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IT’S IN OUR NATURE
NIBE.FI

FÖR STÖRRE FASTIGETER :

NIBE S1155-25

NIBE S1155-25 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump, som an-
passar sig automatiskt efter fastighetens värmebehov och kan använda 
väderprognos via myUplink. Det flexibla effektområdet startar med 6 kW 
och går upp till hela 25 kW, vilket gör den idealisk för större fastigheter.  
Varmvatten laddas i separat tank och värmer upp bruksvattnet via  
tillbehöret LR-varmvattenladdgruppen.
Den smarta NIBE S -serien har inbyggt wifi, vilket ger komplett kontroll 
med mobilen, på distans över värmesystemet via myUplink. Du kan  
erbjuda dina kunder trygghet via serviceavtal. 
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Därför ska din nästa bil vara en elbil
LEDAREN

elektrolys av vatten, men år 2020 
tillverkas fortfarande 99 procent av 
vätgasen av fossila kolväten. 

Vårt nationella oljebolag som satsat 
stort på förnybara bränslen har rönt 
stor framgång på börsen, många 
fondförvaltare har lagt in Nesteaktien 
i portföljen. Succéprodukten heter 
MY och är en HVO-olja: Hydrated 
Vegetable Oil. Biodieseln är tyvärr 
inget alternativ för personbilar, 
all tillgänglig biodiesel behövs för 
de tunga transporterna där diesel-
motorerna inte kan ersättas med 
batteridrift. 

Den drivkälla som kan skalas upp 
för personbilstrafiken är batteridrift. 
Enligt en tidigare doktorsavhandling 
vid TTY i Tammerfors klarar vårt 
nuvarande elnät av belastningen för 
en miljon elbilar. Det är långt kvar 
innan vi tangerar den flaskhalsen. 
Redan nu ser man tecken på att elbilar 
och laddbara hybrider verkar ha fram-
tiden framför sig – nya ladd hybrider 
har längre räckvidd på eldrift än för 
bara några år sedan. Numera är det 
fler än Tesla som erbjuder elbilar med 
räckvidd på över 400 kilometer och 
nya modeller lanseras.

Bensinbilarna förutspås gå samma 
öde till mötes som hästarna i New 
York. År 1900 fanns det 150 000 
hästar som ombesörjde alla trans-
porter och varje häst producerade 
cirka tio kilo gödsel om dagen. På 
ett fotografi taget tretton år senare 
ser man inte en enda häst på Fifth 
Avenue i New York. Bensinbilarna 
hade blivit dominerande och staden 
hade som genom ett trollslag blivit 
kvitt gödselproblemet. Utfasningen 
av hästarna försnabbades av att 
bilarna hela tiden blev billigare att 
köpa då volymerna steg och allt-
fler personer hade råd att köpa bil. 
Samma scenario förväntas också för 
elbilarna. 

I oktober röstade Europaparlamen-
tet för att minska unionens utsläpp 
med 60 procent fram till år 2030 

jämfört med nivåerna år 1990. En 
statlig arbetsgrupp föreslog nyli-
gen att målsättningen för Finland 
ska vara 700 000 eldrivna person-
bilar år 2030. Kravet på minskade 
klimatutsläpp kan inte missförstås. 
På individnivå borde man närma sig 
utmaningen med att fråga sig ”vad 
kan jag göra själv?” Du kan bland 
annat rikta in sökarljuset på ladd-
bara personbilar när det blir dags att 
köpa nästa nya bil. När man antar 
att en nytillverkad bil rullar fram 
till år 2040 är det inte speciellt kli-
matsmart att föra in fler fossilbilar 
på marknaden. Krasst ekonomiskt 
räknat är risken stor att andrahands-
värdet på en fossilbil drabbas av en 
betydande priserosion. 

För närvarande pågår det ett globalt 
teknikskifte där förbränningsmotorn 
fasas ut och nya eldrivna modeller 
lanseras. Att förbränningsmotorerna 
måste fasas ut beror på den alltmer 
hotande klimatkrisen. Personbilar 
med gasdrift kommer fortsättnings-
vis att vara ett marginalfenomen, dels 
på grund att CO2-utsläppen från bilar 
med fossilgas i tanken är likvärdiga 
en bensinbils. Biogasproduktionen 
i Finland motsvarar bara 1 TWh 
energi vilket gör den marginell och 
den räcker endast till en grupp gasbil-
sentusiaster. Många som kört diesel-
bil har blivit lurade; dieseldrivna 
personbilar har ofta större utsläpp 
än vad siffrorna tidigare har visat. 
Det är inte mer klimatsmart att köra 
en diesel- än en bensinbil – det är i 
princip lika illa. 
  
Vätgasbilar förekommer i diskussio-
nerna men för Finlands del kommer 
det inte att vara ett alternativ på 
länge eftersom inga vätgasstationer 
finns att tillgå. I framtiden skisseras 
det upp att vätgas tillverkas genom 

Robert Wiklund

Chefredaktör
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Yrkeshögskolan Novia startar 
VVS-ingenjörsutbildning  
i Raseborg
Från och med hösten 2021 kan man läsa VVS-teknik på Yrkeshögskolan Novia i 
Raseborg. Utbildningen har ett starkt stöd från näringslivet. Flera företag i bran-
schen stöder uppstarten av den nya utbildningen ekonomiskt. Många suckar av 
lättnad drogs då framtiden för svenskspråkig VVS-ingenjörsutbildning är säkrad.

Vi backar lite och frågar Novias 
rektor Örjan Andersson 
hur idén fick sin början.

– I början av året aktualisera-
des VVS-utbildningens framtid från 
Arcadas lednings sida. Jag ansåg 
att det var viktigt att trygga fortsatt 
VVS-utbildning på svenska, så vi bör-
jade utreda möjligheten att ta in den 
i vår utbildning inom byggnads- och 

Text: Siru Lönnqvist

samhällsteknik, svarar Andersson. 
Han fortsätter att han ville försäkra 
sig om intresse och uppbackning från 
branschen, fastän han direkt ansåg 
att VVS bra passar in under och kom-
pletterar byggutbildningen. 

Yrkeshögskolan Novia är i fin-
ländskt perspektiv en medelstor 
utbildare inom bygg, med utbild-
ning såväl i Nyland som Österbot-

ten. Sammanlagt studerar nästan 
300 ungdomar på byggsidan och 63 
examinerades senaste år. 

Alla förväntningar över-
träffades
Utbildningsledaren för byggnads- 
och samhällsteknik Mats Lind-
holm ställde sig även genast positiv 
till idén. 

Novias campus i Raseborg ligger i Ekenäs. Foto: Janica Söderlund
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– Jag känner VVS Föreningens 
verksamhetsledare Siru Lönn-
qvist från förut, så jag ringde upp 
henne, berättar Lindholm. Siru 
erbjöd genast att hon kunde kalla 
branschaktörer till ett gemensamt 
möte med Novias ledning. 

I början av juni samlades man 
till ett virtuellt möte för att disku-
tera saken. Representanter deltog 
från så väl branschorganisationerna 
som från konsultbolagen. Mötet 
gick i god ton och Andersson berät-
tade att en förutsättning för att en 
ny utbildning ska kunna påbörjas är 
finansiering från ”privata sektorn” 
för uppstartsfasen på fem år, efter-
som yrkeshögskolorna i dag får så 
gott som all finansiering på basen 
av examinerade. Efter uppstarts-
fasen, det vill säga efter 2025, kan 
utbildningen börja finansieras med 
statliga medel. 

Genast på första mötet bekräf-
tade vd Pekka Metsi att åtmins-
tone Granlund Oy ställer upp med 
finansiering. 

– Det är mycket viktigt för oss 
att ingenjörsutbildning inom VVS 
fortsätter på svenska. Vårt företag 

har en starkt tvåspråkig tradition 
tack vare Olof Granlund som var 
den ena av företagets två grundare. 
Det är en tradition vi vill värna om 
bland annat genom att nu stödja 
VVS-utbildning på svenska. 

– Finland kommer även framö-
ver definitivt att behöva stark inter-
nationell expertis inom VVS-teknik 
för att åstadkomma hållbara byggda 
miljöer som skapar välmående, 
konstaterar Metsi.

Mats Lindholm fick till uppgift 
att kontakta fler företag efter det 
lyckade mötet. Siru Lönnqvist hjälpte 
till att engagera företag tillsammans 
med personer från nationella VVS-
byggbransch organisationer, till 
exempel Magnus Sirén från Fin-
lands fastighetstekniska industri och 
handel rf (Talteka), Matti Kiiski-
nen från SKOL ry och Juha-Ville 
Mäkinen från VVS-Tekniska Entre-
prenörer rf. 

Lindholm gjorde ett fantastiskt 
jobb, tolv företag och två stiftelser 
lovade att bidra med närmare en 
halv miljon euro i donationer åt 
Novia för ett donationslektorat inom 
VVS-teknik. De största donationerna 

fick man från Granlund Oy, Ramboll 
Finland Oy, Raseborgs Energi AB, 
K.V.Lindholms stiftelse och Sitowise 
Oy samt Rakennusmestarien sää-
tiö sr. Övriga större donatorer var 
System air Oy, Oy Halton Group Ltd, 
Nibe Energy Systems Oy, Roth Fin-
land Oy och Enervent Zehnder Oy 
samt Andelsbanken Raseborg.

– Alla våra förväntningar över-
träffades, konstaterar rektor Anders-
son. Fastän det ekonomiska är 
viktigt, är det lika betydande att få 
starkt stöd från branschen överlag, 
det skapar de bästa förutsättning-
arna för utbildningen. 

– Det känns fantastiskt med så 
här starkt stöd, fortsätter Andersson. 
Vi har ett stort nätverk för fortsatt 
samarbete. Ungdomarna har massor 
att välja mellan i dag, både nationellt 
och internationellt. När en bransch 
stiger fram såsom VVS-branschen 
nu gjort, är det väldigt värdefullt och 
fint. Budskapet till ungdomarna är 
klart, vi behöver er och är färdiga att 
bära vårt ansvar. 

Såväl Andersson som Lindholm 
tror att företagens starka stöd ökar 
intresset för utbildningen.

Novias rektor Örjan Andersson.  
Foto: Linda Tallroth-Paananen

Utbildningsledaren för byggnads- och samhällsteknik Mats Lindholm. 
Foto: Jenny Nyman
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Samarbetet fortsätter
Flera företag har också lovat ställa 
sin expertis till förfogande i form av 
samarbete kring nya laboratorier, 
undervisning och praktik. Dessa 
företag är bland annat Geberit Oy 
och Bravida Oy. Geberit bidrar som 
samarbetspartner kring sitt i Nor-
den unika nya ”hydraulic tower”-la-
boratorium för VVS-installationer i 
höga och mycket höga byggnader.

