år i Ingå flyttade 
Putki piste till Horsbäck i Ekenäs 
och i den vevan började Mika Nie
minen jobba heltid för företaget. 
Innan det hade ekonomen och 
filosofie magistern arbetat bland 
annat med miljöledning på revi
sionsbyrån KPMG och som lärare 
vid yrkesinstitutet och senare 
yrkeshögskolan Sydväst.

Uppdragen räcker till
Rörfilmningen hade kommit in i 
bilden ganska snart efter starten. 
Här var det Harri Huovinen som 

Jouni Kukko och Mika Nieminen, här med ett ventilationsaggregat, berättar att ventilationen hör till de områden som företaget gärna 
fokuserar lite extra på.
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höll i trådarna och det gör han än i 
dag. Rörfilmningen sysselsätter fem 
personer.

Men hur går det här ihop med 
att sälja kameror till andra? Riskerar 
inte rörfilmningskunderna att falla 
bort då de får utrustning som de 
själva kan använda? 

Nieminen skakar på huvudet.
– Det är ändå vi som har den 

djupa kunskapen om rören och vi 
kan också göra upp klara planer för 
hur rören ska åtgärdas, säger han 
och konstaterar att den stora fin
ländska byggnadsmassan och åldern 
på den bjuder på rörfilmningsupp
drag så det räcker.

– Och därtill kommer alla 
nybyggen som kräver att man kollar 
att rören är i skick.

Säljer även på nätet
Putkipiste har också en webbutik, 
Putkinetti. Utbudet på nätet byg
ger bland annat på fläktar, ventila
tionsaggregat, tryckkärl, filter för 
vattenrening och pumpar.

– Målet är att satsa mera också 
på nätförsäljningen. Så fort vi akti

Produkter och tjänster

 » Putkipiste–Rörpunkten har specialiserat sig på försäljning 
av bygg- och VVS-produkter samt analys- och VVS-tjänster.

 » Företaget grundades i Ingå 2005 av Harri Huovinen och 
paret Mika Nieminen och Diana Holmström. Huovinen 
leder fortfarande rörfilmningsverksamheten, men numera 
är Nieminen och Holmström företagets enda ägare.

 » Putkipiste har åtta fastanställda och ytterligare några 
timanställda. Firman har kontor, lager och butik i Karis 
och därtill ett försäljningskontor i Salo. En stor del av 
rörfilmningsverksamheten sker i huvudstadsregionen.

Erik Biström är butiksansvarig och Laura SalmariLindvall hjälper till med marknadsföringen.

verar oss på nätet så ökar aktiviteten 
där.

Det är i huvudsak privatperso
ner som köper via nätbutiken, berät
tar Nieminen.

Också Laura Salmari-Lind-
vall är på plats i Karis när VVStid
ningen är på besök. Hon studerar 
till merkonom och är nu fyra måna
der på praktik på Putkipiste, där 

hon framför allt ska hjälpa till med 
marknadsföringen och med att kart
lägga nya kundgrupper.

Normalt jobbar hon på kontoret 
i Salo. Branschen är ny för henne, 
men inte helt obekant. Hon är arte
san till sin utbildning och har arbe
tat bland annat med sanering. Nyli
gen avlade hon också yrkesexamen 
för restaureringsgesäll.  
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Fasaden på Finlands högsta trähöghus pryds 
av ett sirligt ljuskonstverk skapat av Kari Kola. 
Bild: Rami Saarikorpi
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Lighthouse i Joensuu består 
av studentbostäder i fjorton 
våningar och mäter nästan 50 m 

på höjden. Trähöghuset inrymmer 
91 stycken ettor och 26 stycken 
tvåor. Byggherre är Opiskelijaasun
not Oy Joensuun Elli. Arkitektbyrån 
Arcadia i Joensuu står bakom plane
ringen och arkitekturen.

– Brandskyddsbestämmelserna 
är stränga, men nu lyckades entre
prenören och planerarna med hjälp 
av avancerade simuleringar och 
kontroller övertyga myndigheterna 
om att brandsäkerheten är tillräck
lig, säger arkitekt Samuli Sallinen 
som är vd på Arcadia Oy. Till lägen
heterna finns rördragning till ett 
sprinklersystem som aktiveras vid 
brand. För att förbättra brandsäker
heten har huset två trapphus som är 
utrustade med rökevakueringsfläk
tar. Att väggarna är beklädda med 
gipsskivor förbättrar också brand
säkerheten. De bärande väggarna är 

Finlands högsta trä
hus prisbelönat av RIL

Text: Robert Wiklund

I december offentliggjordes att årets RIL-pris gick till 
Lighthouse i Joensuu, som innehar titeln som Finlands 
högsta trähus. Finlands Byggnadsingenjörers förbund, 
RIL, prisbelönar årligen extraordinära projekt som lyf-
ter fram finländskt know-how inom byggbranschen. 

konstruerade i brandklass R90 som 
klarar 90 minuter pågående brand 
innan de kollapsar.

I konstruktionen har man gått 
in för att använda fanerlaminatträ, 
det vill säga LVLbalkar som är 
hoplimmade av tunna lager av trä
faner. Den här tekniken ger LVL helt 
andra hållfasthets och krympninge
genskaper. Till samtliga bjälklag 
gick det åt över tusen kubikmeter 
korslimmade CTLbalkar. CLT står 
för Cross Laminated Timber och det 
var Stora Ensos fabrik i Österrike 
som levererade alla CLTskivor och 
balkar till Lighthouse. Invändigt är 
väggarna beklädda med gipsskivor 
för att klara brandkraven.  Exteri
ören består av vita och gråa mineral
plattor. 

Det ligger i tidens anda att bygga 
koldioxidsnålt och det var modigt 
att konstruktörerna och entrepre
nören valde att bygga i trä, vilket 
gav en obestridlig ekologisk fördel. 

Bild: Arcadia
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Som jämförelse anses en kubikme
ter trävirke binda ett ton koldioxid 
medan ett ton betong avger 700 kg 
koldioxid när det stelnar. Att bygga 
i trä är fortfarande dyrare än att 
bygga i betong men priserna tros 
komma ner när byggnadsindustrin 
med tiden hinner skapa effektivare 
processer. Fördelen med trähus är 
att byggtiden är avsevärt kortare 
jämfört med betonghus.   

Tidigare har trähusbyggandet 
hindrats av olika byggbestämmelser 
som fram till 1997 begränsade trä
hus till endast tre våningar. Senare 
tillät bestämmelserna åtta våningar 
höga trähus. I dagens byggnormer 
finns det inte angivet någon största 
tillåtna höjd för trähus, men brand
skyddskraven är desto strängare. 

Sallinen påstår att Joensuu 
Lighthouse är världens högsta 
våningshus byggt i trä. De bärande 
konstruktionerna och även hiss
schakten är gjorda i trä. Bara första 
våningen, där det finns skyddsrum 
och bastu, är gjuten av betong.  
Norrmännen brukar hävda att 
världens högsta trähöghus finns i 
Brummunddal i Norge, men Samuli 
Sallinen påstår att det norska trä
höghuset innehåller betydligt mer 
betong än Joensuubygget.

Medvinden för trähusbyggande 
blir allt tydligare. I vårt nuvarande 
regeringsprogram finns planer på att 
lätta på kraven på dubbelt brand
skydd. Denna gång gjorde RIL all
deles rätt då de gav priset till det här 
modiga projektet i Joensuu.   

Lighthouse Joensuu

 » Ort: Byggnaden finns i Joensuu

 » Byggherre och beställare: Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

 » Entreprenör: Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy

 » Storlek på byggnaden: Byggkroppens volym 18500 m3,  Våningskvadratmeter: 5934 m2

 » Byggnadskonstruktion och hållfasthetsberäkningar: Joensuun Juva Oy

 » El- och VVS-planering: Granlund Joensuu

 » Brandsäkerhet:  Markku Kauriala Oy

 » Kontrollant för brandsäkerhet: KK-Palokonsultit Oy, 

 » Byggmodellering och inredning: Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto

 » Leverantör av limträbalkar och övrigt trävirke: Stora Enso

Trähuset binder den koldioxidmängd som motsvarar ett årligt utsläpp som skapas av 700 
personbilar. Bild: Arcadia
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Stiftelsens målsättning är att 
sporra företag och övriga aktörer 
till en innovativ verksamhet för 

en sund, hållbar och produktiv byggd 
miljö, säger stiftelsen Teknologiasta 
Tuotteiksis styrelseordförande Mika 
Halttunen. Avsikten med priset är 
att ge mottagaren positiv uppmärk
samhet och den vägen bidra till en 
vidareutveckling av produkten och 
affärsverksamheten. 

Stiftelsen Teknologiasta Tuot
teiksi stöder innovationer inom 
ramen för den byggda miljön och är 
en betydande aktör inom fastighets 
och byggbranschen. Dess framgång 
bygger på ett gynnsamt verksam
hetsområde, en aktiv och engage
rad styrelse och operativ hjälp från 
de mest centrala branschorganisa
tionerna vid letandet efter priskan

Locia Solutions Oy erhöll  
eftertraktat pris

Text: Börje Takolander   Foto: Pekka Rousi

Start-up företaget Locia Solutions Oy som specialiserat sig på kontroll av kom-
munernas lokal- och servicenätverk har tilldelats stiftelsen Teknologiasta Tuotteik-
sis pris på 25 000 euro vid fastighetsbranschens årsseminarium den 7 november 
i Tammerfors.

lingen för med sig nya utmaningar 
för servicenätet. 

I sin motivering för priset konsta
terar stiftelsens styrelse att CapaCity, 
den lokal och servicenätsplanerings
applikation som Locia Solutions 
utvecklat, befrämjar helhetskontrol
len för den byggda miljön och möjlig
gör en ansvarsfullare miljöverksam
het samt att innovationen dessutom 
har goda möjligheter till framgång 
på den internationella marknaden. 

Priset mottogs på Locia Solutions 
Oy:s vägnar av företagets grundare 
Emilia Rönkkö och det överlämna
des av stiftelsens styrelseordförande 
Mika Halttunen.

Vid valet av det prisbelönade 
företaget deltog även Talotekninen 
teollisuus ja kaupa ry, Rakennus
teollisuus RT ry och RAKLI ry. 

didater. Genom åren har stiftelsen 
understött tiotals innovationer av 
vilka en del har haft framgång även 
internationellt.

Stiftelsen Teknologiasta Tuot
teiksi instiftades år 1994 och har 
sedan dess årligen understött fin
ländsk teknologi, produktutveckling 
och internationalisering. 

Företaget Locia Solutions Oy 
från Kuopio är specialiserat på pla
nering av kommunernas lokal och 
servicenät genom nyttjande av digi
tala verktyg och realtidsdata. Den 
lösning som företaget utvecklat 
möjliggör en strategisk planering 
på lång sikt, kapacitetskontroll och 
optimering av investeringarna. Frå
gan är aktuell för alla kommuner 
i Finland, eftersom den regionala 
befolknings och ekonomiutveck
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I princip kan värmeåtervinning 
från avlopps vatten genomföras 
på två sätt. Man kan sätta in en 

värmeväxlare som ska förvärma till 
exempel tilluften eller tappvarm
vatten. Alternativt kan man med 
värmeväxlaren föra över värme till 
köldmediet i värmepumpen som 
producerar värmeenergi för till 
exempel uppvärmning av en bygg
nad. Det är naturligtvis effektivare 
att koppla värmeåtervinningen 
till en värmepump. Värme kan 
antigen återvinnas i fastigheten, 

i ledningsnätet eller på avlopps
reningsverket. 

Stor potential i reningsverk
Många stora och små avloppsre
ningsverk tar redan i dag till vara 
värme från avloppsvattnet. Från 
HRM (Samkommunen Helsing
forsregionens miljötjänster) går det 
renade avloppsvattnet till Fortums 
kraftverk i Finno och till Helens 
Katri Vala värmepumpanläggning, 
där värmen tas tillvara av värme
pumpar och värmeenergin sedan 

används för fjärrvärmeproduk
tion. Nivos Vesi avloppsrenings
verk i Mäntsälä i sin tur använder 
energin de får från värmeåtervin
ningen av avloppsvatten för att 
värma upp byggnaden samt för 
pumparna, med vilka det renade 
avloppsvattnet renas ytterligare. 
Lahti Aqua driver som bäst ett 
projekt där de kommer att värma 
upp sin kontorsfastighet belägen 
vid Kariniemi avloppsreningsverk 
med spillvärme. Avloppsrenings
verk passar utmärkt för den här 

Gratis värme från avloppsvatten

Text: Siru Lönnqvist

I dag är det en trend att försöka ta tillvara all tillgänglig energi. Värme kan tas till-
vara från såväl luft och vatten som andra vätskor. Tidigare har värmeåtervinning från 
avloppsvatten varit aktuellt endast i avloppsreningsverk, men i dag erbjuds system för 
simhallar, sjukhus, hotell, olika industribyggnader och även bostadshus.