– Vi kommer årligen att bistå 
med kostnadsfri utbildning för 
Novias VVS-studerande på Campus 
Raseborg och i laboratoriet samt 
vårt showroom i anslutning till vårt 
nya kontor som vi tar i bruk 2021 i 
Vanda, berättar vd Kim Lövkvist 
för Geberit Oy.

Ingenjörsstuderande på bygg-
nads- och samhällstekniska linjen 
vid Novia i Raseborg har hittills 
haft inriktningen projektering och 
byggnadskonstruktion. Från och 
med läroplanen 2021 väljer stu-
derande under sitt andra studieår 
inriktning: antingen VVS-plane-

ring eller konstruktionsplanering. 
VVS-utbildningen byggs upp så att 
den uppfyller utbildningskravet för 
krävande planeringsuppgifter. Med 
anledning av den nya inriktningen 
i VVS- planering från och med 2021 
utökar Novia antalet nybörjar-
platser inom ingenjörsutbildningen 
i Raseborg från 20 till 30 platser.

– Vi har länge sett en växande 
efterfrågan på VVS i takt med 
ökande fokus på miljö och hållbar-
het i byggande. Vi ser fram emot att 
från 2021 kunna erbjuda även VVS 
som ett alternativ för våra nya bygg-
ingenjörsstuderande. Vi ser också 
mycket fram emot att fortsätta det 
goda samarbetet med byggindustrin 
och VVS-branschens andra aktörer, 
säger Mats Lindholm. 

Man kommer att arbeta med 
detaljerna kring läroplanen för 
VVS-utbildningen tillsammans 
med näringslivet de kommande 
månaderna. Rekryteringen av en 
VVS-lektor har inletts och man 
hoppas ha en rekryterad i början 

av nästa år. Kravet för en lektor är 
ingenjör (högre YH) eller diplom-
ingenjör, samt minst tre års prak-
tisk erfarenhet i arbetsuppgifter 
som motsvarar undervisningsom-
rådet, det vill säga VVS-planering. 
Pedagogiska lärarstudierna på 60 
studiepoäng kan avläggas under de 
tre första åren som lärare, om man 
inte har det från tidigare. 

– Det finns inte mycket över-
loppstid för att hinna med allt 
innan nya VVS-studerande börjar 
på Novia hösten 2021. Mats jobbar 
för brinnkära livet med att bygga 
upp utbildningen, säger Andersson 
med ett leende. 

Till sist vill Andersson och 
Lindholm ännu poängtera att för-
utom samarbete med föreningslivet 
samarbetar Yrkeshögskolan Novia 
gärna även med andra högskolor, 
såväl svensk- som finskspråkiga.

Och framför allt vill Andersson 
tacka alla som bidragit med dona-
tioner eller på annat sätt så att den-
här satsningen kommer igång. 

Pumpar på lager
5-års garanti. Fraktfritt.

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

Rätt produkt till rätt pris i rätt tid.
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Med en gnutta fantasi går det bra att föreställa sig 
den industriverksamhet som länge ägde rum i den 
här stora byggnaden. De bastanta väggarna, rejäla 

trapphusen och robusta hissarna hör till de inslag som 
berättar att fastigheten tidigare fungerat som en fabrik.

Men det är ändå över tre årtionden sedan som 
textilfärgningen och textiltryckningen upphörde i det 
så kallade Toli-huset, efter fyra decenniers aktivitet. 
Namnet som lever kvar kommer från textilföretaget 
Toli som under en lång tid verkade i fastigheten.

Under de senaste åren har byggnaden hyst helt 
andra former av aktivitet. Axxell har gett vuxenutbild-
ning här, medan Raseborgs stad erbjudit bland annat 
sysselsättningstjänster. Staden hade verksamhet i huset 
fram till början av 2019.

Nu är det fler och fler företag som flyttar in, liksom 
privatpersoner i de bostäder som renoverats och byggts 
efter hand.

– Vi har som målsättning att få allt uthyrt till årsskif-
tet. Det ser ut att lyckas, säger Kim Ahtola som sedan 
början av det här året tillsammans med Roger Holm-

I Karis lockar nya lösningar 
till tidigare fabrik

berg äger och driver det ungefär 3 000 kvadratmeter 
stora komplexet och bolaget bakom det, Nova West.

Helheten ägdes tidigare av affärsmannen och vd:n 
Björn Siggberg med flera.

Nya ägarna satsar
Byggnaden omfattar tre våningar plus källare. Kim 
Ahtola berättar att de tidigare ägarna lade ner mycket 
resurser på huset. Fasaden rappades och fick tilläggs-
isolering, yttertaken förnyades och detsamma gäller 
för en stor del av fönstren. 

Sex bostadslokaler hade renoverats och i början av 
året var fem av dem uthyrda, liksom några andra utrym-
men. Stora Enso hyr likaså sedan många år tillbaka ett 
försäljningskontor i en av lokalerna på gatuplan.

Det här var faktorer som bidrog till att Ahtola och 
Holmberg beslutade sig för att slå till. Samtidigt var de 
beredda att ge huset ytterligare liv.

– Vi har hunnit göra en hel del här, säger Kim 
Ahtola och berättar att flera 100 000 euro plöjts ner 
i form av renovering och förändring av utrymmena. 

Text & bild: Niclas Erlin

Johan Johnhem och Laura Ikonen trivs utmärkt i sin nya lägenhet. Hunden Sisu har också gjort sig hemmastadd i bostaden.

Allt fler företag och invånare flyttar in i den gamla textilfabriken i Kroggård i 
Karis. Laura Ikonen och Johan Johnhem trivs utmärkt i sin nya lägenhet.
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I år har två nya bostäder byggts och ytterligare en ska 
ta form. Då finns det nio hyreslägenheter för privat bruk.

– Vi ska söka lov för en tionde bostad.

Pellets ger värme
De renoverade bostäderna har elburen golvvärme i bad-
rummen, vilka också fått frånluftsfläktar. Fastigheten 
i stort har maskinell ventilation.

– En del av de gamla ventilatiosaggregaten 
har tagits ur bruk, eftersom här dagtid vistas färre 
människor än tidigare.

Värmeelementen har ett par decennier på nacken 
och fungerar ännu väl. Vattnet i elementen värms upp 
av en pelletspanna, som år 2006 ersatte oljeeldningen.

Nova West leasar pannan av ett företag, som också 
sköter övervakning, påfyllning och skötsel. Det fung-
erar smidigt och bra, säger Kim Ahtola och berättar 
att uppvärmningskostnaderna i stora drag ligger på 
samma nivå som om fastigheten skulle vara ansluten 
till fjärrvärmenätet.

Känner branschen
Kim Ahtola driver byggföretaget Contrak, medan Roger 
Holmberg driver jordbyggnads- och transportföretaget 
Schaktra. I praktiken är det de två företagen som anli-
tats när huset rustats upp.

– Det är en fördel att vi är i branschen, säger Kim 
Ahtola och förklarar att han och Holmberg har ett god 
uppfattning om vad arbetena kostar och kräver i tid.

Han intygar att det ändå gäller att stå i för att mark-
nadsföra huset, men att träget jobb bär frukt. Huset 
är redan adress för ett halvt dussin företag. Därtill hyr 
Lärkkulla folkakademi en danslokal för sin musikal-
utbildning.

– Jag tror det stöder varandra bra, att här både finns 
företag och bor folk. Det är liv i byggnaden hela tiden.

Ljus lägenhet
Laura Ikonen och Johan Johnhem samt hunden Sisu 
bor sedan slutet av september i en drygt 100 kvadrat-
meter stor och ny trerummare på andra våningen. 
Lägenheten ter sig väldigt modern, och med sina höga 
fönster både mot norr och söder är den också ljus.

– Vi trivs jättebra här, säger Laura och berättar att 
paret fick komma med önskemål bland annat om hur en 
del av innerväggarna skulle placeras då lokalen byggdes.

– Det känns faktiskt som om lägenheten renoverats 
just för oss.

Till de skräddarsydda lösningarna hör till exem-
pel ett rum där Johan arbetar. Han är anställd på IPG 
Mediabrands och jobbar med sökmotormarknadsföring.

– För det mesta arbetar jag hemifrån, säger han.

Studio för guldsmide
Laura Ikonen är anställd på marknadsföringsbyrån 
Storybound, som hon viker fyra av veckans arbetsdagar 
för. En dag i veckan koncentrerar hon sig på sitt eget 
företag LIIA Design. 

Laura Ikonen är utbildad guldsmed och designar 
och tillverkar egna smycken i silver.

För ändamålet behöver hon en studio och en sådan 
är inredd i ett av rummen, där det finns bland annat 
arbetsbänk, arbetsbord och egen lavoar.

Studion utgör egentligen en separat del med dörr 
både till lägenheten och trapphallen. Laura Ikonen 
säger att en egen ingång var en grundförutsättning, 
inte enbart med tanke på kunderna:

– Det är viktigt att skilja mellan arbete och hem. 
För mig var det här en avgörande sak.

Laura och Johan hann bo i över tio års tid i Hel-
singfors, innan de för ett antal år sedan flyttade till 
Ekenäs. Nu känns Karis som en lämplig boningsort 
– lite närmare Helsingfors dit båda åker med jämna 
mellanrum och behändigt mellan Johans föräldrar i 
Hangö och Lauras i Lojo. 

Den tidigare fabriksbyggnaden är adress för många företag och 
privatpersoner.

I ateljén tillverkar Laura Ikonen smycken som hon själv designat.

Kim Ahtola säger att marknadsföringen av fastigheten burit frukt. 
Den här salen används av Lärkkulla folkakademis musikalutbildning.
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CERTIFIERADE INHEMSKA  
PRODUKTER FÖR VÄGGBLÅSNING  

FRÅN CLIMECON

TUPA
Kombinationsprodukt för friskluf ts
intag och frånluf tsutlopp
• 1580 dm3/s
• finns även med utblåsningsmuns

tycke till höger (R) eller vänster (L)
• även isolerad modell TUPAi

UPSI
Kombinationsprodukt för friskluf ts
intag och frånluf tsutlopp 
• 15125 dm3/s
• 125160 mm kanalstorlekar
• finns även för utblåsning till 

höger eller vänster

UPA
Utblåsningsmunstycken
• 125400 mm kanalstorlekar
• 16820 dm3/s

climecon.fi
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Raseborgsföretaget SBA Interior 
har nu hunnit verka i drygt ett 
års tid i sin fabrikshall i Geb-

belby, som ligger mitt emellan Karis 
och Ekenäs. Här sker produktionen 
i ljusa, luftiga och vitmålade hallar, 
renoverade och skräddarsydda för 
bolagets egen tillverkning.

Till den här 17 000 kvadrat-
meter stora fastigheten, som för 
flera decennier sedan byggdes för 
textilindustrins bruk, flyttade SBA 
etappvis från Svartå. Där kom väg-
garna i den dåvarande cirka 8 500 
kvadratmeter stora fabriksbyggna-
den bokstavligen emot.

I Svartå var man hyresgäst 
men den här fastigheten innehas 

SBA Interior tar värmen tillvara

Text & bild: Niclas Erlin

När SBA Interior renoverade och moderniserade sin nyköpta fabriksbyggnad i Geb-
belby, Raseborg, valde bolaget enkla men energismarta lösningar. Det var ett klokt 
drag också ekonomiskt, intygar vd:n.

nu av bolaget självt, eller närmare 
bestämt av ägaren SBA Holding. 

Christian Juslin som är vd 
berättar att köpet av fastigheten, 
som kostade 650 000 euro, före-
gicks av noggranna undersökningar 
av byggnadens tillstånd och lämplig-
het för de egna ändamålen. Samti-
digt utreddes möjligheterna att göra 
huset så energisnålt som möjligt, och 
när affären år 2018 hade rotts iland 
var det dags att förverkliga idéerna.

Spillvärmen sugs upp
Oljevärmningen avvecklades och i 
stället är det nu luftvattenvärme-
pumpar som producerar värme, då 
sådan behövs.

– Vi har tre större aggregat och 
ett mindre för kontorsdelens behov, 
säger Christian Juslin.

Kontoret, som är i två våningar, 
har värmeelement med cirkule-
rande vatten. I produktionshallarna 
är det cirkulerande luft som håller 
upp värmen.

Till saken hör att fastigheten så 
gott som helt klarar sig med spill-
värmen från produktionen. Den 
värme som uppstår i samband med 
laserskärningen sugs in i ett stort 
rör i taket och kanaliseras till andra 
sektioner. Likaså tas värmen från 
svetsningen tillvara.

– Den luften måste renas innan 
den kan blåsas in tillbaka, säger 

I grunden handlar det om ganska enkla lösningar, säger Christian Juslin när han förevisar värmesystemen i fabriken. Här är en fläkt som 
förflyttar luft från en hall till en annan.
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Byggnadsindustrin och fartyg

 » SBA Interior grundades 1985. SBA är förkortning av Svartå 
Bruks Aktiebolag.

 » Bolaget utvecklar och tillverkar paneler och möbler för 
fartyg och byggnadsindustrin. SBA är också underleverantör 
inom metallindustrin. Företaget har över 100 anställda.

 » Bolaget ägs av SBA Holding, som innehas av familjerna 
Trygve Eriksson och Ulf Sjöblom, samt Christian Juslin.

Juslin och förevisar dels det aggre-
gat som suger in luften, dels det som 
sköter reningen.

Datorstyrt
Det egentliga ventilationssystemet 
har en egen värmeåtervinning. Jus-
lin berättar att systemen fungerar i 
balans med varandra och att allting 
är datorstyrt. Temperaturen mäts 
på olika ställen i fastigheten och den 
informationen reglerar sedan fläk-
tarna och även spjällen som släpper 
in ny luft i byggnaden.

– Egentligen handlar det om 
ganska enkla system. I hallarna styr 
vi värmen dit den behövs, säger Jus-
lin och förevisar en fläkt som kan 
förflytta luft från en avdelning till 
en annan.

– På sommaren fungerar det så 
att vi blåser ut all överloppsvärme.

Rörelsedetektorer
Den detektorstyrda LED-belys-
ningen är en annan av finesserna i 
huset. Ljuset slocknar då ingen rör 
sig i ett givet utrymme och tänds 
igen då man stiger in i zonen.

– Hallarna är indelade i mindre 
sektioner.

När Juslin öppnar den stora 
ytterdörren till hallen, där de till-
verkade varorna transporteras ut, 
börjar det blåsa luft ur en springa i 
golvet, snett utåt. Syftet är att hålla 
kall luft utanför.

Luftridån av golvmodell 
bedömdes vara den effektivaste av 
de alternativ SBA tittade på – och 
den dyraste.

Ekologi och ekonomi
Renoveringen och förnyelsen av 
byggnaden har kostat några miljoner 
euro. Till de enskilt dyraste momen-
ten hörde saneringen av taket, som 
fick ett lager med tilläggsisolering 
och överst en yta av PVC-plast. 

– Alla fogar mellan väggele-
menten är också lappade, berättar 
Juslin.

Han säger att de ekologiska 
aspekterna naturligtvis spelade in 
när företaget valde sina energisnåla 
lösningar, men att det krävs ekono-
miska argument för att få planerna 
omvandlade till beslut.

– De åtgärder som vi vidtagit 
sparar klart och tydligt, fastslår han.  

Luftvattenvärmepumpar producerar värme, då sådan behövs.

Det här röret suger in spillvärmen från laserskärningen.
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Catella och LeaseGreen har 
ingått ett omfattande avtal 
enligt vilket fem av Catellas 

husbolag i Finland övergår till berg-
värme. Den utsläppssnåla bergvär-
men ersätter fjärrvärmen i dessa 
objekt. Dessutom installeras solel-
system i två av fastigheterna och i 
två moderniseras belysningen. 

– Energikostnaderna har stigit 
kraftigt under 2000-talet konsta-
terar Catella Asset Managements 
ekonomidirektör Iiro Nurkkala. 
En energirenovering är ett av få 
sätt att uppnå betydande kost-
nadsbesparingar. Med hjälp av 
den minskar vi även risken för en 
prisökning på energin. Trycket på 
en prisökning för fjärrvärmen fort-

Mindre koldioxidavtryck lockar: 
bergvärme ersätter fjärrvärme
Fem husbolag som ägs av det börsnoterade Catellas bostadsfonder överger fjärr-
värmen till förmån för bergvärme. Både ett mindre koldioxidavtryck och en förväntad 
värdeökning av fastigheterna motiverar övergången. Enligt LeaseGreens prognos 
kapar en modernisering av tekniken uppvärmningskostnaderna med 59 procent och 
CO2-utsläppen med hela 63 procent. – Framsynta fastighetsinvesterare är beredda 
på att beskattningen av uppvärmningssätt som genererar stora utsläpp kommer att 
skärpas under 2020-talet, säger Thomas Luther, vd för LeaseGreen Group.

sätter att öka eftersom infrastruk-
turen åldras och bör förnyas. 

Ansvarsfullheten är en annan 
viktig faktor. Enligt Nurkkala är det 
inte längre frågan om högt svävande 
festtal utan nu gäller krassa beräk-
ningar för att skapa mervärde för 
fastighetsinvesteringen. 

– En del av investerarna är vil-
liga att betala ett högre pris, det vill 
säga ge avkall på sina vinstkrav för 
att få tillgång till en utsläppssnål eller 
koldioxidneutral fastighetsstock. 

I de fem nya aktuella husbola-
gen som administreras av Catella 
finns sammanlagt 308 lägenheter 
och en bruttoyta på 26 600 m2. 

Husen finns i Helsingfors, Esbo, 
Kervo och Tammerfors och består 

av fyra rätt nya höghusbolag och ett 
radhusbolag. Alla är byggda 2011. 
Hyreslägenheterna i radhuset på 
Drumsö i Helsingfors utrustas även 
med avsvalkning som produceras 
med samma värmepumpar och från 
samma energibrunnar som upp-
värmningen. 

Enligt LeaseGreen minskar 
Catella utsläppen för sina fem 
objekt med närmare 300 ton per år 
och koldioxidavtrycket minskar lika 
mycket som 1 500 flygresor tur och 
retur till Berlin förorsakar.

Thomas Luther tror att en allt 
större del av dem som hyr fastighe-
terna i sina beslut beaktar klimatpå-
verkan – det må sedan gälla boende 
eller affärsverksamhet. (BT)

Ett höghusbolag i Helsingfors som ägs av Catella bostadsfonder. Bild: Catella Asset Management
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Sol- och vindparken finns i Mäkeläkangas i Fredriks-
hamn. Som bränsle i pannorna använder man 
skogsavfall och askan från det körs ut i skogen för 

att användas på nytt. I Fredrikshamn finns dessutom 
2 772 solpaneler som producerar 650 MWh per år. Den 
elenergi som Borgå energi säljer ut är 0,29 procent 
vind, 7,55 procent biobränsle, 0,02 procent sol, 73,95 
procent vattenkraft och 18,2 procent atomenergi. 

Statistik från 2018 säger att omsättningen var 70,5 
miljoner euro och man gjorde investeringar för 17,5 
miljoner euro. Totalt såldes 1 017 GWh elenergi samt 
320 GWh värmeenergi. Detta med en personalstyrka 
på 70 personer.

Företaget leds av Patrick Wackström, el ingenjör från 
Tekniska Läroverket. Han har varit anställd sedan 1985 
och blev då vd för Borgå nejdens El Ab. Sedan 2006 har 
han varit vd för hela Borgå Energi Ab. I maj 2019 blev han 
förlänad titeln energiråd av republikens president, med 
motiveringen att företaget han leder bedriver miljövänlig 
verksamhet, samt för sina uppdrag i den nordiska energi-
branschen, uppdrag som lett till att Borgå energi äger 
andelar i vattenkraft i Norge. Bolagets stora utmaning för 
framtiden är att bibehålla fjärrvärmeproduktionen och 
förbättra nivån av användandet av förnybara bränslen 
som i dag ligger på 95 procent. 

Energiråd leder Borgå Energi
Borgå energi är ett energibolag som ägs till 100  procent av staden Borgå. Man pro-
ducerar energi i form av el och fjärrvärme i Borgå med omnejd. Man säljer så kallad 
ekoenergi eftersom största delen av energin produceras av förnybara källor. Eko-
energi-utmärkelsen har man fått av Finlands naturskyddsförbund. 

Patrick Wackström.

Text: Magnus Hallberg     Bild: Niko Laurila
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Om vintern ökar problemen 
med inneluft ofta, eftersom 
den då blir torrare. Det här 

beror på att kall luft binder mindre 
fukt än varm luft och en hög inom-
hustemperatur ökar rumsluftens 
torrhet. När uppvärmningssystemet 
är påslaget, känns även en onödigt 
varm inomhusluft tryckande och 
kan öka känslan av torrhet. 