Finno värmepumpanläggning tar till vara värme 
från HRM:s renade avloppsvatten och använder 
det sedan i fjärrvärmeproduktion. Bild: Fortum
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typen av värmeåtervinning, efter
som det finns ett kontinuerligt 
flöde av avloppsvatten. 

Skolor, sjukhus och andra 
byggnader
Mest potential finns i byggnader där 
mängden avloppsvatten och dess flöde 
är rätt så stort och temperaturen på 
avloppsvattnet är hög. Lönsam heten 
ökar ytterligare om det behövs både 
värme och kyla i fastigheten. På mark
naden finns olika system som mark
nadsförs till vårdanstalter, sjukhus, 
skolor, idrottshallar, simhallar, livs
medelsindustrin med fler. HUBER 
har en värmeväxlare som består 
huvudsakligen av en tank i rostfritt 
stål med ett flertal rörslingor inuti. 
Varmt avloppsvatten pumpas genom 
tanken där den avger värme till rent 
vatten som pumpas genom rörsling
orna. Det värmda rena vattnet matas 

sedan in i värmepumpen. Finess 
Energy Oy marknadsför Finess Heat 
– värmeåtervinningslösningar, som 
bygger på moduler och vars hjärta 
är XTUBEtubvärmeväxlaren. Finn
Stainless tillverkar i sin tur rekupera
torer för avloppsvatten, det vill säga 
motströmsvärmeväxlare. 

Oftast tas värme tillvara från 
gråvattenavlopp, men det finns i dag 
även system för svartvatten. Finska 
Ecopal Oy:s Ecowechybridvärme
växlare är just ett sådant system där 
avloppsvattnet går inuti ett spiral
rör i en cistern. Ecopal har utvecklat 
produkten, som är patenterad och 
som tillverkas i Finland. Investe
ringskostnaden blir betydligt lägre 
då man inte är tvungen att skilja 
grå och svartvatten. 

Ecopals försäljningschef, Jouni 
Helppolainen säger att det under de 
fem år som produkten har installe

rats i Finland inte förekommit några 
stockningar i spiralröret. Han kon
staterar att produkten är nästan 
underhållsfri. I dag installeras hälf
ten av värmeväxlarna i befintliga 
byggnader, men installation inom 
nybyggnation växer. 

Verkningsgraden för värmeåter
vinning från avloppsvatten varierar 
kraftigt, från 20 till 90 procent. I dag 
saknas allmänna standarder för vär
meåtervinnings från avloppsvatten, så 
tillverkarna kan redovisa verknings
grad och effekter på olika sätt.  Jäm
fört med avloppsreningsverk ligger 
fastigheten närmare värmekällan. 
Avloppsvattnet hinner sjunka i tem
peratur i ledningsnätet innan det når 
reningsverket. Vi finländare använder 
cirka 155 liter vatten per dag, av vil
ket ungefär 40 procent är varmvatten. 
Nya byggnader har mindre uppvärm
ningsbehov än gamla, så kostnaderna 
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för varmvattnet har fått allt större 
betydelse. Med glimten i ögat säger 
Helppolainen att det är fiffigare att ta 
tillvara värmen från avloppet i fastig
heten, än att låta avloppsverket ta det 
tillvara och sälja det till fjärrvärme
produktionen, som i sin tur säljer det 
på nytt till oss. Men värmeåtervinning 
från avlopp kan kopplas samman med 
alla typer av system, även till exempel 
med geovärme och frånluftsvärme
pumpar.

Värmeåtervinning ur golv-
brunn
På marknaden finns även lösningar 
för småskalig värmeåtervinning ur 
avloppsvatten. Ensavetecsystem kan 
användas för att värma upp duschens 
kallvatten. Ensavetec smartgolv
brunn installeras istället för en 
traditionell golvbrunn. I brunnen 
återvinns värme ur avloppsvattnet.  
Värmeväxlaren för duschkabiner i 
sin tur kopplas via ledningar till kall
vatten och avlopp, ovanför befintliga 
badrumsgolvet under duschkabinens 
golv.  Niko Halonen, VD för Ens
avetec, säger att temperaturen på 
kallvattnet vid tester som gjordes av 
VTT steg från + 5,5 grader till + 28 
grader, då duschvattnets temperatur 
var + 40 grader.

Blir avloppsvattnet för 
kallt?
För att reningsprocessen i avloppsre
ningsverk skall fungera bör avlopps
vattnet ha rätt temperatur. Många 
undrar om värmeåtervinning både 
i avloppsverk och fastigheter kan 
orsaka problem för reningsprocessen 
och avloppssystemet. Än så länge är 
värmeåtervinning i fastigheter inte 
så vanligt att det märkbart skulle 
påverka temperaturen på avlopps
vattnet som kommer till reningsver
ket. Det finns inte mycket forskning 
som man kan luta sig emot. I Sve
rige pågår forskning inom projek
tet HÅVA – Hållbarhetsanalys för 
värmeåtervinning ur avloppsvatten, 
där man försöker svara på frågan om 
värme återvinning kan implemen
teras i stor skala utan oacceptabel 
påverkan på avloppssystemet och 
miljön.

Men visst är det lockande att ta 
tillvara värmen som annars skulle 
rinna ner i avloppet. 

Värme-
överföring
tillbaka 

Avloppsvatten in

Avloppsvatten ut

Utan el

Nästan 
underhållsfri

Ecowec hybridvärmeväxlaren kan ta tillvara värme såväl från gråvattenavlopp 
som svartvatten. Bild: Ecopal Oy

Ensavetecs system tar 
tillvara värme från golv
brunnen i ett badrum och 
förvärmer kallvattnet som 
kommer till duschblanda
ren. Bild: Ensavetec Oy
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Enheten ppm är en förkortning 
av engelskans ”particle per 
million” som passar bra att 

beskriva koldioxidhalten i luften, 
en halt som är relativt låg i förhål
lande till kväve och syre. Forskare 
anser att luftens koldioxidhalt var 
kring 280 ppm innan den industri
ella revolutionen satte i gång ett ökat 
nyttjande av fossilt kol och olja som 
har fortatt att öka i omfattning år 
för år till dags dato. Samtidigt har 
avskogningen gjort att mindre kol 
binds i växtligheten.  

Under loppet av en mansålder 
är förändringen av koldioxidhalten 
i atmosfären skönjbar. Jag drar mig 
till minnes att följande fakta gällde 
under min studietid på Tekniska 
Läro verket på Apollogatan i Hel

Luften vi andas

Text: Robert Wiklund  Foto: Siru Lönnqvist

Frisk luft på 2020-talet är per definition luft i behaglig temperatur innehållande 408 
ppm koldioxid. Varför denna snäva definition, undrar läsaren?  Svaret bygger på aktuella 
mätningar – gamla sanningar gäller inte mer när vi talar om frisk luft. Mätstationerna 
som mäter jordens koldioxidnivåer uppvisar stigande halter. 

singfors: atmosfären innehåller 330 
ppm koldioxid, med vilket avsågs 
den friska luft som rådde i det glest 
bebyggda och skogsrika Finland. 

Konsumtionen av olja upp visar 
en jämn ökande kurva alltsedan 1850 
och trots att många reformer har 
gjorts för att stävja förbränning av 
oljeprodukter växer världens oljetörst 
år för år. Oljan är ett oöverträffat 
bränsle som är både billigt och till
gängligt. Detta år tangerar dagspro
duktionen en volym på drygt hundra 
miljoner oljefat. Under min studietid 
på åttiotalet låg oljeproduktionen på 
knappt sextio miljoner fat om dagen.  

Växande konsumtion av olja, 
kol och fossilgas leder till allt större 
koldioxidutsläpp i atmosfären som 
sakta blir mera kolbemängd. Mätsta

tionerna på Hawaii indikerar att 
atmosfärens koldioxidhalt ökar med 
en takt på 3 ppm per år. Det låter inte 
mycket, men om hundra år når vi 
kanske 710 ppm i atmosfären. Frisk 
luft om hundra år kommer enligt 
den prognosen att vara som luften i 
ett stängt mötesrum med medioker 
ventilation.

Det här får dig kanske att haja 
till. Man behöver inte tro på avance
rade klimatscenarion om man inte 
vill, men ökningen av CO2halten i 
atmosfären är lättare att ta till sig. 
Var och en vet hur luften känns i ett 
rum som skulle behöva vädras.

Framtidens ventilationstekniker 
kommer att stå för en helt annor
lunda utmaning när det inte mera 
hjälper att vädra ut unken luft. 

Bild: Suomen Tuulivoimayhdistys ry

 Om hundra år tros den friska luften i skärgården innehålla 700 ppm koldioxid.
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Produktnytt

par/aluminiumvätskebatterier som är tillkopplade till 
fastighetens befintliga kylkrets. På finska är benäm
ningen på dessa aggregat ”vakioilmastointikone”.   
 
Mer info:  FläktGroup, Rainer Kukko      

Den här typen av cirkulationsaggregat 
används för att hålla inomhustempe-
raturen inom ett snävt spann i sådana 
lokaler som inhyser utrustning som 
avger mycket värme. 

I Centraleuropa, där man bara under en kort tid av året 
har tillgång till fri kyla, har man redan länge använt den 
här typen an aggregat som på engeleska kallas för Close 

Control Unit (CCU). Användningsområdena är datasalar, 
serverrum, laboratorier, arkiv, sjukhus etc. Temperaturen 
på inomhusluften kan hållas inom ett spann på 0,4 grader.

MultiDenco kan fås i sju olika höljesstorlekar 
med en effekt på upp till 130 kW. De finns att tillgå i 
batterivarianter med direktexpansion eller med kop

Multi-Denco precisionsklimat-
kontroll från FläktGroup

Grohe Euphoria erbjuder en dusch med 
inbyggd kontrollenhet. 

Användaren får välja mellan tre duschprogram: 
vattenfall, regn eller användning av handdusch. 
Termostaten är integrerad i kontrollenheten. 

Duschmunstycket finns både i rektangulärt och cirku
lärt utförande.

Mer info: www.grohe.fi  

Grohe Euphoria
VIVA luftdonen som kan användas både 
för till- och frånluft, är ett fräscht tillskott 
på marknaden för både inredningsarki-
tekter som planerare och installatörer.

De av inredningsarkitekt Teemu Saukkonen utfor
made och av Climecon tillverkade spridarna 
uppfyller kraven i måttnoggrannhetsklass 1. Det 

valda inställningsläget förändras inte vid till exempel 
installation eller underhåll, och de riktbara dysorna 
garanterar en flexibel spridningsbild. 

Till buds står ett brett sortiment av spridare för kanal
dimensioner 100–200 mm, för bak eller sidoanslutning 
samt Smodell för plananslutning eller Fmodell för infälld 
anslutning. Spridarna passar både för till och frånluft 
och de kan installeras estetiskt i snörräta rader. Mellan 
de aktiverade spridarna kan man använda enbart raster.

Climecon lanserar VIVA
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Geberit presenterar en spaltbyggd golvsil som samlar upp hårstrån

Mobiloperatören DNA 
lanserar en app med vil-
ken man kan reglera tem-
peraturen i sin bostad via 
ett upplägg med smarta 
radiator-termostater som 
via internet är uppkopp-
lade till en molntjänst 
med artificiell intelligens. 

Tanken är att invånarna via en 
mobiltelefon ska kunna spara 
energi genom att reglera tem

peraturen under de tidsintervall då 
bostaden står tom. Enligt reklamen 
är det möjligt att spara på energi utan 
att behöva pruta på komforten. I ett 
bostadsbolag står uppvärmningen 
ofta för den enskilt största kostna
den. För disponenter är frågor och 
önskemål om rumstemperaturen 
ett av de mest frekventa ärendena.  

Mer info:  
www.wattinen.fi

Cleanline heter den spalt-
byggda duschbrunnen 
som förhindrar att hår 
täpper till vattenlåset. 

Denna golvbrunn är utrustad 
med ett kamliknande ras
ter som kan fånga upp hår

strån som rinner ner i avloppet med 
duschvattnet. Med Geberits Clean
line blir det lättare att hålla vattenlå
set fritt från hårstrån och städningen 
blir enklare. Hårfiltret kan tömmas 
snabbt, även efter varje dusch. Det 
finns inga andra delar att rengöra. 
Rännans och själva brunnens kon
struktion är utformade så att smuts 
och hår kan sköljas bort med varm
vatten. Endast en tunn metallram är 
synlig på golvet efter att Clean line 
har installerats. 

DNA lanserar den energi sparande appen Wattinen
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Partnerskapet stärker dialogen 
och samarbetet mellan indus
t  rin, den akademiska världen 

och olika statliga aktörer. I partner
skapets centrum står innovationer 
och en hållbar utveckling.