Inneluftens fukt påverkar för 
sin del även andningsvägarnas hälsa 
och kan även leda till andra symtom, 
eftersom torr luft ökar irritationen 
och torrheten av andningsvägarna, 
slemhinnorna, ögonen och huden 
och kan även leda till förstockning  
och huvudvärk. Dålig inneluft sänker 
också invånarnas vakenhet och ork. 
För skolelevers del kan detta påverka 
till exempel koncentrationsförmå-
gan eller leda till trötthet. 

– En torr inneluft avhjälps bäst 
genom att sänka rumstemperatu-
ren, varvid den relativa fuktigheten 
ökar. Man kan även använda luft-
fuktare, men endast om inomhus-
luftens fuktighet kan kontrolleras 
och man ser vilken inverkan den 
har. Det kan man göra till exempel 
med ”Sisäilmatutka”, en inomhus-
luftsensor, som Raksystems utveck-
lat, säger Elina Saukko, chef för 
Raksystems inomhusluftavdelning.

Torr inneluft är i allmänhet 
ett tecken på andra problem
Kall luft fördröjer upptorkningen av 
våtutrymmen, vilket kan medföra 
fuktproblem. Om fukten vintertid är 
över 45 procent, beror det i allmän-
het på en dåligt fungerande ventila-
tion. En hög luftfuktighet märks för 

Silmätutka följer upp  
luft fuktigheten inomhus

fungerande ventilation sköter om att 
fukten försvinner.

– Fortlöpande underhåll och 
fastighetsskötsel är de bästa sätten. 
Redan små förändringar i förhål-
landena kan inverka på olika sätt 
på hur människorna känner sig och 
upplever dem. Därför är ett vardag-
ligt underhåll viktigt för att eventu-
ella problem inte blir alltför stora, 
anser Saukko. 

”Silmätutka” som är planerad 
för stora fastigheter övervakar fast-
ighetens inneluft och fukt genom 
sensorer som gör att resultaten kan 
tolkas på distans av inneluftexperter. 
Offentliga fastigheter, såsom dag-
hem och skolor kan ha nytta av en 
jämförelse mellan inomhusklima-
tet i olika lokaler så att problemen 
lättare kan lokaliseras. Givarna ger 
information i realtid om bland annat 
luftfuktighet, temperatur, skillnader 
i lufttryck, koldioxid, fukt i konstruk-
tionerna och läckage. (BT)

det mesta av att fukten samlas på 
fönstren eller andra kalla ytor. Till 
exempel en felanvänd luftfuktare kan 
leda till en alltför hög luftfuktighet. 

I värsta fall leder en för hög luft-
fuktighet till att fukten förflyttas till 
konstruktionerna. Luftfuktigheten 
inomhus är i allmänhet störst från 
juli till oktober. Temperaturväx-
lingarna utsätter konstruktionerna 
för fuktproblem, eftersom fukten 
tätnar till exempel när luften blir 
kallare på hösten.

Regelbundet underhåll sköter 
om fastighetens inomhusluft
Uppkomsten av fuktskador kan 
förebyggas på många sätt. Om man 
använder en byggnads olika system, 
bland annat ventilationssystemet, på 
rätt sätt och om fastigheten under-
hålls regelbundet och man reparerar 
konstruktioner vars brukstid närmar 
sig sitt slut, kan man förhindra upp-
komsten av eventuella problem. En 
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Luftens relativa fuktighet inomhus minskar under vinterhalvåret och då kan luften 
kännas torr. Det här kan leda till olika symtom, vilkas ursprung kan vara utmanande 
att lokalisera. Mätningen av inneluftens fuktighet underlättas till exempel genom en 
sensor såsom Silmätutka, som fungerar via molntjänsten. Genom den undviker man 
många fysiska besök och kan på distans följa med hur läget förändras och framskri-
der. En alltför hög eller låg luftfuktighet kan ha skadliga följder om man inte tar sig 
an problemet. 
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TA DET LUGNT
GEBERIT SILENT-PRO

Nyhet. Plug-in-system. Hög ljudisolering. 
Geberit Silent-Pro minskar hörbart ljudet från sanitetsinstallationer 
i grannens badrum och ger sinnesfrid åt alla inblandade.  
Geberit Silent-Pro uppfyller alla relevanta krav på ljudisolering  
och brandskydd och är dessutom lätt att bearbeta. Det är också 
kompatibelt med Geberits övriga system. Installera och njut av 
tystnaden.
www.geberit.fi/kaikessarauhassa

document2443498277650413555.indd   1 09.02.2018   08:36:05
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Företagen gick in för olika stra-
tegier i affärsverksamheten och 
kundkontakterna. Traditionella 

seminarier ersattes med webbina-
rier, bland annat inom FläktGroup. 
Marknadsföringschef Niclas Meh-
tonen berättar om webbinarierna 
som FläktGroup har arrangerat.

Academy at Home
– Vi hade som tur var redan plane-
rat att prova på webbinarier i år som 
ett alternativ till våra traditionella 
seminarier. Hela konceptet utveck-
lades sedan vidare väldigt snabbt 

Webbinarier ersatte fysiska 
seminarier

Intervju: Börje Takolander

Coronapandemin slog till våren 2020 runtom i världen – även i Finland. Den ledde till 
större och mindre omställningar inom näringslivet. Karantän, distansarbete, permit-
teringar och uppsägningar. Vardagslivet för gemene man har radikalt förändrats, men 
livet och företagsverksamheten måste gå vidare. Men hur?

när behovet för utbildning på dis-
tans kraftigt tilltog på våren till följd 
av den allmänna stängningen av 
samhället. Då föddes vår ”Academy 
at Home” med tanken att digitalt 
utbilda våra kunder och bjuda alla 
intresserade på våra främsta exper-
ters know-how på distans.

Traditionella seminarier 
omkring 20 per år
– Traditionellt har vi ordnat omkring 
tjugo olika seminarier per år för 
olika kundgrupper. Evenemangen 
har varat 2–5 timmar. Men vi hade 

under de senaste åren märkt att det 
började bli allt svårare för kunderna 
att hitta tid för dylika tillfällen. Vår 
personal inom försäljning och tek-
niskt stöd hade en rätt så bra bild av 
vad som kunde vara bra att behandla 
i webbinarierna. Och så hade nog 
vårt nyckelkundsteam sonderat en 
hel del om vad som intresserar prof-
fsen för tillfället. 

Två webbinarier per vecka
– Webbinarierna körde igång så att 
vi varje vecka ordnade två webbi-
narier till vilka man kunde anmäla 

Den här trion har hand om FläktGroups nyckelkunder. Från vänster Janne Murto, Esa Vironen och Mikko Helin. Bild: FläktGroup



19VVS 4/2020

sig på vår hemsida. Inbjudningarna 
skickades direkt åt de relevanta 
kundgrupperna och dessutom 
informerade vi om webbinarierna 
på sociala medier.

Ett webbinarium brukar räcka i 
cirka 45 minuter inklusive frågor och 
svar. Vi spelar in det och så publice-
rar vi det på Youtube, där materi-
alet från webbinarierna finns fritt 
tillhanda för alla deltagare. 

Över tusen proffs 
Hittills har FläktGroup arrangerat 
över tjugo webbinarier med olika 
teman, allt från hygieniska appli-
kationer, kylbalkar, ventiler och 
aggregat till brandsäkerhet. 

– Allmänt taget har vi behand-
lat de grundläggande faktorerna 
och naturligtvis även presenterat 
nya lösningar som finns. Över tusen 
proffs har redan deltagit i webbina-
rierna och videorna på Youtube har 
visats över 2 000 gånger. 

– Jag tror inte att webbinarierna 
kommer att försvinna nu när vi alla 
har blivit vana vid dem. Men inte 
tror jag heller att de helt och hållet 

ersätter traditionella evenemang. 
Kraven på information är i dag så 
stora och webbinarierna har visat sig 
vara ett effektivt sätt att dela med 
sig av vår kunskap. Alla webbinarier 
hittas som videor på FläktGroups 
hemsida! 

God feedback
– Feedbacken har varit väldigt god! 
Deltagarna har varit nöjda med 
längden och innehållet och även 
internt anser man att de är en stor 
succé. Vår egen personal brukar 
även ofta aktivt delta i webbina-
rierna. Man lär sig alltid något nytt!   

– För närvarande har vi en så 

kallad hybridmodell i bruk vid Fläkt-
Group. De som har möjlighet till det 
arbetar på distans en del av veckan 
och på kontoret arbetar man med 
lämpliga säkerhetsåtgärder, en eller 
två dagar i veckan. 

– På våren uppstod en plötslig 
kris inom företaget med väldigt stora 
frågetecken hängande i luften. I dag 
är läget dock sådant som experterna 
har sagt att det skulle bli. Det dagliga 
livet har blivit den nya normalen och 
det är bara något vi måste finna oss i 
och klara oss igenom. Lyckligtvis är 
vi nog extremt bra på att anpassa oss 
till olika situationer. 

Niclas Mehtonen. Bild: FläktGroup

Ad_ESBE brand_172x126mm_FI_vers A.indd   1Ad_ESBE brand_172x126mm_FI_vers A.indd   1 2020-09-14   11:53:042020-09-14   11:53:04



20 VVS 4/2020

Den första tiden fylldes av 
kontakter med lokala aktö-
rer inom branschen och 

uppbyggande av ett lokalt nätverk. 
Cervi gjorde en hel del mindre arbe-
ten för att visa att vi kan vår sak och 
är en faktor att räkna med, berättar 
Atosuo.

– Redan efter några månader 
fick vi vårt första större uppdrag, 
saneringen av en gammal skolfast-
ighet i Åbo som en längre tid stått 
tom och som nu ska tas i använd-
ning som tillfälliga lokaliteter för 
andra skolor som saneras. 

Det var ett omfattande projekt 

Gott om arbete trots pandemin

Intervju: Börje Takolander

För ett drygt år sedan etablerade sig Cervi Talotekniikka Oy i Egentliga Finland 
och öppnade ett kontor i centrala Åbo. – Jag har från första början själv haft 
förmånen att påverka företagets utveckling i regionen och planera vilken typ 
av uppdrag vi tar oss an, säger regionchef Niko Atosuo nöjt.

som gällde allt från förnyande av 
ventilationssystemet, kanaländ-
ringar, reparation av gammalt och 
installation av nytt, rensning av 
ventilationskanaler och allt mjöligt 
annat som dyker upp vid en total-
sanering. Skolprojektet sysselsatte 
ett par, tre personer i ett drygt år 
och samtidigt tog vi oss an även 
andra mindre projekt. 