– Till följd av urbaniseringen 
tillbringar en allt större del av värl
dens befolkning sin tid inomhus. 
För människornas livskvalitet och 
jordens framtid är det väsentligt 
att dessa omgivningar produceras 
kvalitativt enligt principerna för en 
hållbar utveckling. Detta innebär 
allt oftare ett gränsöverskridande, 
innovativt samarbete och intelli

Halton Group med som partner för Millennium-teknologipriset
Halton har från början av året inlett samarbete med Stiftelsen Teknikakademin 
(TAF) som partner vid valet av Millennium-teknologipriset. Partnerskapet ger 
Halton möjlighet att vara med och stöda utvecklingen av människoorienterade 
innovationer i en alltmer urban värld.

genta lösningar, konstaterar Halton 
Groups vd Kai Konola.

– Liksom de bärande idéerna för 
Millenniumpriset har vi inom familje
företaget Halton under dess 50åriga 
historia värdesatt orubblighet, djärv
het och kunnande samt teknologi som 
bygger på forskning som förbättrar 
människors välbefinnande.

– Halton vill möjliggöra män
niskors välbefinnande i krävande 
inomhusmiljöer. För att vi ska lyckas 
med det bör vi kunna kommersiali
sera våra egna innovationer och delta 
i uppbyggandet av en övergripande, 
mer ansvarsfull och hållbar värld. Tek

nologiska innovationer har en nyckel
position när vi vill skapa välfärd för nu 
levande och kommande generationer. 
Med vårt partnerskap i Millennium 
har vi glädjen att vara med och stöda 
TAF:s viktiga arbete genom att lan
sera dessa innovationer och påskynda 
lösningsutvecklingen för dem.

Partnerna i Millenniumtek
nologipriset är pionjärer inom sina 
respektive branscher och mycket 
engagerade i forskning, produkt och 
serviceutveckling samt innovationer. 
De övriga partnerna är Aaltouni
versitetet, FIM, Metsä Group, Neste, 
Nokia, Outotec och Vaisala. (BT)

Lansen Systems AB är ett svenskt 
produktutvecklingsföretag med 
fokus på smarta sensorer och 

trådlös mätinsamling som har 
utvecklat och tillverkat sensorsys
tem i mer än 10 år och snabbt vuxit 
med många nöjda stora kunder i 
Europa. Fidelix är föregångare inom 
smart fastighetsautomation och god 
styrning av inneklimat. 

Fidelix stärker nu sin produkt 
och tjänsteportfölj i bostadssek
torn för att hjälpa fastighetsägare 
att uppfylla EU:s energieffektivi
tetskrav i bostadshus och lägen
heter. EU:s energieffektivitetsdi
rektiv kräver att enskilda mätare 
installeras i bostadshus och lägen
heter. 

Fidelix investerar i Lansen Systems AB

Fidelix Holding Oy har 
förvärvat 40 % av akti-
erna i Lansen Systems AB 
för att stärka sitt utbud 
inom trådlösa sensorer 
och radioinfrastruktur. 

– Lansen har ett imponerande 
produktsortiment av trådlösa sen
sorer av hög kvalitet för att möta 
framtida behov i bostadshus. Vi är 
glada över att fortsätta vår resa för 
att göra byggnader smarta, säger 
Tero Kosunen, verkställande direk
tör för Fidelix. 

– Vi är glada över att få denna 
möjlighet att fördjupa samarbe
tet med Fidelixkoncernen. Vi tror 
starkt på att Fidelix kommer att öka 
vår tillgång till bostadsägare, särskilt 
i Sverige och i Finland. Tillsammans 

kommer vi att bli ännu starkare när 
det gäller digitalisering av byggnader 
på den europeiska marknaden, säger 
Patrick Simpson, en av grundarna av 
Lansen. Förvärvet har ingen inverkan 
på de anställda i Lansen eller Fidelix. 

Fidelixkoncernens nettoom
sättning är över 40 miljoner euro 
och koncernen sysselsätter 300 per
soner. Fidelix gör byggnader smarta. 
Företagets höga tekniska kompetens 
syns i system som optimerar bygg
naders energikostnader, inomhusk
limat och driftskostnader. (BT)
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Genom köpet kan Are även i 
Sverige erbjuda ett komplett 
utbud av hustekniska tjäns

ter för hela livscykeln, konstaterar 
vden för Are, Heikki Pesu. 

– Från första början har 
vår målsättning varit att kunna 
erbjuda hela sortimentet av 
fastig hetstjänster även i Sverige, 
från planering till genomför
ande, ibruktagande, kontinuerligt 
underhåll och modernisering. Vi är 
helt övertygade om att de anställda 
vid Climat80gruppen kan sin sak. 
Genom att kombinera varderas 
färdigheter kommer vi att vara en 
ännu starkare och mångsidigare 
aktör på den svenska marknaden, 
anser Heikki Pesu.

Bägge företagen förenas för
utom av familjeentreprenörskap 
även av en framgångsrik historia.  
Koncernen Climat80 har under tret
tio års tid på ett exemplariskt sätt 
byggt ut sin affärsverksamhet.

– För oss är det viktigt att få en 
ägare som långsiktigt vill utveckla 
verksamheten och förbinder sig 
till att bibehålla den för oss typiska 
smidigheten, säger för sin del Cli
mat80gruppens grundare och sty
relsemedlem Mats Mårtensson.

Företaget fortsätter sin verk
samhet som en självständig del av 
Arekoncernen. Företagsköpet för
anleder inga personalomställningar 
eller förändringar i den sittande led
ningen. Climat80gruppen kommer 
även i fortsättningen att ledas från 
Sverige. 

– Det är fint att vi kan fortsätta 
att växa under skydd av Ares vingar. 
Vi har många gemensamma vär
deringar och en stark vilja att 
utveckla nya saker. Jag är säker på 
att vi tillsammans kan stimulera 
vår tillväxt i Norden och erbjuda 
våra anställda och kunder intres
santa, nya möjligheter, konsta

Are expanderar i Sverige - köper Climat80-gruppen
Familjeföretaget Are, 
Finlands ledande hus-
teknikföretag köper Cli-
mat80-gruppen, som är ett 
av södra Sveriges ledande 
företag inom husteknik.

terar Climat80 AB:s vd Thomas 
Sjöberg.

Husteknikföretaget Are, som 
grundades i Finland, har kontinu
erligt satsat på en lönsam tillväxt. 
Dess personal och omsättning mer 
än fördubblades år 2014 när Are 
köpte Lemminkäinen Tekniikka 
Oy. Are expanderade i början av 
det senaste året till Sverige genom 
att förvärva familjeföretaget Kung
älvs Rörläggeri. Efter att före
tagsköpet av Climat80gruppen 
slutförts, verkar Are i Sverige på 
tio orter och sysselsätter där när
mare 650 proffs inom hustekniken. 

Omsättning ligger på 66 miljoner 
euro. 

Are, som utgör en del av Con
ficapkoncernen, har över 100 års 
erfarenhet av husteknik och satsar 
på smarta hustekniska lösningar 
vare sig det gäller affärsfastig
heter, köpcenter, hotell, sjukhus, 
bostadsfastigheter eller industri
anläggningar. Are har verksam
het i tre länder och sammanlagt 
3 200 anställda i Finland, Sverige 
och Ryssland. Hela koncernens 
omsättning uppgick innan köpet 
av Climat80gruppen till cirka 450 
miljoner euro. (BT)

Avtalet är undertecknat. Heikki Pesu (t.v.) och Mats Mårtensson (t.h.). Foto: Are
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 SafeBio spiralen är en kolneutral 
produkt som kommer att omvandla 
vår produktion av slangskydd. 

Utöver sin ekologi gör det 
växtbaserade materialet till 
och med spiralens yta 
bättre än hos övriga 
plastprodukter. 
(BT)

Trots att alla Safeplastproduk
ter är återvinningsbara, repre
senterar SafeBiospiralen ett 

nytt sätt att använda miljövänlig 

Växtbaserat slangskydd utmanar skydd av plast

Safeplast Oy introducerar 
ett miljövänligt slangskydd 
framställt av växtbaserad 
plast – Safe-Bio Spiral – 
som utmanar de av fossil 
olja tillverkade plastpro-
dukterna, såväl ekologiskt 
som kvalitetsmässigt. 

Bild: Safeplast

Värmepumpsmarknaden har 
under SULPUs 20åriga his
toria utvecklats i snabb takt. 

Värmepumparnas totala energi
produktion överskrider redan nu 
klart 10 TWh/a, vilket motsvarar 
15 procent av uppvärmningen av 
Finlands bostads och servicebygg
nadsbestånd. 

– Det är beaktansvärt att denna 
enorma investering för miljön och 
för att avvärja klimatförändringen 
huvudsakligen har gjorts av husä
garna med egna pengar, konstate
rar SULPU ry:s verksamhetsledare 
Jussi Hirvonen. 

Toppår för värmepumparna
Försäljningen av värme-
pumpar ökade med 30 
procent under det senaste 
året och ännu mera räknat 
i euro. Antalet installerade 
värmepumpar var 98 000 
och i dem investerades över 
600 miljoner euro. Antalet 
installerade värmepumpar 
i Finland överskred senaste 
år en miljon. Den totala 
investeringen i värme-
pumpar uppgick sålunda 
till över fyra miljarder euro. 

uppvärmningsenergi producerad 
med värmepumpar, vilket inne
bär en fördubbling av värmepum
parnas produktionskapacitet och 
investeringar under innevarande 
decennium. Enligt Jussi Hirvonen 
kommer antalet sålda värmepumps
system under tjugotalet i Finland 
uppgå till en miljon anläggningar till 
ett värde av tio miljarder euro. (BT)

– Konsumenternas beslut har 
dock onekligen underlättats av värme
pumparnas enastående lönsamhet.

Enligt SULPUs statistik såldes 
senaste år 79 000 luftvärmepum
par, 9 000 jordvärmepumpar, 6 000 
luftvatten värmepumpar och 4 000 
frånluftsvärmepumpar. 

70–80 procent av de nya småhus
byggarna går in för en värmepumps
lösning – oftast bergvärme  eller från
luftsvärmepump. Omkring 8 000 
oljepannor byts årligen ut mot jord
värme eller luftvattenvärmepump. 
Hirvonen anser dock att mängden är 
beklagligt liten, trots att lönsamheten 
för övergång till uppvärmning med 
värmepump är utomordentlig. 

– För det mesta är avkastningen 
på kapital för denna miljögärning 
över 10 procent. 

Lönsamheten för investeringar 
i värmepumpar är ypperlig. Använ
darvänligheten, bekvämligheten, det 
ringa utrymmesbehovet och avkyl
ningsmöjligheten är starka argument 
för en värmepump. Den inverkan 
som inbesparingen av bränsle och 
el har på Finlands handelsbalans 
uppgår redan till hundratals mil
joner euro. Värmepumpsbranschen 
sysselsätter 3 000–5 000 personer. 
Även minskningen av Finlands kol
dioxidutsläpp är i klassen megaton. 

Även de försiktigaste visionerna 
för år 2030 förutspår över 20 TWh 

plast i skyddsprodukter. Spiralen 
skiljer sig från de övriga produk
terna tack vare sitt råmaterial. 
Polyetenet som används i spiralen 
är producerat av rörsocker som först 
har förädlats till etanol och därefter 
till polyeten. 

Mauno Kärki, ansvarig för 
Safeplasts storkunder, konstaterar 
att omtanken om den globala välfär
den födde idén att utveckla SafeBio 
spiralen. Som råmaterial övervägdes 
olika alternativ av vilka rörsockret 
ansågs lämpligast för ändamålet. 

– Rörsockret binder koldioxid 
medan det växer, vilket gör att 
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Många pensionärer anser sig 
inte ha råd med den ombygg
nad som krävs för att byta 

uppvärmningsystem, anser Eero 
Otronen, specialist vid Värme
energiföreningen LEY. En metod 
att minska oljeuppvärmningens 
miljöpåverkan vore enligt honom att 
förbättra tillgången på biobränsle. 
Målsättning med energieffektivitets
avtalet Höylä IV är att minst hälften 
av de oljeuppvärmda fastigheterna 
uppvärms med förnybar energi vid 

Utfasning av oljeeldning i bostäder ska ske under en tioårsperiod
Oljeeldningen skall fasas 
ut inom hela EU. Enligt en 
framställning i regerings-
programmet kommer det 
i Finland att gradvis ske 
fram till 2030. Många 
pensionärer är oroade 
över kostnaderna för byte 
av uppvärmningssystem.  

utgången av år 2025, när avtalspe
rioden för Höylä IV upphör. 

I Finland finns fortfarande olje
eldning i 130 000 hem. Under det 
senaste decenniet har utfasningen 
pågått och 50 000 bostäder har 
redan övergått till andra uppvärm
ningsformer på eget initiativ  eller 

när fastigheterna byter ägare. 
Miljöministeriet planerar enligt 

ett meddelande i oktober energi
bidrag för bostadsbyggnader för 
projekt som förbättrar energieffek
tiviteten  20 miljoner euro år 2020 
och 40 miljoner euro per år åren 
2021 och 2022.(BT)
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Du hittar begäran om utlåtande 
på adressen www.utlåtande.fi. 
Man kan ge utlåtanden fram till 
25.2.2020.