Nyanställningar på kom-
mande
– Det är egentligen först under 
senaste sommar – trots corona-
pandemin – som vår verksamhet i 

Regionchef Niko Atosuo är nöjd över att Cervi på rätt kort tid har funnit sin plats i regionen. Bild: Cervi

Åbo börjat ta fart på allvar, säger 
Atosuo. Vi har redan anställt några 
montörer till och har så många upp-
drag att vi är tvungna att rekrytera 
ytterligare personer. Vi är nu sex 
personer och en realistisk målsätt-
ning är att vi är åtta eller kanske nio 
i slutet av året. 

Cervi Talotekniikka har etable-
rat sig i Åbo vid rätt tidpunkt, anser 
Atosuo.  

– Det vi sysslar med är service 
och reparation, rensning av kanaler, 
injusteringar samt vår nyaste inbryt-
ning i den här trakten – relining av 
ventilationskanaler i skorstenar. Det 
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har inget företag i regionen gjort tidi-
gare. Det är en lyckträff för oss att 
få göra ett pilotprojekt av den här 
typen. Relining av skorstenar är ju 
inget nytt, det har gjorts i tiotals år, 
men främst i huvudstadsregionen.

Relining av skorstenar
Cervis nyaste projekt i Åbo gäller 
relining av ventilationskanalerna i 
skorstenar i gamla hus från 1930-
talet. Arbetet inleddes i september 
och torde pågå till februari nästa år, 
enligt Atosuo. Kanalerna i skorste-
narna tätas genom relining så att 
den självdragande ventilationen igen 
börjar fungera som den ska och att 
inte bland annat matos från andra 
lägenheter tränger in till grannarna.

– Reliningen av kanalerna går 
till så att man uppifrån fäller ner en 
strumpa av stenkomposit i kanalen. 
Strumpan formas därefter med 
hjälp av tryckluft och vattenånga 
nerifrån efter kanalens naturliga 
form och hårdnar. Därefter finslipas 
kanalen uppifrån och nerifrån till 
önskad form. Målsättningen är att 
kanalens inre yta är slät och tät hela 
vägen och inte läcker till bredvidlig-
gande kanaler som finns i samma 
skorsten. I det hus som vi nu sanerar 
respekterar vi det gamla och lämnar 
kvar självdragsventilationen, som 
efter renoveringen fungerar bättre, 
eftersom kanalen blir tät ända upp. 
Vi vill att ventilationen i huset ska 
fungera som den för många år sedan 
var planerad att göra. 

Arbetsmängden förvånar
Niko Atosuo är själv förvånad över 
hur mycket arbete det finns trots 
coronapandemin.

– Tydligen är även det projekt 
vi nu koncentrerar oss på något som 
länge funnits med i bilden. Det finns 
egentligen inga andra företag i Åbo 
som infodrar ventilationskanaler. För 
ett halvt år sedan började husbolaget 
konkurrensutsätta ventilationssys-
temet som vi nu renoverar och lyck-
ligtvis fanns vi med i bilden då och 
lyckades kamma hem projektet.  Det 
visar att vi som nytt företag i regionen 
har skött vår marknadsföring på rätt 
sätt. En lokal aktör har en stor kon-
kurrensförmån jämfört med andra. 

I Åbo finns en uppsjö av poten-
tiella fastigheter där man kunde och 

Strumpan av stenkomposit upphör i övre ändan av en ventilationskanal och ansluts till en 
ventil. Ventilen är åtspänd innanför strumpan och den nerifrån stigande ångan avgår via den. 
Ventilen kontrollerar ångtrycket i strumpan som expanderar i kanalen och hårdnar. Bild: Cervi



22 VVS 4/2020

borde göra relining av ventilations-
kanalerna i skorstenarna. Men för 
det mesta har planerna hittills stan-
nat på tankenivå. Olägenheten för 
de som bor i huset är rätt minimal 
vid en kanalsanering. 

– Vi gör en liten öppning i 
lägenhetens vägg eller i badrum-
met. Infodringen tar ett par timmar 
under vilka det förekommer oljud. 

Genom en relining av ventila-
tionskanalerna i skorstenarna kan 
man uppnå stora energibesparingar 
vet Atosuo. 

– När kanalen är tät nerifrån 
ända upp förekommer det inga 
sidoläckage och då sjunker energi-
förbrukningen och det är inte enbart 
frågan om boendekomfort utan på 
riktigt en energiinbesparning som 
återbetalar sig.

Ventilationen sist i raden
– Själv hoppas jag att husbolagen i 
samband med sina saneringar beak-
tar ventilationen. Ofta lämnas den 
sist i raden, efter att rör, vattenled-
ningar och elarbeten är gjorda. Sen 
funderar man på vad man ska göra 
åt ventilationen eller så lämnar man 
den bara. Den är dock en viktig fak-
tor för inomhusluftkvaliteten och 
naturligtvis även för energiförbruk-
ningen.  Man åtgärdar inte ventila-
tionen så långt som det skulle löna 
sig att göra, anser Atosuo. 

Numera är kunderna dock 
mycket mera intresserade av kva-
liteten på inomhusluften än tidi-
gare och hur man kan minska på 
koldioxidavtrycket och så vidare. 
Man vill i dag fatta vettiga beslut 
och inte bara vara ute efter den 
billigaste lösningen, som troligtvis 
efter ett par, tre år inte visade sig 
vara så billig. 

Brister i ventilationen kan 
åtgärdas
Vatten kommer och vatten går, men 
hurdan luft vill man andas när man 
tillbringar en stor tid av dygnet 
inomhus? Är luften kall eller varm, 
känns det dragigt hela tiden?

– Sådant kan man åtgärda, 
säger Niko Atosuo bestämt och 
hoppas att dessa saker beaktas 
redan i planeringsskedet.

– Det projekt vi nu arbetar med 
omfattar omkring 80 skorstenar. 

Vi började i september och arbetet 
borde vara klart i februari nästa år. 
Rätt så lång tid tar det, men det är ju 
inte bara att släppa ner en relinings-
strumpa genom ventilationskana-
lerna och ånga den på plats med 
tryckluft. Först kartlägger vi objek-
tet och fotograferar det så att vi ser 
att det i kanalerna inte finns några 
vertikala rör eller elledningar som 
dragits genom kanalerna. Därefter 
gör vi upp en karta för oss själva och 
antecknar allt av vikt. Det är många 
saker att åtgärda innan vi kan börja 
med det egentliga arbetet. Själva 
infodringen av kanalerna är näs-
tan ett mindre arbete än planering, 
kartläggning och dimensionering 
med mera. 

Ritningar saknas ofta
– Eftersom det inte finns gamla rit-
ningar måste vi allra först ta reda på 
vilka ventilationskanaler i skorste-
nen som leder vart, om de är hela 
eller om där finns något som block-
erar dem. Huvudsakligen arbetar 
vi i höghus och då kan det ju hända 
att det i gatuplanet finns affärsloka-
liteter dit man önskar till exempel 
maskinell ventilation eller avkyl-
ning. Då kan vi till exempel ända 
från taket infodra en kanal för det 
direkt till affären. 

– Om det gäller en större sane-
ring eller någon vill göra en ändring 
eller installera helt nytt krävs ett 
bygglov och då bör det även finnas 
en planerare. Vi samarbetar mycket 
med planerare och rådfrågar dem 
om det går att göra si och så säger 
Niko Atosuo.

Det är även viktigt att i mycket 
större utsträckning än i dag ta kon-
takt med entreprenörerna för att få 
deras syn åt planerarna eller vice 
versa så, att planeraren tipsar entre-
prenörerna mycket tidigare än nu 
om vad som är på gång. Då undviker 
man oftast stora tilläggskostnader 
som uppstår om man inte kunnat 
beakta allt från början.

En till två bostäder per dag
– Om vi har möjlighet att göra allt 
från början till slut i ett sträck, en 
skorsten åt gången, inklusive kök 
och badrum som är lätt tillgängliga, 
kan vi göra en till två bostäder per 
arbetsdag; hål – reliningsstrumpa 

– tätat hål. Och så samma sak i föl-
jande skorsten. Om vi kan arbeta i 
en sådan rytm är det mycket enk-
lare än att vara tvungen att göra en 
skorsten delvis färdig och sen flytta 
alla verktyg och annan utrustning 
till följande skorsten och så tillbaka 
igen. Strumporna mäts upp på för-
hand och när kanalerna är rena och 
klara för infodring är det ”bara” att 
tuta och köra. Ett seriearbete sparar 
tid, konstaterar Niko Atosuo. 

– Det är inte alltid det lättaste 
att övertyga husbolagens disponen-
ter om våra arbetsmetoder. Vi är ju 
dessutom ett nytt företag på orten 
och börjar först nu ha så mycket 
referenser från utförda projekt i 
trakten att dörrarna lättare öppnar 
sig än när vi etablerade oss i Åbo 
för ett drygt år sedan. Goda lokala 
referenser smäller högt. Det finns 
en mängd potentiella fastighe-
ter som skulle behöva relining av 
skorstenskanalerna för att förbättra 
ventilationen. 

– Vid den typ av projekt vi nu 
arbetar med eller linjesaneringar, är 
det oftast underentreprenören som 
ber offert av oss för ventilationen. I 
dag får vi rätt många offertförfråg-
ningar av byggföretag och övervak-
ningsföretag om alla möjliga repa-
rationsarbeten och modernisering 
av linjer. Däremot kommer de mera 
normala underhållsarbetena: ser-
vice, rensning, mätningar, filter-
byten och olika granskningar från 
disponenterna.

Ger tips om vad ögat skådar
– Ofta händer det även att vi åker 
ut för en granskning eller något ser-
vicearbete och vid sidan om håller 
vi ögonen öppna för annat som 
eventuellt borde åtgärdas hos kun-
den. Vi har i sådana fall föreslagit 
åtgärder som det vore skäl att göra 
med tanke på energibesparing och 
boendekomfort och ofta har vi fått 
mera arbete den vägen. 

– Cervi Talotekniikka Oy är inte 
beroende av någon speciell pro-
duktleverantör utan vi kollar upp 
per projekt vad som vore det bästa 
alternativet för just denna fastig-
het. Det minskar våra möjligheter 
att finna den bästa lösningen om vi 
håller fast vid bara en viss leveran-
tör, säger Niko Atosuo bestämt. 
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Rören som grävs ner i marken 
ser vid en första anblick ut 
som vilka rör som helst, men 

många är faktiskt tillverkade av 
återvunnen eller fossilfri bio-attri-
buerad plast.  Rören har tagits fram 
i samarbete med projektet Repipe 
Demo som finansieras av forsk-
ningsprogrammet RE:Source och 
Energimyndigheten, samt delta-
gande företag. I projektet, som leds 
av forskningsinstitutet RISE, sam-
las rör från byggen in och återvinns 
till nya rör i en sluten loop, vilket 
medför minskade koldioxidutsläpp. 