Efter remissbehandlingen fort
sätter tjänstemännen bered
ningen av lagändringarna.

Implementering av ändringarna 
i EU:s energieffektivitetsdirektiv 
påverkar många nationella lagar. 
Akten som man nu kan yttra sig om 
innehåller de lagändringar som bör 
verkställas senast 25.10.2020.  

Förbrukningsbaserad vatten-
faktura
Om lagen går igenom kommer faktu
rering i nya husbolag alltid att basera 
sig på förbrukningen. Gamla hus
bolag övergår till fakturering enligt 

utvidgas. Kunder ska i samband med 
fakturan få information om sin ener
giförbrukning, den egna förbruk
ningens klimatpåverkan, bränslen i 
energiproduktionen samt referens
uppgifter på motsvarande konsumen
ters energiförbrukning. Dessutom 
bereds statsrådets förordning som 
berör öppen och exakt fördelning av 
kostnaderna för uppvärmning, kyl
ning och tappvarmvattenförbrukning. 
I praktiken ska förordningen gälla 
hög och radhus som är anslutna till 
fjärrvärme eller som har ett eget sys
tem för värmeenergiproduktion, som 
till exempel en bergvärmepump. 

Lagändringarna bereds av 
Arbets och näringsministeriet, 
justitieministeriet och Miljöministe
riet. Även energimyndigheten deltar 
i arbetet. (SL)

Lagförslag om mätning och fakturering av uppvärmning, kylning 
och lägenhetsspecifik vattenförbrukning
Nu kan du kommentera lagförslaget om en förnyelse av mätning och fakturering av 
fjärrvärme, fjärrkyla och tappvarmvatten. Avsikten är att styra vattenförbrukningen 
mot att bli mera energieffektiv och att göra faktureringen rättvisare.

förbrukning allt eftersom sakenliga 
fjärravlästa vattenmätare installerats, 
efter att lagen trätt i kraft.

I dag baserar sig vattenfakture
ring hos en betydande del av husbo
lagen på personantalet i lägenheten 
och lägenhetens area, eller så har man 
bakat in en fast vattenavgift i hyran.   

Ändringar i mätning och fak-
turering av uppvärmning och 
kylning
Fjärrvärme och kyla som levereras 
till nya byggnader ska mätas med 
fjärravlästa mätare. Befintliga mätare 
för fjärrvärme och kyla ska ändras till 
fjärravlästa eller ersättas med fjärrav
lästa mätare senast 31.12.2026.

Värmeenergiförsäljarens skyldig
het att tillhandahålla sin kunder infor
mation om förbrukning och bränsle 
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Magnus Hallberg avgår
– Eftersom jag avlutar min 15åriga tid som chefredaktör 
för VVStidskriften är det kanske på sin plats med några 
kommentarer.

Tiden som chefredaktör har varit mycket intressant. 
Att skapa ett nytt nummer är som att födas på nytt varje 
gång. Varje nummer är i sig unikt. Slutresultatet kan man 
aldrig vara säker på innan man har ett tryckt exemplar 
i sin hand.

Jag har försökt skriva ledaren till varje nummer. Att 
hitta på vad man ska ta upp har aldrig varit ett problem, 
snarare tvärtom. Det har flera gånger hänt att det vi skri
vit om sedan rätt snart har dykt upp i andra medier.

Chefredaktörsskifte
Intervju: Börje Takolander

Att åstadkomma VVStidskriften är inget enmans
jobb. Vi har många goda medarbetare och samarbetet 
med dem har fungerat perfekt. Ett stort tack till dem för 
de gångna åren.

Att ge några råd för de kommande åren är nog gan
ska vanskligt. Tidskriften är nu i goda och yngre händer. 
Redaktörerna och layoutpersonerna är motiverade och 
tryckningen sker med inhemska krafter.

Robert Wiklund tillträder
Robert Wiklund har jobbat med VVStidskriften i när
mare tjugo år. I samband med föreningens julfest för 
ett par år sedan när han erhöll föreningens guldmärke, 

Robert Wiklund och Magnus Hallberg flankeras av VVS föreningens ordförande Patrik Flöjt och verksamhetsledaren Siru Lönnqvist.  
Bild: Helge Nystedt



25VVS 1/2020

lovade han att fortsätta arbeta för tidskriften och det 
gör han nu – som chefredaktör.

– När man blickar tillbaka de på tidpunkter när 
en ny chefredaktör har tillträtt på VVStidskriften har 
den tillträdande huvudredaktören ofta varit en person 
som just uppnått pensionsåldern. Ett bra exempel är 
Vidar Westerholm som inte ville handha huvudredak
törskapet så länge han jobbade som konsult på Ekono. 
Som nybliven pensionär accepterade han gladeligen 
chefredaktörskapet, berättar Wiklund. Det finns en 
inbyggd konflikt i upplägget där man som anställd har 
ett heltidsjobb att sköta och det konkurrerar om knappa 
tidsresurser med det frivilliga tidningsarbetet. För min 
del har jag även några tidsslukande hobbyer.

– Vår medlemstidning har blivit allt bättre med åren, 
ta gärna och jämför med ett gammalt exemplar från 
1980 och 1990talet så ser man tydligt metamorfosen. 
Min oro ligger främst i om vi inte klarar av att behålla 
den nuvarande kvalitetsnivån. Sedan 1993 har jag varit 
medarbetare i VVStidskriften – en viss vana att publicera 
texter har infunnit sig.   

– Min programförklaring har flera delmål och 
kunde beskrivas som en strävan att göra tidskriften 
allt mer lättillgänglig och överskådlig, säger Wiklund. 
Varje nummer ska belysa flera teman, men inte med 
alltför djuplodande och långa texter. Våra läsare före
drar kortare och översiktliga texter. Miljötänkandet 
ska också synas tydligare än hittills. Jag vill ge läsarna 
en djupare miljömedvetenhet. Jag lovar också att fort
sätta med mina krönikor, där temat kan variera allt 
från bastubad till Blaise Pascal. Det vore även fint om 
VVStidskriften kunde erbjuda innehåll som skulle 
intressera en föreningsmedlems maka/make.  

– Efter den senaste layoutförnyelsen har jag hört 
flera professionella tidningsmakare berömma VVStid
skriften och de häpnar när de får höra att den görs av 
ett fåtal amatörer. Som långvarig medlem i redaktionen 
vill jag rikta ett stort tack till Magnus Hallberg för den 
lyckade reform och förnyelse som genomfördes under 
hans ledning. Jag tycker att vi alla i föreningen kan räta 
på ryggen och känna oss lite stolta att vi har vår med
lemstidskrift. 

Uponor Barrier PLUSrören 
är foglösa och består till sin 
struktur av polymerskikt som 

inte låter kemikalier tränga igenom 
och skyddar dricksvattnet från skad
liga ämnen samt smak och luktolä
genheter. De lätt och snabbt monte
rade rören är en långsiktig lösning 
för såväl nybyggnation som sanering. 

Kontaminerad mark i städer kan 
ställa till problem för konventionella 
vattenledningar eftersom de riskerar 
bli penetrerade av en del av kemi
kalierna i jordmånen. Till exem
pel kan fyllnadsjorden innehålla 
ett flertal skadliga kemikalier och 
på industriområden kan lösnings
medel, målarfärger och skadliga 
föreningar utgöra en risk. Skador 
kan även uppstå efter trafikolyckor, 
industriläckage och akuta naturfe
nomen såsom översvämningar. På 

Uponor Barrier PLUS är 
det första tryckrörssystemet 
helt i plast med vilket en 
dricksvattenlinje tryggt kan 
dras även till risk områden 
och kontaminerad mark. 

sumpiga områden kan till exempel 
metan förorsaka smakolägenheter i 
dricksvattnet.

Laboratorie och fältunder
sökningar under sju års tid i kom
bination med strikta tester visar 
att Uponor Barrier PLUS motstår 
även de mest skadliga kemikalierna 
i jordmånen. Rören släpper inte 
heller igenom det allmänt använda 
lösningsmedlet TCE, som kan föror

saka korrosion i skyddssikten av alu
minium som ofta ingår i plaströren. 

Uponor Barrier PLUS kombine
rar lätt montering och hållbarhet med 
en hundraprocentig tillförlitlighet och 
kvalitet. Systemet öppnar nya möjlig
heter att trygga vattenförsörjningen 
på besvärliga områden enkelt och 
effektivt. Rören är även ett miljövän
ligt alternativ eftersom de är helt åter
vinningsbara.(BT)

Vattenledningsrör helt i plast för förorenad mark
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Jorma Grönholm har gjort en 
lång och framgångsrik karriär 
inom VVSbranschen. Han var 

under flera decennier säljdirek
tör på Fläkt Woods (nuvarande 
FläktGroup Finland) och ansågs 
av priskommittén vara en värdig 
mottagare av Pro LVI medaljen. 
Jorma Grönholm har under sin 
långa karriär med sitt nätverkande 
skapat ett omfattande kontaktnät 
bland både grossister, installatörer 
och inte minst byggare.

Hans lågmälda men kundfoku
serade sätt att driva sina affärsintres
sen kom med tiden att uppskattas 
av många. Priskommittén anser att 
Grönholm har lämnat ett betydande 

Jorma Grönholm tilldelades Pro LVI-medaljen 12.12.2019
avtryck i branschen eftersom han 
prisbelönades tre år efter att han gått 
i välförtjänt pension.

Pro LVImedaljen går till en 
person eller förening som verkat 
för VVSbranschens bästa. Medal
jen har delats ut sedan 1985. Först 
i regi av Finska Rörhandlarefören
ingen, som år 2011 bytte namn till 
VVSTekniska Handelsförbundet 
(LVITEK). År 2018 gick VVSTek
niska Handelsförbundet rf samman 
med det finska husteknikförbundet 
(Talotekniikkateollisuus ry) och en 
ny förening, Finlands fastighetstek
niska industri och handel rf. (Tal
teka) blev till. Så i dag är det Talteka 
som delar ut medaljen.  (SL) Bi
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Saneringen tar omkring tre veckor, 
under vilken tid alla rör förnyas, 
likaså badrummet inklusive alla 

dess möbler. Under saneringen går 
det även bra att bo hemma, konsta
terar vd Mika Hamara.

Finnoval Oy har ingått avtal 
med det svenska företaget Part
Group AB om dess badrumskon
cept Prebad, det vill säga ”ett nytt 
badrum i det gamla”. Prebad är en 

Finnoval inleder snabba rörsaneringar i Finland
Finnoval Oy inleder vid sidan av sin traditionella linjesaneringsverksamhet 
 Prebad-leveranser i Finland och lanserar en ny metod att utföra rörsaneringar 
med möjligast korta installationstid per lägenhet. 

elementlösning för rörsaneringar 
i höghus. 

PartGroup AB har i över 20 års tid 
levererat över 85 000 nya, nyckelfär
diga badrumslösningar åt sina kunder 
runt om i de nordiska länderna. 

Prebad installeras som en tota
lentreprenad (KVR) och omfattar 
en paketlösning som inkluderar 
planering, installation och rör
sanering. (BT)

På nya poster

SULVI
Samuli Könkö har från och med 
1.2.2020 utnämnts till verksam
hetsledare 

Granlund  
Österbotten
Vvsingenjör Jörgen Holm har 
från och med 1.1.2020 utnämnts till 
chef för VVS avdelningen i Vasa 
och medlem i ledningsgruppen. 

Assemblin Oy
Mirka Vesaniemi har från och med 
1.1.2020 utnämnts till affärsverk
samhetschef för teknisk service.

LVI-Tekniset Urakoitsijat
Vhg Mika Hokkanen har från och 
med 1.1.2020 utnämnts till vd.

VVSarbetstekniker Marko 
Kempas har från och med 16.12.2019 
utnämnts till VVSsakkunnig. 

Daikin Europe N.V.  
Suomen sivuliike 
Jussi Kummu har utnämnts till 
produktchef för luftvärmepumpar.

Cervi Talotekniikka Oy
Niko Atosuo har från och med 
16.8.2019 utnämnts till regionchef 
för Egentliga Finland.
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Bättre livskvalitet genom 
bättre luftkvalitet

”Cervi Talotekniikka Oy har 300 anställda och vi jobbar i hela landet. Vi har 
fokus på energi, trivsel, hälsa och miljö genom välplanerade, kostnadseffek
tiva lösningar och nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners. 
Vi eftersträvar att förbättra livskvaliteten genom att förbättra luftkvaliteten.”

Det inledande citatet är den 
vision både vd Petri Valve, 
53 och försäljnings och 

utvecklingsdiektör Karl Jensen, 56 
framkastar som svar på frågan hur 
de tror att företaget ser ut om fem år.

Cervis serviceutbud omfattar 
redan i dag alla områden inom ven
tilation. Dess repertoar inkluderar 
alla former av service, renoverings
tjänster och modernisering av venti
lationssystem. Utöver detta kan före
taget erbjuda intelligent, behovsstyrd 
ventilation som monitoreras  och 
kontrolleras över internet. 

Cervi Talotekniikka Oy grun
dades år 2014 i Helsingfors och 
Petri Valve och Karl Jensen kom 

Text: Börje Takolander   Bild: Cervi

med som ägare år 2016. Persona
len uppgick då till åtta personer och 
omsättningen var en knapp miljon 
euro.

Såg sin chans
Valve och Jensen såg en stor poten
tial i branschen i och med dess snäva 
serviceutbud och extremt fragmen
terade marknad. 

– Vi hoppades på att kunna 
utnyttja våra respektive kompeten
ser för att bygga upp en ny sorts 
aktör på marknaden, konstaterar 
Petri Valve.

Cervi ägs i dag av Saari Part
ners, Petri Valve och Karl Jensen 
och dess geografiska verksamhets

område omfattar Nyland, Åboland, 
Birkaland, Egentliga Tavastland och 
Kymmenedalen. Antalet anställda 
har stigit till 140 personer och 
omsättningen uppgick senaste år 
till 10,8 miljoner euro (6,3 miljoner 
euro år 2018)!

Organisk tillväxt
Cervis tillväxt har varit organisk 
med undantag av ett företagsköp i 
Kymmenedalen.

– För det får vi tacka våra kun
der. Vi har kunnat leverera det man 
bett om, men dessutom har vi kun
nat komma med lösningar som ger 
kunden mervärde. Dessa kan vara 
tekniska lösningar men även smar
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Samarbetspartners
– Vi jobbar i princip med alla, men 
kanske främst med sådana som är 
ivriga på att utveckla ny spännande 
och nyttig teknologi som gör det 
möjligt för oss att bevara vår ställ
ning som föregångare i branschen, 
anser Jensen.

– All vår verksamhet leder till 
optimering av bästa möjliga inneluft. 
Filtrering av tilluft och justerande av 
rätt balans mellan tilluft och frånluft 
är alla viktiga delar. Är till exempel 
tilluften otillräcklig, uppstår lätt ett 
undertryck i lägenheten som leder 
till att luften söker sig in i lägenheten 
via ohälsosamma rutter. Sensorstyrda 
system löser även många problem då 
man inte behöver forcera kall luft med 
tidsinställd automation genom ofta 
otillräckliga tilluftsventiler. Energi och 
pengar sparas och trivseln i bostaden 
förbättras avsevärt, vet Petri Valve. 

Det finns även luftrenare att hyra 
eller köpa för affärsfastigheter, kon
torsutrymmen och bostäder där man 
har bekymmer med kvaliteten på 
inneluft. Ofta köper man då extra tid 
för att kunna stanna kvar tills man 
hittat något nytt eller tills problemet 
har blivit åtgärdat.

Ut och ta frisk luft
Vad tycker ni om talesättet att man 
går ut och tar lite frisk luft?  
– Det funkar nog tillsvidare fint här 
i Norden, speciellt på glesbygden, 
anser Jensen. I städer kan det vara 
värre, speciellt på våren då under
håll av vägarna pågår. Tyvärr har vi 
ofta ett omvänt problem där man tar 
frisk, ren luft som kontamineras på 
vägen in i lägenheten, då tilluften 
söker sig andra vägar än via kana
ler och ventiler. Många människor 
besväras av dålig inomhusluft. 
Vad är botemedlet för det?  

– Det är ofta svårt att med säker
het fastställa orsakerna eftersom det 
ofta är mycket individuellt hur olika 
människor upplever inne luften. 
Ofta kan det räcka med att se till 
att ventilatiossystemet är rengjort 
och balanserat samt att kontrollerad 
tilluft är säkrad. I vissa fall kan det 
vara nödvändigt att göra en mera 
omfattande renovering av ventila
tionssystemet, där man till exem
pel förnyar fläktarna och/eller tätar 
kanalerna genom relining, syrafasta 

tare processer som frigör och sparar 
våra kunders tid och nerver, som till 
exempel komplett outsourcing  av 
service på fastigheternas ventila
tionssystem, konstaterar Jensen. 

Valve framhåller att Cervi kan 
erbjuda sina kunder alla tjänster 
inom ventilation. Om vi under ett 
uppdrag lägger märke till att kana
ler är felinstallerade eller att fläk
tarna är föråldrade eller att kanal
systemet läcker kan vi alltid erbjuda 
en lösning. 

– Vi lämnar inte våra kunder i 
sticket.

Cervi värnar om lärlingge
sällmästartraditionen. Företaget 
erbjuder utbildning i samarbete 
med läroanstalter för unga intres
serade talanger, lärlingar med rätt 
inställning. 

– Om man klarar den kan vi ge 
fortsatt arbete som gesäll tillsam
mans med en erfaren montör. Efter 
några år, ifall allt går enligt planen, 
kan gesällen bli mästare och få en 
egen gesäll att lära upp, förklarar 
Karl Jensen

– Tack vare en mycket stark 
företagskultur med humor och 

framåtanda samt ett bra arbets
givarrenomé, händer det ofta att 
erfaret, kunnigt folk inom samma 
branch söker sig till oss.

Saara styr och ställer
– Saara, vårt eget verksamhetssys
tem som automatiserar våra proces
ser, håller våra kunder informerade 
under projektets gång, samlar in 
feedback från varje projekt, sköter 
fakturering samt mycket mer. Det 
gör att vi är långt framför våra kon
kurrenter då det gäller digitalisering 
av verksamheten. Det gör också oss 
både effektiva och konkurrenskraf
tiga, säger Valve stolt. 

Cervi har som enda aktör inom 
ventilationssektorn erhållit ISO 
9 000:2015 kvalitetssertifikat. Det 
har varit ett väldigt effektivt verktyg 
vid styrandet och effektiveringen av 
företagets processer.

Cervi koncentrerar sig enbart 
på service och renoveringar och 
jobbar främst med bostads och 
affärsfastigheter av olika slag. Kun
derna varierar från kommuner och 
statliga kunder till fastighetsägare, 
VVSkonsulter och disponenter.

En ny frånluftsventilationsfläkt installeras på ett tak
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HSTkanalinlägg eller med massa, 
säger Valve.

– Ifall det inte löser sig är det 
sannolikt att problemen ligger i 
strukturen och då kan det bli fråga 
om en mera omfattande renovering. 
I vilket fall som helst är det nog bra 
att anlita expertis. 

Produktutvecklingen på  
rätt väg
– Produktutvecklingen inom ven
tilationsbranschen är på rätt väg, 
anser vi på Cervi. Det sker framsteg 
både genom lagstiftning och inom 
teknologi. Däremot är det jobbigt att 
det saknas tillräckliga bestämmelser 
gällande både definitioner och mät
ning av inneluftskvalitet.

– Konkurrens och samarbete är 
vardera viktiga när det gäller att föra 
branschen framåt. Bägge två måste 
finnas. Samarbete kompletterar och 
säkrar tillgång till ännu bredare 
utbud, medan konkurrens tvingar 
aktörena att utveckla sin verksam
het och hålla prisnivån saklig, anser 
Karl Jensen. 

– Vi har egentligen inga svårig
heter med att övertyga våra kunder 
om att vi har de rätta lösningarna 
för ett bättre inomhusklimat.Vi har 
hundratals referenser, ett gott rykte 

med VOCvärden. Då sköljer man 
inte fastigheten med kall luft i onö
dan genom tidsinställd automation. 
Den kalla luften ska ju sedan värmas 
upp med dyra pengar. Dessutom kan 
eventuellt servicebehov omgående 
åtgärdas ifall sensorerna meddelar 
avvikande värden i systemet. På så 
sätt sparar man även pengar då man 
med en gång har noggrann diagnos 
på felet. Det räcker då ofta med ett 
enda servicebesök – genvägar lönar 
sig inte, konstaterar Jensen bestämt. 

– Ifall man står i beråd att moder
nisera fastighetens fläktar eller cent
rala ftxsystem, betalar en investe
ring i smarta sensorstyrda fläktar 
sig tillbaka till och med under ett år. 
Inbesparingen i fastighetens årliga 
uppvärmingskostnader efter det har 
uppmätts till mellan 12 och 18 %

Närvaro på tillväxtområden
– Cervi har nyligen utvidgat sitt 
verksamhetsområde till egentliga 
Finland, eftersom vi vill vara när
varande på de viktigaste tillväxtom
rådena. Fastighetsbeståndet i Åbo är 
stort och där finns ett väldigt behov 
av renovering. Vi vill genom vår när
varo kunna stöda våra kunder runt 
om i landet – expansionen fortsätter, 
konstaterar Karl Jensen. 

och marknadens bredaste utbud. 
Vår tillväxt skulle inte ha varit möj
lig om kunderna inte upplevde att 
vi infriar våra löften. Man måste 
alltid komma ihåg att varje fastig
het är en unik helhet som behöver 
sin egen lösning. Vi mäter även 
kundfeedback på varje uppdrag och 
behandlar resultaten varje vecka. 
Resultaten är vi öppna med – för 
både kunder och anställda.

Genvägar till frisk inomhus-
luft?  
Räcker det med att hålla venti-
lationskanalerna dammfria eller 
krävs det effektivare åtgärder i 
form av till exempel digitala lös-
ningar och bättre uppföljning och 
behovsstyrda system?  

– Att hålla ventilationskanalerna 
dammfria är alltid viktigt, liksom 
även ventilationssystemets övriga 
komponenter. Om man dessutom 
vill spara energi, pengar, miljö samt 
säkra inomhusklimatet och trivseln 
finns det i dag en del smarta lös
ningar. Sensorteknik, kontroll och 
programmering över nätet möjliggör 
att ventilationen styrs steglöst enligt 
hur livet i fastigheten ser ut. Senso
rerna upptäcker nivåer på CO2, värme, 
fukt, luftmängd, tryck samt till och 

Cervis utvecklingsdirektör Karl Jensen (t.v.) och vd Petri Valve (t.h).
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De svar Nylund fick i sina 
intervjuer med unga ingen
jörer visar att de tänker på 

sina rättigheter och skyldigheter 
gentemot sina arbetsgivare mest 
ur sin egen synvinkel. ”What’s in it 
for me”attityden syns bland annat 
i tankarna om att dra vidare om de 
inte får utmaningar och omväxling. 
Å andra sidan verkar de dock inte 
fara någonstans, åtminstone inte till 
andra arbetsgivare säger Nylund.

Ingenjörerna är en viktig grupp 
i Finland som är starkt beroende av 
sin exportindustri. De är med och 

Unga ingenjörer tänker inte mycket 
på arbetsgivarens förväntningar

Text: Börje Takolander

Om jag inte trivs drar jag vidare. Vad har jag för nytta av det här? De här uttrycken 
beskriver unga ingenjörers tankar om sina rättigheter och skyldigheter i relationen till 
sina arbetsgivare. Det här framgår av Roger Nylunds doktorsavhandling inom ledar-
skap. Han studerade unga ingenjörers tankar om sina jobb och arbetsgivare ur det 
psykologiska kontraktets synvinkel.

bygger upp den export med vilken 
vår välfärd ska finansieras. Nylund 
studerade unga ingenjörer i fyra av 
de stora företagen inom Vasas ener
gikluster.

Utmanande uppgifter - olika 
betydelser
Utmanande uppgifter betyder något 
helt annat för de unga ingenjörerna 
än för deras chefer. Resultatet visar 
att unga ingenjörers psykologiska 
kontrakt är rätt ostrukturerade och 
ensidiga. De unga ingenjörerna har 
väldigt lite att säga om företagens 

eventuella förväntningar på dem 
och verkar vara förbundna främst 
till sina egna livsprojekt.

De är nog villiga att engagera 
sig för arbetsgivarorganisationen 
– åtminstone så länge de erbjuds 
omväxling, utmaningar och utveck
lingsmöjligheter. I dessa begrepp döl
jer sig den ur ett praktiskt perspektiv 
kanske intressantaste iakttagelsen i 
studien, anser Nylund.

Då unga ingenjörer beskriver 
utveckling och andra begrepp går 
deras beskrivningar stick i stäv med 
förmännens. Till exempel ”en utma

Foto: Novia
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nande uppgift” verkar för de unga 
ingenjörerna innebära att lösa ett 
avgränsat problem som andra inte 
lyckats lösa, medan det för förmän
nen innebär att ta ansvar för någon 
del av verksamheten, som de redan 
övat på och börjar kunna.

Det här är ett av de intressanta 
fynden i studien. Ett annat är att 
det verkar vara svårt att locka unga 
ingenjörer till förmansroller. 

– Det kunde man dock sanno
likt påverka genom åtgärder för att 
stärka det psykologiska kontraktet 
tror Nylund.

Det psykologiska kontraktet 
kan påverka engagemang och 
motivation
Begreppet psykologiskt kontrakt hän
visar till individuella uppfattningar 
om de ömsesidiga rättigheterna och 
skyldigheterna i arbetsrelationer. Det 
är frågan om både uttalade och out
talade förväntningar från båda par
terna. Hur väl dessa förväntningar 
uppfylls påverkar medarbetarnas 
motivation och engagemang. Det i sin 
tur har återverkningar på företagets 
resultat. Tidigare forskning har visat, 
att ett stärkt psykologiskt kontrakt för 
med sig goda saker såsom motivation 
och engagemang, vilket gynnar både 
organisationen och individen. 