Klimatsmart bygge med rör av återvunnen plast

Totalt har 250 meter kabel-
skyddsrör tillverkade av återvunnen 
PVC använts och närmare 1 000 
meter kabelskyddsrör och dräne-
ringsrör tillverkade av återvunnen 
Polyeten.

– Rören tillverkade av återvun-
net material skall uppfylla de krav 
som normalt ställs på rör som pro-
duceras i jungfruligt material. 

En annan leverantör av rör till 
byggandet av förskolan Hoppet i 
Göteborg är företaget Uponor Infra.

– Vi återanvänder allt eget 
produktionsspill, men köper även 

I Göteborg pågår ett bygge av ett kommunalt daghem där man använder rör av 
återvunnen plast. Forskningsinstituet RISE är involverat i projektet.

externt återvunnen råvara. Genom 
åren har vi skaffat oss en stor erfa-
renhet av att tillverka produkter 
av återvunnen råvara, säger Johan 
Strand på Uponor Infra. 

– Den återvunna råvaran läm-
par sig för många rörapplikationer, 
men inte alla. Inom en snar fram-
tid kommer vi att kunna erbjuda 
certifierade produkter för avlopp 
och vatten i PP och PE tillverkade 
av fossilfri råvara, säger Johan 
Strand. 

Information om projektet fås av 
anna.jansson@ri.se. (RW)

Genom förordningen skapas 
en grund för att säkerställa 
att byggnadernas installa-

tionssystem planeras och genom-
förs så att de är energieffektiva och 
även fungerar på planenligt sätt. I 
förordningen utfärdas inga detal-
jerade krav för tekniska egenskaper 
av system och det fastställs inte hel-
ler några gränsvärden för energi-
prestandan. Förordningen kommer 
varken att begränsa ibruktagandet 
av nya tekniska innovationer i bygg-
naderna eller att medföra nya till-
ståndsförfaranden.

Enligt förordningen ska de 
anordningar som installeras för 
reglering av inomhustemperaturen 
i byggnader vara självreglerande, 
och separat reglera temperaturen i 
varje rum eller i en angiven zon. Som 
självreglerande anordningar räknas 
till exempel termostatventiler för 
radiatorer. Kraven tillämpas på nya 

Ny förordning ställer krav på energiprestandan för  
installationssystem 

byggnader samt i samband med att 
en värmegenerator eller en värme-
central byts ut eller en ny installeras, 
förutsatt att installation av självreg-
lerande ventiler är tekniskt och eko-
nomiskt genomförbart.

Ifall det installeras ett system 
för fastighetsautomation och fastig-
hetsstyrning eller ett system för 
platsbaserad elproduktion i bygg-
naden ska de uppfylla förordning-
ens krav avseende systemets totala 
energiprestanda, dimensionering, 
installation, ibruktagande och kon-
troll. System för platsbaserad elpro-
duktion är till exempel solpaneler 
på byggnadens tak eller på tomten. 
Kraven ska tillämpas på nya bygg-
nader samt på installation, ersät-
tande eller förbättring av system, 
när kraven är tekniskt, ekonomiskt 
och funktionellt genomförbara.

Det installeras alltfler sys-
tem för fastighetsautomation och 

Miljöministeriet har utfärdat en förordning som innehåller krav på energiprest-
andan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för 
platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas 
från och med den 1 januari 2021 på nya byggnader, på reparations- och ändrings-
arbeten samt då användningsändamålet för byggnaden ändras.

fastig hetsstyrning samt system för 
platsbaserad elproduktion. Förord-
ningens syfte är att säkerställa att 
byggnadernas installationssystem 
är energieffektiva och inomhuskli-
matet bra. 

Förordningen utgör ett led i det 
nationella genomförandet av en 
ändring av EU-direktivet om bygg-
naders energiprestanda (EPBD). 
Syftet med ändringen av direktivet 
är att förbättra byggnaders energi-
prestanda och på så sätt dämpa kli-
matförändringen. (SL)
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Den 30 oktober 2020 medde-
lade Fidelix att de har köpt 
alla aktier i Säätölaitehuolto. 

Säätölaitehuolto är en ledande leve-
rantör av hustekniska tjänster till 
bostadsfastigheter i huvudstadsre-
gionen. Fidelix är en pionjär inom 
byggnadsautomation och reglering.

Bostadsfastigheter digitaliseras i 
snabb takt och där spelar byggnads-
automationen en viktig roll både för 

Fidelix köper Säätölaitehuolto
Genom förvärvet utökar 
Fidelix sitt utbud av tjäns-
ter till bostadssektorn

energikostnader och inomhusklima-
tet.  Reglertekniken skapar möjlighe-
ter att optimera driftskostnaderna 
utan att försämra kvaliteten på 
inneklimatet. När teknikinnehållet 
ökar, växer också betydelsen av ser-
vice och kundservice.

– Säätölaitehuolto har nästan 50 
års erfarenhet av att lösa utmaningar 
för bostadsägare, fastighetsunder-
håll och boende. Vi har ett utmärkt 
rykte som ett företag som servar sina 
kunder. Samarbetet med Fidelix har 
pågått i nästan två decennier och vi 
är glada över denna möjlighet att bli 

Alfa Laval lade i somras ett 
offentligt uppköpsbud riktat 
till Neles aktieägare där Alfa 

Laval erbjöd en betalning på 11,50 
EUR per aktie. Efter att anbuds-
perioden gick ut den 30 oktober 
visade det sig att Alva Laval bud för-
faller eftersom man bara lyckades nå 
en tredjedel av aktierna i Neles och 
budet var villkorat till 50 % av aktie-
stocken.  Valmet har ökat sin andel i 

Neles och äger nu 29,5 % av 
bolaget. Det som är intres-

Alfa Laval ger upp kampen om Neles
sant är att Neles styrelse under hela 
processen konsekvent har förordat 
att aktieägarna ska acceptera budet 
från Alfa Laval. Neles styrelse anser 
att Neles får de bästa framtidsmöjlig-
heterna som ett dotterbolag till Alfa 
Laval. Det blir intressant att se hur 
Neles kan samarbeta med Valmet i 
framtiden. För Neles aktieägare är 
det viktigt att Valmet kommer med 
ett inlösningsbud som ligger på 
minst samma nivå som Alfa Lavals 
bud. (RW)     

På grund 
av den 
rådande 

situationen 
med Covid-
19 har Stock-
holmsmässan i samråd med bran-
schen tagit beslutet om att ställa 
in Nordbygg ytterligare en gång. 
Närmaste genomförande planeras 
nu till den 26-29 april 2022, det vill 
säga nästa ordinarie genomförande-
säsong och år. (SL)

Nordbygg 2021 
ställs in och flyttas 
till 26-29 april 2022
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en del av Fidelix, säger Tomi Silvo-
nen, vd för Säätölaitehuolto.

– Kompetenserna inom Säätö-
laitehuolto och Fidelix komplette-
rar och förstärker varandra för att 
bättre kunna serva bostadsägare 
och utföra fastighetsunderhåll. 
Tillsammans blir vi ännu starkare 
för att förbättra inomhusklimatet 
och spara energi i bostadshus, säger 
Tero Kosunen, vd för Fidelix.

Efter förvärvet kommer 
Fidelix-koncernen att omsätta cirka 
52 miljoner euro och ha drygt 350 
anställda. (SL)

Den nya ägaren för enheten i 
Ryssland, Ville Paasonen, 
är en erfaren aktör inom 

husteknikbranschen och har lett 
Ares verksamhet där sedan 2015. 

Are har verkat på S:t Petersburg-
området i Ryssland med en perso-

Are säljer sin verksamhet i Ryssland till den lokala ledningen
Are avstår från sin ryska verksamhet i S:t Petersburg och koncentrerar sina 
resurser på den finländska och svenska marknaden.

nal på 80 proffs inom husteknik och 
dess omsättning uppgick år 2019 till 
omkring fem miljoner euro. Under 
de senaste åren har Are ansvarat för 
bland annat fotbollsarenan Zenits 
elinstallationsarbeten och haft 
hand om fastighetsunderhållet för 

ett flertal internationella och lokala 
företag. 

– Företagsköpet inverkar inte 
på vare sig våra kundföretag eller 
vår personal, vi ger service åt våra 
kunder såsom hittills, säger Ville 
Paasonen. (BT)
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Vid igångkörningen i början av 
2021 ska batteriet lagra 30 
MWh energi som ska använ-

das för frekvensreglering i elnätet. 
Batterilagret går under namnet 
Yllikkälä Power Reserve One.

Energibranschen genomgår en 
stor förändring där fossila bränslen 
fasas ut och in kommer allt mera 
vindkraft där produktionskurvan 
är allt annat än jämn. I och med 
energiomställningen skapas det 
nya affärsmöjligheter och batteri-
lagret i Villmanstrand är en mycket 
representativ exponent för detta. 
För Fingrid blir det allt svårare att 
hålla jämn frekvens i stamnätet 
när den intermittenta vindkraften 
numera står för nästan en tiondel 
av elproduktionen. 

Batterilagret behövs för finjuste-
ringen så att frekvensen hålls mellan 
49,9 och 50,1. FinGrid kontrakterar 

Franskt bolag bygger Nordens största batterilager i Villmanstrand

aktörer som med hjälp av batterilager 
sekundsnabbt kan stödja kraftbalan-
sen i elnätet vid minsta spänningsfall. 
Vid större spänningsfall om någon 
incident inträffar kan batterilagret 
också vara en kraftreserv, men där 
är rollen marginell. Batterilagret 
kan vid elbortfall försörja en stad av 
Villmanstrands storlek med ström i 
endast en halvtimme. Det är ingen 
tillfällighet att batterilagret placeras 
i Villmanstrand; Google bygger en 
energislukande datacentral i grann-
området och det ställer förmodligen 
större krav på balansering av elnätet. 

Just nu planeras ett nytt batteri-
lager i Simojoki och mycket pekar 
på att det i framtiden kommer att 
byggas allt fler batterilager i Finland 
i takt med att vindkraften byggs ut. I 
VVS nr 4/2020 fanns en artikel om 
batterilagret i köpcentret Sello, Esbo. 
Energilagret i Sello var på 2 MWh 

Det franska bolaget Neoen är i färd med att bygga ett kolossalt batterilager som 
till det yttre ser ut som transportcontainrar. Sammanlagt blir det tio containrar 
där inkråmet består av litiumbattericeller från golv till tak. 

det vill säga en femtondedel av den 
aktuella Yllikkälä Power Reserve i 
Villmanstrand. 