Forskning kring psykologiska 
kontrakt har sina rötter i Amerika 
och har därifrån spridit sig runt värl
den. Begreppet har studerats flitigast 
inom den offentliga sektorn och inom 
servicebranscherna. Det har visat sig 
att det psykologiska kontraktet är 
knutet till kultur, tid och plats. Det 
är också dynamiskt, vilket innebär 
att det behövs upprepade studier om 

det psykologiska kontraktet i olika 
kulturella miljöer, för olika grupper 
av medarbetare och i olika tider. 
Nylunds doktorsavhandling visar att 
unga finska ingenjörers psykologiska 
kontrakt har vissa särdrag jämfört 
med tidigare studier.

– Betonandet av autonomi och 
omväxling samt möjligheter till 
lärande och utveckling verkar vara 
starkt. Man föredrar utmaningar fra
mom trygghet. De unga ingenjörerna 
är nog villiga att engagera sig, men 
inte nödvändigtvis för en lång tid, 
konstaterar Nylund.

Uppgifter om ämnet och dis-
putanden  
FM Roger Nylunds avhandling inom 
ledarskap med ämnet “Unga ingen

jörers psykologiska kontrakt inom 
teknologiindustrin  en tematisk 
analys av drivkrafter, relationer och 
framtidsvisioner” (Acta Wasaensia 
433. Väitöskirja. Vaasan yliopisto) 
granskades i december i Vasa Uni
versitets huvudbyggnad.

Roger Nylund är född 1958 i Pojo 
kommun i Västra Nyland. Han blev 
byggnadsingenjör vid Vasa Tekniska 
Läroanstalt 1983 och filosofie magis
ter från Åbo Akademi 2007. Vidare 
har han yrkeslärarexamen från 
Tammerfors Lärarhögskola 2009. 
Nylund har ca 25 års erfarenhet av 
ledarskap inom småhus och sågin
dustrin. Han bor i Vasa och jobbar 
för närvarande vid Yrkeshögskolan 
Novia som lektor, programansvarig 
och internationell koordinator. 

Roger Nylund har forskat i unga ingenjörers relation till sin arbetsgivare. Foto: Riikka Kalmi
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Den miljöpåverkan som köld
medier har mäts numera i ett 
tal kallat GWP (Global War

ming Potential). Det anger hur stor 
växthuseffekt det specifika köldme
diet har i förhållande till koldioxid. 
Ett köldmedium med GWPvärdet 
1 bidrar till lika stor ökning av växt

EUkraven på köldmedier  
allt strängare från nyåret 
Från och med 1 januari skärptes EU-förordningen från 2014. Den kallas F-gas-
förordningen och berör köldmedier i stationära kylanläggningar, alltfrån indu-
strins processkyla till kyldiskar i supermarketar. Sedan tidigare fanns direktivet 
från 2006/40/EG som berör köldmedier till mobila kylanläggningar, alltså Air 
Cond-system i bilar och lastbilar. Regeln är att endast köldmedier med ett GWP-
tal på högst 150 får användas. 

Text: Robert Wiklund

huseffekten som utsläpp av 1 kilo 
koldioxid.  

Det vanligaste köldmediet i 
stationära anläggningar i Finland 
är R404A som är en oerhört kraf
tig växthusgas med ett GWPtal på 
3922. Det kan beskrivas så här: om 
1 kilo av R404A läcker ut i atmos

fären från en anläggning motsvarar 
det en lika stor klimatbeslastning 
som när en bensinbil körs 25 000 
kilometer. Det näst vanligaste köld
mediet i Finland R134A har en 
GWPtal på 573. 

Vid årsskiftet trädde stränga 
restriktioner i kraft som berör 

EU ställer från och med första januari större krav på köldmedier. Foto: Freeimages.com/Hermann Rohrmeier
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större kylanläggnar där det nu 
råder påfyllningsförbud för köld
medium R404a. Undantag finns 
gällande mindre anläggningar. 
Reglerna tillåter fortfarande påfyll
ning av R404a när anläggningen 
har en köldmedieinnehåll mindre 
än 10,2 kilo.

I utfasningen av miljöskadliga 
köldmedier har bilindustrin anpas
sat sig snabbare till miljökraven än 
kylbranschen. Fram till för några 
år sedan var det vanligt att bilar
nas A/Csystem innehöll Fgasen 
HFC134a som har ett GWP på 
1430. Den ersattes av HFO1234yf 
som har GWP tal som underskrider 
tio. Biltillverkarna i USA och EU 
har redan övergått till det nya köld
mediet medan tillverkare i andra 
länder släpar efter. I sammahanget 
kan nämnas att dagens luftvärme
pumpar har köldmediet R32 med 
ett GWPtal på 675. 

Under sjuttiotalet upptäckte 
man att utsläpp av köldmedier orsa
kade en uttunning av ozonskiktet 
när de har läckt ut i atmosfären. 
Köldmedium som skadar ozon
skiktet innehåller klorfluorkarboner 
(CFC:er) och hydroklorfluorkarbo
ner (HCFC:er). Ett exempel på ett 
sådant köldmedium är R22 som 
förbjöds i EU 1.1.2015

Industrin utvecklade nya syn
tetiska köldmedier för att ersätta 
de skadliga ozonnedbrytande köld
medierna. Dessa nya fluorerade köld
medier kunde få liknande egenskaper 
i form av kokpunkt, ångtryck som de 
tidigare CFC och HCFC köldmedi
erna, men utan att skada ozonskiktet. 
Däremot upptäcktes det inom kort 
att de nya köldmedierna var oerhört 
starka växthusgaser.

År 2015 stod fgaserna för unge
fär två procent av EU:s utsläpp av 
växthusgaser. Sedan 1990 har dock 
utsläppen från fgaser ökat med 

60 % inom EU medan utsläpp från 
övriga växthusgaser har sjunkit. Den 
nya fgasförordningen strävar efter 
att sänka utsläppen av fgaser med 
två tredjedelar till 2030 i förhål
lande till nivåerna år 2015.

I dag jobbar forskare och före
tag på att ta fram alternativa köld
medier och värmepumpande tek
niker som inte skadar ozonskiktet 
och inte bidrar till växthuseffekten. 
Ett exempel på ett sådant framsteg 
är användningen av koldioxid i 
kylmaskiner. Detta ställer nya krav 
på bland annat kompressorer och 
värme växlare på grund av det högre 
arbetstrycket, men visar att det är 
fullt möjligt att ställa om.

När man talar om naturliga 
köldmedier avses förutom CO2 
och ammoniak även propan och 
propylen. 

Mika Kapanen på Kylfören
ingen i Finland rf beskriver läget 
kring Fgasförordningen som att 
det inte hänt så mycket på mark
naden gällande användningen av 
köldmedier sedan EUdirektivet 
presenterades 2014. Marknaden 
fungerar enligt minsta motstån
dets lag, vilket betyder att väldigt 
lite görs för en omställning till 
miljövänligare och dyrare köld
medier innan man tvingas till det. 
Ett undantag är livsmedelsbuti
kerna som hunnit långt med att 
konvertera sina kylanläggningar 
från R404A till CO2.

På beställarsidan är okunska
pen om Fgasförordningen monu
mental. Vad gäller konsultledet 
är situationen något bättre men 
fortfarande ligger medvetenheten 
och kunskapen om utfasningen av 
Fgaser allmänt sett på en låg nivå. 
Bäst informerade verkar entrepre
nörerna vara. 

Bilindustrin har varit snabbast med att fasa ut miljöskadliga köldmedier i bilarnas  A/Csys
tem.. Foto: Freeimages.com/Lephaft Aron

Om ett kilo av R404A läcker ut från en kylanlägg
ning motsvarar det en lika stor klimatbeslastning 
som när en bensinbil körs 25 000 kilometer.
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Intervju: Börje Takolander

Genom en utomstående styrelsemedlem 
får ett bolag värdefullt kunnande och en 
långsiktig inblick i bolagets utveckling. 
En ny utomstående medlem kan även 
bistå med specialkunnande när bolaget 
står inför ett vägval, till exempel i form 
av stora förändringar på marknaden, 
bolagsköp, ägarbyte eller generations-
skifte. 

Förutom utvecklingen av personal och lednings
gruppsarbete har fokus i små och medelstora 
bolag på senare tid förskjutits mot utvecklingen av 

styrelse arbetet. En kunnig styrelse är livsviktig för ett 
bolags framgång och den medverkar aktivt i bolagets 
utveckling, bland annat genom att sparra ledningen. 

En utomstående styrelsemedlem hämtar ofta med 
sig kunnande som tidigare inte funnits i egna led. Det 
kan till exempel vara fråga om tillväxt, expansion utom
lands, nya digitala kanaler, finansiering, uppbyggande 
av servicefunktioner, strategi eller generationsväxling 
inom bolaget.  

Ett sätt för bolag är att utnyttja en utomstående 
part som förmedlar erfarna, engagerade och utbildade 
styrelsemedlemmar till små och medelstora bolag.  

Senior Advisor
En annan möjlighet att få in nytänkande i bolaget är att 
anlita en så kallad Senior Advisor som ett inledande steg 
till en möjlig framtida utomstående styrelsemedlem. 
Senior Advisorn kan ha just det specialkunnande man 
i det läget letar efter. 

Göran Tallberg vet vad han talar om. Han har 
under de senaste tjugo åren jobbat i ett tiotal bolags
styrelser runtom i Norden. Det har haft olika roller; 
som VD, som Nordenchef i andra nordiska länder och 
som ordinarie styrelsemedlem i mindre bolag inom flera 
olika branscher i Finland. Som Senior Advisor har han 
jobbat åren 2017–2019.

Han representerar Hallituspartnerit Helsinki ry 
som är en del av det nationella Hallituspartneritnät
verket. I Helsingfors har nätverket totalt 140 medlem
mar som står till företagens förfogande i hela Nyland. 
Hallituspartnerit sörjer även tillsammans med Handels

En styrelsemedlem är 
till för att utnyttjas

kammaren för utbildningen av styrelsemedlemmar. 
Det är fråga om en HHJkurs (Hyväksytty Hallituksen 
Jäsen) i två steg, som hålls några gånger per år. Förutom 
att delta i kursen kan man tentera den och har därefter 
rätt att kalla sig HHJ. Det finns omkring 3 000 personer 
som genomgått den här tentamen i Finland. Hallitus
partnerit förmedlar även den här typen av tjänster.    

Enkel förmedlingsprocess
Själva förmedlingsprocessen av styrelsemedlemmar är 
enkel, konstaterar Tallberg. 

– Den fungerar så att vi börjar med att bekanta 
oss med bolaget genom att kartlägga nuläget och 
behoven. Därutöver klargör vi ägarviljan och genom 
diskussion försöker vi komma fram till vad bolaget 
söker och vilka kriterier en möjlig utomstående med
lem bör uppfylla. Vi sammanställer styrelsemedlem
mens profil och startar därefter sökprocessen. Det är 

Göran Tallberg
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alltid bolaget självt som bestämmer vilka kandidater 
som ska intervjuas och det slutgiltiga beslutet och en 
eventuell överenskommelse gör bolaget alltid med 
kandidaten.                 

Alla aktiebolag bör ha en styrelse som består av 
1–5 medlemmar. Ifall styrelsen består av mindre än 
tre medlemmar bör man även utse en reservmedlem. 
Ägarna använder sin beslutsrätt i bolagsstämman. Sty
relsen väljs alltså av ägarna och ser till att bolaget styrs 
i ägarviljans riktning och övervakar och stöder samti
digt verkställande direktören i hens jobb att verkställa 
ägarviljan. Styrelsen väljer vanligtvis sin ordförande 
inom sig, om inte bolagsordningen säger annat. En 
styrelsemedlems uppdrag är inte tidsbundet, men nor
malt är det minst ett uppdrag på 1–2 år, för att man 
på allvar skall kunna bidra med någonting. Vanligtvis 
har man å andra sidan bidragit med det mesta till 
bolaget inom 3–4 år. Styrelsen fungerar som ägarnas 
representant och övervakar att bolaget gör resultat och 
att dess värde ökar.   

Nära samarbete viktigt
En av styrelsens viktigaste roller är att hjälpa och stöda 
den verkställande direktören i det dagliga arbetet. Sty
relsemedlemmarna bör vid behov erbjuda sitt kunnande 
och sina relationer till vd:ns förfogande och vara utma
nande och krävande, men samtidigt erbjuda stöd och 
hjälp. Ett gott och nära samarbete mellan styrelseord

föranden och verkställande direktören är otroligt viktigt 
för bolagets framtida utveckling.

Styrelsens viktigaste uppgifter har med framtiden 
att göra, betonar Tallberg. 

– De viktigaste är utstakningen av bolagets framtida 
riktning samt utvecklingen av en konkurrenskraftig 
funktionsmodell som stöder denna utveckling. Det är 
styrelsens uppgift, vanligtvis tillsammans med flera 
nyckelpersoner, att försöka se in i framtiden och fundera 
på strategiska åtgärder som för bolaget i vald riktning. 
Det här är ett hårt arbete som kräver kunnande och 
erfarenhet på många plan, och där styrelsemedlem
marna bland annat bör göra en insats. Därutöver är 
det styrelsens uppgift att övervaka ledningens funktion, 
försöka minimera risktagandet samt se till att allting 
sker enligt lagar och förordningar. 

Studierna lockade
Efter sitt långvariga arbete som verkställande direktör 
på Swegon Oy kändes det rätt att studera lite och få 
en bredare inblick i styrelsearbetet och styrelsens roll, 
konstaterar Göran Tallberg, som även hade några goda 
bekanta som varit aktiva inom Hallituspartnerit. År 
2016 bestämde han sig för att ansluta sig till föreningen 
och genomgå HHJutbildningen. 

– Själv tror jag att man med lång erfarenhet kan 
bidra en hel del till bolag som står inför viktiga vägval 
just nu eller i en nära framtid, säger Tallberg. 

www.vallox.com

FRISK LUFT
MED AUTOMATISERAD VENTILATION

Läs mer!

Inhemskt 
val

MyVallox ventilationsaggregaten ger enkel lyx i vardagen: Inbyggda 
sensorer gör ventilationen smidig. De ser till att ventilationen forceras 
alltefter behov och för att spara energi. Styrningen av MyVallox-maskiner 
är enkel, och kan styras varifrån som helst. Urvalet inkluderar ett lämpliga 
lösningar för hem i alla storlekar. 
Välj Vallox och andas fritt!
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Medlem i VSF

Ekonomi och grön teknologi intresserade 
– Efter gymnasiet hade jag inte någon aning om vad 
jag ville studera säger Matias. Mamma tvingade mig 
att söka in till någon skola före militären … suck. Jag 
sökte in till Peffan i Vasa, eftersom det inte var något 
inträdesprov dit. Jag fick studieplats där. Vi har många 
lärare i släkten, så det kändes logiskt att söka dit fast 
det inte egentligen kanske var min grej. 

Under militärtiden hade Matias gott om tid att fun
dera på sin framtid och tyckte att utbildningsprogram
met Distribuerade Energisystem på Arcada verkade 
intressant.

– Jag sökte dit, kom in och inledde studierna där 
efter tjänstgöringen i Dragsvik.

Matias studerade Distribuerade Energisystem och 
sina breddstudier gjorde han inom energieffektivitet. I 
Villmanstrand fortsatte han studierna med att ta kurser 
som kombinerade ekonomi och ledarskap med hållbar 
utveckling.

Mångsidiga projekt, internationella kunder
– För närvarande arbetar jag på ISS Palvelut Oy som 
direktör för enheten Critical & Live Environments. Jag 
gillar att få jobba med mångsidiga projekt med interna

Matias Makkonen
VSF

tionella kunder och samarbetspartners. Dessutom har jag 
ett superteam som består av unga och hungriga proffs.

Matias anser att den största utmaningen i yrkes
karriären hittills har varit att få ihop sitt diplomarbete 
samtidigt som han jobbade heltid. Dessutom ville han 
göra det bra och inte bara med snudd på ribban.

Allmänt taget anser Matias, att hela byggbranschens 
attityd är aningen snedvriden då man försöker komma 
undan med konceptdesign och billig projektering. Livs
cykeltänkandet har i någon mån kommit med i bilden, 
men alldeles för lite tillsvidare. 

– ISS är en specialistorganisation och via våra tjäns
ter kan vi inverka på såväl kundernas inomhusklimat 
som energieffektivitet. Som entreprenör kan vi även 
ifrågasätta opraktiska lösningar och be om reviderade 
system som lämpar sig bättre för sitt syfte.

Personliga val och beslut
Matias tror inte det spelar någon roll om man jobbar i 
ett större eller mindre företag. 

– Det handlar mera om personliga val och beslut 
samt hur man överlag förhåller sig till utveckling och nya 
tankesätt. På ett personligt plan kan man ”brända” sig och 
inverka oberoende av företagets storlek ifall man så vill.

Matias anser att ISS har utvecklat sin business så 
att företaget är med redan i början av planeringen av 
projekten. Energieffektivitet och automation har helt 
klart fått mera spaltutrymme på sistone. 

– Vi ligger enligt mitt tycke för tillfället i en form av 
ett idéstadium med virtuella tvillingar och andra fina 
idéer som ploppar upp som svampar efter regn. Hoppas 
att steget till att HANDLA i stället för att endast bolla 
med idéer tas under 20talet.

VVSbranschen är något som Matias även i fort
sättningen vill satsa på. Han anser att branschen är 
väldigt intressant och utvecklas kraftigt liksom hela 
byggbranschen i allmänhet. 

– Dessutom är det lyxigt att få vara med i utveck
lingen i ett föregångarland som Finland.

Det är lyxigt att vara med i VVSutvecklingen i ett föregångarland 
som Finland, säger Matias Makkonen

Matias Makkonen 

Född: 24.12.1991 

Utbildning/karriär: VVVS-ingenjör, Arcada 

2015, Diplomingenjör 2018, Lappeenranta  

University of Technology – Innovation and  

Technology Management  

Blev medlem i VSF år: 2013 HF 
Bor i dag: På Drumsö i Helsingfors – de  
lyckligas ö.
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Bra verktygsback
Matias tycker att den branschutbildning som erbjuds i 
dag ger en bra verktygsback för att hoppa in i arbetslivet. 

– Mycket handlar ändå om den enskilda individens 
intresse att lära sig nytt och ta reda på saker, även utan
för skolan. Det finns så otaligt många olika inriktningar 
inom branschen. Personligen tycker jag att man borde 
satsa mera på grundläggande matematik, teamwork och 
sociala kompetenser. Dagens ingenjör är en kundvänlig, 
öppen och kommunicerande, kunnig problemlösare.

Det sägs att VVSbranschen är långsam vad nyheter 
beträffar, lite som ”så här har vi alltid gjort”. Det stäm
mer nog delvis i dag medger Matias, men han tror att 
nyckeln för att lyckas i framtiden är att ha attityden – ”så 
här kan man också göra”. Allting förändras inte över en 
natt men det behöver det inte heller göra.

Matias följer aktivt med vad som händer inom bran
schen – i Finland och globalt. 

– Mest nog via internet och olika digitala publika
tioner där. Sen gillar jag att gå på mässor, seminarier 
eller andra tillfällen där man får träffa människor och 
höra om deras idéer.

Nytta och nöje
Matias är föreningsaktiv. Han sitter med i VVS Fören
ingen i Finland rf:s styrelse och är ordförande för dess 
lokalavdelning i Helsingfors. Han säger att han dels är 
med för att påverka och dels för att koppla av i glada 
vänners lag. 

– Det är en hälsosam kombination av bägge, kort 
och koncist. 

Utnämningar av nya råd

Bengt ”Bebbe” Aspholm(t.v.) utnämndes till Rörande 
kompetent Schäslongsatletråd på Vasa julfest 7.12.2019.

Johan Rönnblad (t.h) utnämndes till Verkligt tryck tåligt 
Stillvattenråd på julfesten i Helsingfors. 13.12.2019.

För övrigt tillbringar Matias helst sin fritid med att 
röra på sig. Han spelar innebandy, ishockey och rink
bandy och på semestern gillar han att vara ute i naturen, 
där han seglar, flugfiskar och jagar.

Beträffande VSFs verksamhet har han ett önskemål; 
– Att många, många fler medlemmar skulle delta i 

våra trevliga och lärorika evenemang, det finns garan
terat något för alla. Om inte, så är det bara att hojta till 
så fixar vi det. (BT)

Fo
to

: S
ixt

en
 F

re
dr

iks
so

n

Fo
to

: S
iru

 L
ön

nq
vis

t



38 VVS 1/2020

Då jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ställa upp som kandidat 
till ordförandeposten tackade jag naturligtvis ja. Jag tänkte kanske 
inte just då på vad det kunde innebära, men skam den som ger sig...

Nåväl, efter valmötet började tankemaskinen snurra och jag kunde 
bara konstatera hur lite jag egentligen kände till föreningen. Jag har ju 
bara suttit i Norras styrelse sen 2014 och centralstyrelsen sen 2016. Men 
vad händer i andra lokalavdelningar? Vem sitter i deras styrelser? Visst, 
några kände jag ju nog, vi har ju träffats på något föreningstillfälle eller 
på något styrelsemöte, men alla andra?

Eftersom det inte finns någon regelbok att följa bestämde jag mig 
att ta reda på. De som känner mig vet att jag bara måste veta – ni vet 
paragrafryttare eller motsvarande smeknamn... Kollade upp vad som 
skulle ske ute i lokalavdelningarna och satte upp en ambitiös plan att 
besöka varje lokalavdelning under året.

Ordförande har ordet

VSF

Mitt första år som 
ordförande

Första besöket blev hos Östra Nylands 
lokalavdelning och deras årsmöte i slutet 
av februari 2019. En mycket intressant 

kväll med många nya ansikten och bekantska
per och även en hel del kända ansikten. Min 
första kväll blev mycket lyckad från min sida 
och resan hade officiellt påbörjats.

Nästa stopp blev Helsingfors lokalavdel
ning och deras årsmöte. Här fanns det 
bara bekanta ansikten, och även denna 

kväll blev ett intressant möte för mig.

Under sommaruppehål
let skötte jag om ”icke 
föreningsrelaterade” 

funktioner, och laddade mina 
batterier för att ta emot hös
ten som skulle komma.
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Då jag nu har flängt runt hela halva Svenskfinland, 
kan jag med gott samvete bekräfta att vi har en 
förening som lever, andas och är envist besluten 

att finnas kvar länge. I alla lokalavdelningars styrelser 
finns det medlemmar som gör sitt bästa för att just deras 
lokalavdelning ska fungera. Passion och målmedveten
het finns, ibland till och med så att det rinner över. Sty
relserna, som jobbar ideellt, vill gärna träffa ännu flera 
medlemmar ur lokalavdelningarna, så medlemmar, ta 
er tid en kväll och besök er lokalavdelning. Det är det 
bästa sättet att träffa bekanta, konkurrenter, kunder eller 
uppdragsgivare. Men på föreningens tillfällen sitter vi 
alla på samma bräde.

Föreningen är ju en aning mera än lokalavdelning
arna, så under året har jag även hunnit besöka ett tid
nings redaktionsmöte, en rådslunch i Helsingfors och 
sedan alla föreningsmöten (februari Spa, Ikalis, årsmöte i Vasa, Höst och Valmöte på Finska Viken samt Julmötet 
med julfest i Helsingfors). Det som saknas på min lista är ett juniorordnat evenemang, det lyckades bara inte att 
få tidtabellen att passa, men har inte glömt er för det... finns ju ett helt nytt år framför oss.
Ser fram emot att träffa er alla under 2020 på något VVSrelaterat evenemang!

Hälsar Patrik Flöjt, 
ordförande VVS Föreningen i Finland rf

När då hösten äntligen kom, så styrde 
jag till Västra Nylands lokalavdel
ning för höstmöte i mitten av okto

ber, där jag fick prova på att bowla för andra 
gången. Gick ju bättre än första i alla fall. 
Träffade många nya ansikten, och fick en 
positiv känsla från kvällens alla pratstunder.

Efter hemkomsten väntade ett månads
möte i Norra lokalavdelningen i novem
ber, här fanns det bara kända ansikten, 

och diskussionerna var igång som vanligt.

Sista avdelningen på listan var Vasa 
lokalavdelning, som jag fick besöka på 
deras julfest i december. Här fick man 

dra på sig finskjortan och träffa många nya 
ansikten, och på samma gång träffa nästan 
lika många bekanta. Många intressanta dis
kussioner hann vi med under kvällen.
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Miljö och klimatminister 
Krista Mikkonen konstate
rar att ”Energiunderstöden 

är en viktig klimatgärning. Tack 
vare dem kommer alltfler att ha eko-
nomisk möjlighet att förbättra ener-
giprestandan i det egna hemmet och 
på så sätt minska utsläppen från 
boende. Varje byggnad som renove-
ras så att den blir mycket energi-
effektiv, utgör ett steg närmare ett 
klimatneutralt Finland 2035”.

Understöd för energi- 
effektivare byggnader
Sammanlagt 20 miljoner euro i 
energi understöd kan beviljas under 
kalenderåret 2020 och 40 miljoner 
euro per år under åren 2021–2022. 
Understöd kan sökas av husbolag, 
sammanslutningar som äger hyres
bostäder och bostadsrättsbostäder 
som finansierats med statligt stöd 

när dessa beviljas räntestödslån 
för ombyggnad, samt av ägare till 
egnahemshus, parhus och kedjehus. 
Understöd kan beviljas för byggna
der av olika ålder. Stödet är inte 
inkomstbundet.