Fingrid betalar en betydande 
ersättning till aktörer som förbinder 
sig att hålla frekvensen jämn. Man 
talar om marknaden för frekvensreg-
lering, och det är på den marknaden 
som Neoen har hittat sin nisch. Neoen 
med en omsättning på 253 miljoner 
euro är börsnoterat på Parisbörsen 
och i Finland äger man från tidigare 
en vindkraftpark i Närpes. I Austra-
lien lite norr om Adelaide byggde 
Neoen i fjol ett batterilager som lär 
vara världens största. Enligt uppgift 
har det en effekt på 150 MW och en 
kapacitet på hisnande 194 MWh. I 
länder med betydande solkraftpro-
duktion behövs allt större batterilager 
för att upprätthålla den momentana 
kraftbalansen synkront när elproduk-
tionen fladdrar. (RW)

Det enda MagiCAD  
Connect-programmet  
för ventilationsaggregat
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På nya poster
YIT byter verkställande 
direktör
YIT-koncernens verkställande 
direktör Kari Kauniskangas, 
som har lett  företaget sedan år 
2013, har avgått och styrelsen har 
inlett rekryteringsprocessen för 
en ny vd. 

Direktören för YIT:s Asumi-
nen Suomi och CEE-segmentet,  
Antti Inkilä har utnämnts till 
tillfällig direktör från och med 23 
oktober 2020.

YIT:s verksamhet bygger på 
en hållbar utveckling av stads-
bilden. Företaget betonar i sin 
strategi utöver byggande även 
en ökning av fastighets- och ser-
viceaffärsverksamheten. 

– Strategisk verkställig-
het, tryggande av den operativa 
effektiviteten samt en förstärk-
ning av vår kundorienterade 
och deltagande kultur kommer 
att vara verkställande direktörns 
viktigaste prioriteringar i dagens 

föränderliga marknadsläge, kon-
staterar YIT:s styrelseordförande 
Harri-Pekka Kaukonen.

Finlands vindkraftsförening
Direktören för FCG Suunnit-
telu ja tekniikka Oy, Karoliina 
Joensuu, har valts till styrelse-
ordförande för Finlands vind-
kraftsförening. Hon har de senaste 
åtta åren verkat som föreningens 
viceordförande och aktivt deltagit 
i föreningens verksamhet.

Lindab förvärvar Ekovent i Sverige
Lindab har nyligen förvärvat Ekovent AB vars produktion och huvudkontor 
båda finns i Vellinge i Skåne. Företaget har en stark ställning som tillverkare av 
brandspjäll på den svenska marknaden. Genom förvärvet breddar Lindab sitt 
sortiment av produkter inom brandsäkerhet.

Ekovent både utvecklar sina pro-
dukter och har egna säljare med 
hög teknisk kompetens som byggt 

upp nära relationer med föreskrivande 
led, entreprenörer och installatörer. 
Lindab avser att vidareutveckla Eko-
vents verksamhet och försäljning i 
Sverige och Norden. Ekovent tillverkar 
främst brandspjäll och produkter för 
rökevakuering samt erbjuder även tak-
huvar, galler, spjäll och fläktar. Förvär-
vet stärker Lindab som tidigare mark-
nadsfört brandspjäll från Sydeuropa.

– Ekovent har en bra kompetens 
inom brandskydd, vilket är priorite-

rade områden för Lindab. De tänker 
långsiktigt med fokus på kvalitet 
och kundnytta helt i linje med Lin-
dabs filosofi. Förvärvet kompletterar 
Lindab på många plan. Vi ser fram 
emot att fortsätta att utveckla Eko-
vents verksamhet med gemensamma 
krafter, säger Ola Ringdahl, vd och 
koncernchef för Lindab.

Ekovent är ett familjeföre-
tag grundat 1972. Bolaget har sitt 
huvudkontor och två produktions-
anläggningar i Vellinge söder om 
Malmö samt försäljningskontor i 
Stockholm och Göteborg. I Vellinge 

finns dessutom Ekovents utveck-
lingsavdelning med ett avancerat 
testlabb.

Michael Wahlgren, vd och 
ägare av Ekovent och Monica 
Grube, ägare av Ekovent, säger att 
bolaget tillsammans med alla med-
arbetare målmedvetet har  byggt en 
stark position inom ventilations-
branschen i Sverige. 

– Nu är vi glada över att Eko-
vent kan fortsätta att utvecklas som 
en del av Lindab. Ekovent omsatte 
ca 12 miljoner euro ifjol och har 64 
medarbetare. (BT) 

I juni i samband med renoveringen 
av stadsteatern i Helsinfors inträf-
fade det en explosion där en männ-

iska skadades. Efteråt kunde inte 
polisen avgöra vad som var orsaken 
till explosionen. 

Vätgas exploderade i förzinkade sprinklerrör på Helsingfors 
stadsteater

Nu har experter från Tukes 
slagit fast att det handlade om en 
vätgasexplosion. Enligt experterna 
bildades det vätgas i samband med 
en korrossionsprocess inne i sprink-
lerledningarna som var förzinkade, 

en process där vatten, syre och zink 
bildade vätgas som antändes av en 
gnista.  Olyckor av det här slaget är 
kolossalt sällsynta.  Tukes förordar 
att inga galvade rör får användas i 
nya sprinklerinstallationer.
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Antalet studieplatser har ökat 
jämfört med senaste år, med 
antalet utexaminerade stude-

rande räcker ännu inte för att täcka 
behovet inom branschen. Mest oro-
väckande är bristen på högskole-
platser med inriktning på tillämpad 
kylteknik och värmepumpar

Behöriga personer behövs 
inom kylbranschen redan av den 
orsaken att kylmedlen och kyl- 
och värmepumpstekniken spelar 

Säkert arbete i kylbranschen till långt in i framtiden
Inom kylbranschen kommer det att råda en skriande brist på yrkesfolk under 
kommande år när dagens proffs går i pension. Branschföretagen har samtidigt fullt 
upp med arbete när man övergår till nya, miljövänligare kylmedel. 

en viktig roll vid stävjandet av kli-
matförändringen. 

– Avsaknaden av undervisning 
befrämjar på intet sätt Finlands 
målsättning att uppnå sina mål 
beträffande klimatförändringen 
och koldioxidneutraliteten fram till 
år 2035, framhåller verkställande 
direktör Mika Kapanen från Kyl-
firmornas Förbund i Finland rf. 

– I dag erbjuder inte en enda 
yrkeshögskola eller ett enda uni-

versitet utbildning inom  kyl- eller 
värmepumpsteknik som inrikt-
ningsalternativ.

Kylbranschens framgång är i 
stor utsträckning beroende av till-
gång på kunniga ingenjörer. (BT)

Ventilationen borde uppmärksammas mer i virusbekämpningen
Med några direkta åtgärder på inomhusmiljön kan 
vi effektivare bekämpa virusspridningen. Risken 
kan genom avancerade inomhusluftlösningar mins-
kas med upp till hela 90 procent beroende på loka-
lerna, men även enkla metoder hjälper och det är 
skäl att börja med dem.

Om epidemin fortsätter 
under en lång tid bör männ-
iskorna kunna arbeta och 

studera även i gemensamma loka-
liteter samt vistas och göra uppköp 
så tryggt som möjligt i offentliga 
och kommersiella byggnader. Hur 
man beter sig individuellt är viktigt, 
tyvärr försummas ofta säkerhets-
avstånden. Man kan med direkta 
åtgärder minska smittorisken 
i lokalerna, anser Tarja Tak-
ki-Halttunen, viceordförande i 
styrelsen för Halton. 

Alla metoder används
För att minska infektionsrisken 
med hjälp av ventilationen rekom-
menderar Halton en program med 
fem punkter där bland annat föl-
jande ingår: forcering av ventila-
tionsflödet, kontroll av luftfördel-
ningen, anskaffning av separata 
luftrenare, vädring av rummen 

under mötespauser samt service 
och kontroll av ventilationsanlägg-
ningen. 

De bästa förhållandena uppnår 
man i kombination med övriga för-
siktighetsåtgärder, som till exempel 
användning av visir och munskydd, 
begräsning av närvaroantalet i loka-
len och tillgång till handsprit.

Finlands tryggaste kontor
Halton levererar inomhusklimat-
lösningar till sjukhus, laboratorier, 
storkök och övriga krävande spe-
cialmiljöer. Sedan viruspandemin 
bröt ut har Halton höjt kraven vid 
företagets nya huvudkontor i Tripla, 
i Helsingfors. 

Halton gjorde under våren en 
undersökning i sina egna lokaler 
som omfattade en riskanalys för 
coronasmitta. Som ett resultat av 
undersökningen gick man in för att 
tillämpa en modell där personalen 

tryggt kan återvända till arbetet. 
Modellen sätter fokus på antalet 
närvarande i lokalen, placeringen av 
arbetsborden, styrningen av tillluft-
strömmarna, nivån på ventilations-
flödet och separata luftrenare. Vid 
Haltons kontor har man undvikit 
coronasmitta. 

– Trots att det fortfarande finns 
en mängd saker som vi inte kän-
ner till om viruset, borde det inte 
hindra oss från att fundera på ett 
vettigt sätt utifrån nuvarande kun-
skap. Nu borde vi ta i bruk alla till 
buds stående metoder med början 
från de som är enklast, såsom en 
generell ökning av   ventilations-
flödet. 

När  man ska göra förändringar 
i ventilationsanläggningen eller 
skaffa separata luftrenare lönar 
det sig att kontakta professionella 
aktörer, konstaterar Tarja Takki- 
Halttunen. (BT)
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Människan är en flexibel varelse

Text: Börje Takolander

Coronapandemin kommer att sätta sina spår långt in i framtiden och det verkar 
som om samhället och företagen får finna sig i att det inte finns någon återvändo 
till det gamla. Året som nu lider mot sitt slut har varit exceptionellt. Företagen 
har fått ändra sina rutiner, sedvanliga möten har ersatts av digitala träffar och 
distansarbete är en del av vardagen för de flesta. Hygien och ansiktsmasker 
påbjuds. Livet går vidare. Följande korta intervjuer ger en bild av hur företags-
ledarna tänker och vad de tycker om coronaåret 2020.
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Ekonomiskt har Systemair Oy 
inte drabbats märkbart. Vi har 
nu under hösten ett mindre 

antal projekt som skjutits på framti-
den. Räknat från årets början har vi 
cirka 12 procent högre fakturering 
än året innan. Personalen jobbar på 
distans. Kundträffar och -aktiviteter 
görs tryggt och på kundernas vill-
kor. Marknadsföringen sköts även 
via videomöten.