Understöden beviljas av Finan
sierings och utvecklingscentralen 
för boendet (ARA). Man kan ansöka 
om understöd via ARA:s webbtjänst 
från och med februari. Understöd 
kan beviljas för sådana planerings
kostnader för reparationsprojekt 
som uppkommit från och med den 
1 oktober 2019 samt för genomför
andekostnader som uppkommit 
från och med den 1 januari 2020. 

Understöd beviljas för sådana 
kostnader för reparationsprojektet 
som hänför sig till förbättring av 
energiprestandan, effektivisering 
av energianvändningen, förbättring 
av inomhusklimatet samt reglering, 

balansering och styrning av syste
met samt åtgärder som säkerställer 
att systemet fungerar korrekt.

Flera tusen euro per bostad
Krav för understödet är att repara
tionsprojektet förbättrar byggnadens 
energiprestanda mer än vad som nor
malt förutsätts i samband med en 
renovering. I förordningen hittas de 
nivåer som krävs för att ett understöd 
ska kunna beviljas. Man bör genom 
ett energicertifikat kunna visa att 
energiprestandan har förbättrats. 

Ett höghus eller radhus som 
renoveras kan få understöd på upptill 
4 000 euro per bostad, när huset blir 
minst 20 procent mer energieffektivt 
än vad de gällande bestämmelserna 
förutsätter. Om en byggnad renove
ras till en näranollenergibyggnad 
kan det beviljas understöd på högst 
6 000 euro per bostad. Taket för 

Energiunderstöd och understöd för 
bostäder med inomhusluftproblem 
Text: Siru Lönnqvist

I december ifjol godkändes två förordningar. Från ingången av detta år beviljar staten understöd för konditionsutredningar och ombyggnad 
av bostäder med inomhusluftproblem. Dessutom kan man få understöd för renoveringar som förbättrar energiprestandan i ett bostadshus. 
Bild: Can Stock Photo/ironjohn
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understödet är lagt vid 50 procent 
av de faktiska kostnader som ARA 
har godkänt i sitt understödsbeslut. 
Till godtagbara kostnader räknas pla
nerings, arbets och byggkostnader 
inklusive mervärdesskatt.

Olika lösningar
Man kan till exempel få understöd 
om man frångår oljeuppvärmning, 
förbättrar isoleringen på byggnaden 
eller gör åtgärder som förbättrar 
efterfrågeflexibiliteten i energian
vändningen. Understöd kan också 
beviljas för sådana åtgärder vars effekt 
inte framgår i energicertifikatet, men 
som exempelvis effektiviserar energi
användningen. Hela reparationspro
jektet ska dock uppfylla villkoret att 
byggnadens energiprestanda förbätt
ras och i många fall krävs det flera 
olika åtgärder för att byggnadens 
energiprestanda ska förbättras i den 
grad att ett understöd kan beviljas.

Hur mycket energiprestandan 
förbättras beräknas genom att man 
jämför energiprestandan efter repa
rationsprojektet med den nivå som 
gällde vid tidpunkten byggnaden 

uppfördes eller när användnings
ändamålet senast ändrades. Beräk
ningen görs genom jämförelse av de 
Etal som beskriver energiprestan
dan. Tidigare förbättringar av energi
prestandan kan tas i beaktande, men 
för dessa beviljas inget understöd. 
Noggrannare anvisningar finns på 
ARA:s webbsida www.ara.fi (i skri
vande stund tyvärr enbart på finska).

Understödet betalas alltid i efter
skott, alltså när reparationsarbetet har 
slutförts och förbättringen av bygg
nadens energiprestanda har påvisats 
för ARA genom ett energicertifikat. 
Om energiprestandan inte förbättras 
enligt planerna eller om förbättringen 
inte påvisas genom ett energicertifi
kat, betalar ARA inte ut understödet. 
Och så är det bra att komma ihåg att 
det inte kan beviljas både hushållsav
drag och energiunderstöd för ett och 
samma reparationsprojekt.

Hjälp till inomhusluftproblem
Avsikten med understödet för bostä
der med inomhusluftproblem är att 
uppmuntra ägarna till att renovera, 
planmässig förvalta och upprätt

hålla byggnaderna i gott skick. 
Understöd kan beviljas för kondi

tionsutredningar, det vill säga för fukt 
och innelufttekniska undersökningar 
av konstruktioner som misstänks vara 
fuktskadade och av andra konstruk
tionsdelar, material och faktorer som 
eventuellt påverkar inomhusluften i 
bostaden, såsom ventilationen. 

Understöd kan dessutom bevil
jas för planering av ombyggnad 
(grundlig förbättring) av en bostad 
eller bostadsbyggnad där man 
upptäckt fukt och mögelskador 
eller problem med inomhusluften. 
Med grundlig förbättring avses 
reparation av engångsnatur, som 
höjer bostadens standard att mot
svara nyskick eller återställer den 
i ursprungligt skick. Understödet 
omfattar till exempel utarbetande 
av planer och besiktningar. Ett vill
kor är också att det i bostaden eller 
bostadsbyggnaden gjorts en kondi
tionsutredning.

De åtgärder som beviljas under
stöd ska utföras av kompetenta exper
ter. Behörigheten kontrolleras i sam
band med att understödet beviljas.  

ES Maxi är en energieffektiv pump med 
inbyggd variabel hastighetstyrning avsedd 

både för värme och kyla. 
I jämförelse med traditionella cirkulationspumpar

i samma storleksklass förbrukar den upp till 
80% mindre energi. 

5-års garanti! 
Snabba, säkra och fraktfria leveranser.

019 36281
ems@emspump..
www.emspump..

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.
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Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
gjorde nyligen en enkät bland 
medborgarna för att undersöka 

vilken inställning de har till vind
kraft. Enkätens resultat var föga 
överraskande. Hela 83 % av dem 
som svarade hade en positiv inställ
ning till vindkraft och tyckte att den 
borde byggas ut mera. Även mot
ståndet mot vindkraften har mins
kat. Man ser inte längre insändare 
i dagspressen där man himlar sig 
över fåglar och fladdermöss som dör 
i mängder. Lika litet är det enorma 
oljudet och skymmandet av solen så 
farligt längre. 

Redaktörens egna erfarenheter 
av vindkraft är ett sakta sus vid 
svaga vindar och vid hårda vindar är 
de omgivande trädens sus betydligt 
kraftigare. Ej heller har döda fåglar 
eller annat synts till. Statistik från 

Inhemsk vindkraft producerar 
för första gången över 6 TWh

Text: Magnus Hallberg

Efter en liten tid av tystnad är det igen full fräs på vindkraftsindustrin i vårt land. Man 
har länge varit skeptisk till att vindkraft kan bli en betydande del av energiproduktionen, 
men nu börjar trenden vända och därtill finns det många orsaker. Till och med staten 
har tagit med vindkraften i sina primärsatsningar och även träbyggandet finns med. 

2018 säger att den sammanlagda 
effekten hos de 700 möllor som 
snurrar i dag är 2014 MW. Vind
kraftstatistik från 2019 påvisar nytt 
produktionsrekord med  6142 GWh

Vad är då de främsta orsakerna 
till denna positiva utveckling? Orsa
kerna är många till att vindkraften 
nu kan stå på egna ben. Man behö
ver eller får inte stöd av staten mera i 
form av egna tariffer. En annan orsak 
är att själva möllorna blivit betydligt 
effektivare än tidigare. En mölla med 
en maxeffekt på 5 MW är inte ovanlig 
i dag. På ritbordet finns redan möl
lor som har en maxeffekt på 9,5 MW. 
Detta betyder att priset per produce
rad MWh har minskat betydligt. Ett 
annan faktum är att grossistpriserna 
har stigit. Ytterligare en orsak är att 
navhöjden på möllorna blivit högre 
och rotorbladen längre vilket gör att 

en liten förändring i vindstyrkan har 
en enorm betydelse för den energi 
som produceras. En faktor som 
man inte ska förringa är ändringen i 
fastig hetsskatten. Detta gör att min
dre kommuner som kämpar med sin 
ekonomi kan få extra inkomster av 
möllorna.

Den kanske främsta orsaken 
till att vanligt folk nu ser positivt 
på vindkraften är kunskapen om 
klimatproblemen. Vindkraften är 
garanterat utsläppsfri och priset på 
input energin kan ingen påverka. 
Kanske Greta Thunbergeffekten 
äntligen börjar synas.

Utvecklingen inom vindkraften 
har varit enorm. År 2013 produce
rades 774 GWh och 2019 överskreds 
gränsen 6 000 GWh. Man får hoppas 
att utvecklingen fortsätter i samma 
takt när den nu äntligen tagit fart. 

Foto: Suomen Tuulivoimayhdistys ry
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Benjamin Franklin – mannen 
på den amerikanska  
hundradollarsedeln

Benjamin Franklin (1706–1790) är kanske minst känd 
för sin uppfinning med bifokala, det vill säga dubbelsli
pade glasögon och mest känd för eftervärlden med sitt 
fullskaleexperiment från 1757 då han undersökte om 
blixten är strömförande. Under ett dundrande åskväder 
skickade han upp en drake med lina av tunn järntråd 
och kopplade linan till en elektrometer. Trots att experi
mentet var livsfarligt kunde den tursamme Franklin 
bevisa att blixten är en elektrisk urladdning och har 
en naturvetenskaplig förklaing – resonemanget med 
gudarnas vrede kunde avfärdas. Efter Franklins upp
täckt att blixten är strömförande och kan ledas ner i 
marken via en åskledare, har denna uppfinning räddat 
egendom för enorma värden. 

Ordföranden för den ryska vetenskapakademin, balt
tysken Georg Wilhelm Richmann, insåg betydelsen av 
Franklins upptäckt och lät vid sitt hus i S:t Petersburg 
bygga en hög järnstång som åskledare och kopplade 
den till en elektrometer. Men utgången av experimen
tet blev fatal för Richmann när blixten råkade slå ner i 
åskledaren just i den stund när han stod böjd och avläste 
elektrometern.
   
Även på värmeteknikens område rönte Franklin bety
dande framgångar, han utvecklade en för sin tid ener
gieffektiv kamin som kallades för Franklin Stove. Om 
sin nya kaminmodell skrev Benjamin Franklin på 1740
talet, att ”genom den  kan vår tillgång på ved hålla jämna 
steg med vår förbrukning, och våra efterkommande kan 
värma sig i rimlig grad utan att tvingas frakta hit sitt 
bränsle över Atlanten.” Ved, som under århundraden 
funnits att hämta utanför var och ens förstubro, varnade 
Franklin, måste nu hämtas miltals ifrån till en del städer. 
Senare när kakelugnen uppfanns blev Franklinkami
nen hopplöst gammalmodig.

Från tolv års ålder hade Franklin arbetat på ett tryck
eri och vid 23 års ålder ägde han ett eget. Även sent i 

livet skulle Franklin dra mycket nytta av sina färdig
heter med tryckpressar. År 1776 blev han utskickad till 
Frankrike som diplomatisk representant för de tretton 
kolonier som hade utropat sig självständiga från det 
brittiska imperiet. På plats i Frankrike skaffade sig den 
driftige Franklin tillgång till en tryckpress och började 
skriva och trycka ”Fake news” om hur illa Storbritannien 
behandlade sina kolonier i Amerika. Franklins kampanj 
att utmåla britterna som de värsta koloniala utsugarna 
fick fransmännen att ändra opinion och efter ett par år 
skickades franska trupper till Nordamerika för att jaga 
ut britterna ur kolonierna. Med hjälp av sina ”fake news” 
hade Franklins plan lyckats över förväntan. I dagens 
USA betraktas Franklin som en av den amerikanska 
nationens fäder. 

Krönikan

Text: Robert Wiklund  Bild: Peter Lönnqvist



» Bara en av alla innovativa lösningar  från FläktGroup. Se mer på flaktgroup.fi

Reservdelar
Med vår omfattande la-
gerförteckning över 
reservdelar kan vi snabbt 
svara på era behov. Det är bra 
att veta att specialisterna från 
FläktGroup säkerställer en 
snabb och jämn utbytespro-
cess. Med vår omfattande 
reservdelslista kan vi snabbt 
svara på era behov.

Driftsättning
Ett antal installationsvariabler 
påverkar prestandan och 
tillförlitligheten hos ditt nya 
system. Vi ser till att din nya 
utrustning - från FläktGroup 
driftsättes korrekt med våra 
inställningar som är anpas-
sade för kundens ändamål 
och applikationer

Översyn av installerade 
system
Vi har anställda tekniska 
experter och tekniker som har 
specialist kompetens på våra 
produkter och systemlösningar 
och dess olika applikationer.

Vi kan också granska ditt 
nuvarande system för att 
optimera systemets prestanda 
i enlighet med kundspecifika-
tioner och energiprestanda.

Tillförlitlighet och bra prestanda för hela livscykeln -  
det är vad FläktGroup Service står för.

SERVICE OCH LÖSNINGAR 
FRÅN FLÄKTGROUP