När pandemin drog igång på 
allvar under våren såg vi över våra 
kostnader och förnyade avtalen med 
våra leverantörer. Vi har inte behövt 
permittera eller säga upp någon. Vi 
införde distansarbete redan innan 
regeringens och THL:s rekommen-
dationer. Personalen verkar inte 
lida alltför mycket av distansarbe-
tet. Vi har interna möten rätt ofta 
och träffas då genom Skype/Teams.

Ovissheten har skapat en aning 
huvudbry. Jag förutspår att vi rent 

ekonomiskt upplever de tuffaste 
månaderna under vintern och kan-
ske ännu in på våren. Det har bevil-
jats betydligt färre bygglovs-kubik-
meter i år jämfört med i fjol.

Vid kriser som denna är det vik-
tigt att beakta individernas behov 
och att hålla ihop teamet. Vi har lärt 
oss att det går ganska bra att jobba 
på distans. De flesta är duktiga på 
videomöten vid det här laget. Många 
interna möten kommer i framtiden 
att ske som video möten. Resandet 
kommer att minska jämfört med 
tidigare och vi sparar rätt mycket på 
det, både i tid och i pengar. Samti-
digt har vi insett hur viktigt det ändå 
är att fysiskt träffa både kunder och 
kolleger.

Forskning visar att det är viktigt 
med välfungerande ventilation, för att 
minska aerosoler med virus i inom-
husluften. Ventilationssystemen och 
komponenterna i dem, till exempel 

Sebastian Enberg, Systemair Oy

ETS NORD-koncernens verk-
samhet i Finland har hållits 
på samma nivå under hela 

året. Ingen som helst nedgång kan 
märkas. Det är möjligt, att corona-
pandemins inverkan på företagets 
verksamhet börjar märkas först på 
nästa års sida. 

Vi är såtillvida lyckligt lottat att 
vi inte behövt ta till vare sig uppsäg-
ningar eller permitteringar. På kon-
toret har det varit en aning tystare 
eftersom en del av personalen arbe-

Markku Matttila, ETS NORD

ventilationsaggregaten, ska vara lätta 
att rengöra och underhålla. Kompo-
nenterna i dem ska vara gjorda av 
material som förhindrar mikrobiell 
påväxt. Allt flera tillverkare, såsom 
till exempel Systemair har hygiencer-
tifierade aggregat att erbjuda. 

Jag önskar att alla gör vad de 
kan för att minska smittspridningen 
av coronaviruset. Och så önskar jag 
alla god hälsa och en god fortsätt-
ning under slutet av året!

tar på distans. Vi har inte heller upp-
levt något som helst kundbortfall.  

Vi är vana vid att aktivt vara i 
kontakt med kunderna. Besvärligast 
under pandemin har varit att vi inte 
kunnat göra det nu och träffa dem 
face to face. Vi har varit tvungna att 
finna nya lösningar för att nå kun-
derna. 

Ventilationens betydelse kom-
mer att öka och vi kommer helt säkert 
inom ventilationsbranschen att se 
nya produkter och innovationer.
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Många projekt som vi har gjort 
affär på i år har blivit förse-
nade och flyttats framåt men 

i det stora hela har vi gått ganska 
stabilt. Vi som är små har säkert inte 

Jonas Holmström, Thermotech Scandinavia Finland Oy

ut och fysiskt visa våra produkter 
åt kunderna. Av den orsaken har 
det även varit svårt att expandera 
i enlighet med våra planer. 

Det har förstås varit bra när vi 
har utvecklat rutiner med Skype och 
Teamsmöten vilket sparar på tid, 
pengar och naturen. 

Man har fått vara väldigt inno-
vativ med marknadsföring och 
utbildningar vilket även det har 
utvecklat bolaget. Jag tror busi-
nessresandet minskar också efter 
pandemin, vilket förstås moder jord 
är tacksam över. Kanske företagen 
börjar tänka lite mera närproduce-
rat då man väljer samarbetspartner 
och det kanske hämtar större order 
för industrierna i Europa.

blivit lika hårt påverkade av pande-
min som större aktörer.

Vi har omstrukturerat vissa 
arbetsuppgifter. Totalt har vi klarat 
krisen relativt bra och vi har endast 
haft några veckors permitteringar 
på några specifika uppgifter. Det 
är klart att vi som öppnade en ny 
filial i Lahtis just detta år har fått 
tänka om lite med kostnader och 
omstrukturera vissa planer till 
senare.

Vi har jobbat på distans då 
det har varit möjligt. Något direkt 
kundbortfall har vi inte haft efter-
som vi ännu är ganska små.

Besvärligast har varit då vi är 
nya på många geografiska områden 
i Finland och vi inte har kunnat åka 

Tillgången på våra produkter 
har varit normal och produk-
tionen vid våra fabriker har 

pågått normalt hela tiden. En del 
saneringsprojekt har skjutits framåt, 
vilket har minskat marknaden, men 
de pågående nybyggnadsobjekten 
har fortgått rätt så normalt.

Vi har varken haft permitte-
ringar eller uppsägningar. Distans-
arbete gör vi i mån av möjlighet och 
vi strävar till att minimera antalet 
personer som arbetar vid kontoret.

Handhavandet av kundkontak-

Jorma Kukkonen,  
IMI Hydronic Engineering Oy

terna har varit utmanande eftersom 
möten inte alltid av förståeliga skäl 
har varit möjliga. Tack vare pande-
min har användningen av digitala 
kanaler för kontakter och infor-
mation ökat och utvecklats, något 
som kommer att vara till nytta även 
i fortsättningen.  

Om någon har planer på sane-
ringar tror jag att tidpunkten nu är 
den rätta för att påbörja projekt, 
innan läget på marknaden norma-
liseras och efterfrågan på aktörer 
och produkter ökar.

I stort sett har den största utma-
ningen för oss varit att anpassa 
oss till nya restriktioner och ta  

beslut huruvida Geberit ska delta 
i eller ordna kundtillställningar. Vi 
beslöt till exempel redan i ett tidigt 
skede att inte delta i FinnBuild och 
Habitare.

Vi har inte haft orsak att per-
mittera eller avsluta anställningar 
tillsvidare. Vi införde redan i mars 
möjligheten till distansarbete för 
att säkerställa att de som arbetade 

Kim Lövkvist, Geberit Oy på kontoret hade tillräckligt med 
avstånd och kunde känna sig trygga 
där. Vi har också bett kunder som 
behöver artiklar från vårt lager att 
vänta på produkterna på ett marke-
rat område.

Det besvärligaste för oss har 
varit osäkerheten kring hur alla res-
triktioner ska beaktas och alla nya 
direktiv, framför allt på våren.  

Pandemin medför obönhörligen 
en djupare kunskap i it-applikatio-
ner, som till exempel Teams-möten 
och andra presentationer. Det har 
visat sig att vissa saker och möten 

kan ske via Teams, i stället för att 
köra flera timmar till fysiska möten.
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Vi har klarat oss rätt bra, 
kanske för att våra produk-
ter installeras i mellan- och 

slutfasen av byggprojekten. Fält-
arbetet har blivit mycket inskränkt, 
eftersom kundmöten har ersatts 
med some-presentationer. Det här 
har ju både goda och sämre sidor. 

Inget kan dock ersätta fältarbete. 
Att träffa sina kunder ger inte bara 
bättre möjligheter att framföra pro-
dukterna. Det ger också möjlighet 
att få feedback, bland annat om hur 
vi kan förbättra oss. 

Termovent har som ett litet 
bolag lättare att anpassa sig till 
konjunkturändringar. Verksam-
heten har ändrats till distansarbete, 
telefonens betydelse har stigit. Våra 
kunder har hittills klarat sig bra, vil-
ket kanske är viktigast av allt.  

När man är van att träffa kun-
derna och dessa möten faller bort 
nästan helt, påverkar det till och 
med humöret. Den sociala aspekten 
av fältarbetet är inte att underskatta 
och på lång sikt kan det vara farligt 

att inte vara fysiskt närvarande. Alla 
intryck, tips och nyheter man får 
höra är viktiga för bolaget.

Under året har vi väl lärt oss vik-
ten av bra hygien, vilket också kan ge 
nya möjligheter i VVS-branschen. I 
ventilationsbranschen kan nya pro-
dukter och höjda kvalitetskrav ge 
ökad business. Onödigt resande kan 
ersattas med digitala some-möten, 
vilket ger kostnadsbesparingar.

Om epidemin blir utdragen 
kommer andra knepiga frågor att 
bli aktuella, till exempel hur instal-
latörerna klarar sig. Materialbristen 
och bristen på utländsk arbetskraft 
leder till kostnadsstegringar och 
stora prisförhöjningar, i en situation 
då priserna egentligen borde sjunka.

Ralf Ekqvist, Termovent Finland Oy Ab

I produktionen ville vi skapa sådana 
förutsättningar att arbetsplatsen 
skulle vara den tryggaste platsen 

för att undvika smitta. Vi övergick 
genast från början av mars till dis-
tansarbete och i produktionen satte 
vi oss in i hur man bör beakta hygien 
och desinficering och började aktivt 
fungera enligt givna direktiv. 

Utomstående släpptes inte in 
till produktionen. Vi ville prioritera 
personalens hälsa och även försäkra 
oss om att produktionen håller tak-
ten så att vi kan uppfylla efterfrågan 
och att människorna hålls friska. 

Tillsvidare har pandemin knap-
past alls märkts i Climecons omsätt-
ning eller i efterfrågan på produk-
terna. Vi är dock beredda på någon 
form av nedgång under år 2021. 

Vi har varit tvungna att helt 
förnya tillvägagångssätten vad för-
säljningen beträffar, eftersom de för 
oss traditionella face to face-mötena 
med kunder och samarbetspartner 
inte har varit möjliga. Dessa har 
ersatts med bland annat Teams-mö-
ten och -utbildning samt olika webi-
narier.I dag löper produktionen i 
normal takt, hela personalen gör 
ett gott arbete med finsk sisu och 
ingen av oss Climecon-anställda har 
insjuknat. Man bör dock ta i trä att 
så inte heller sker. 

Verktygen för distansarbete gjor-
des genast i ordning för alla. Nätför-
bindelserna bör vara i sådant skick 
att även videoförbindelserna funge-
rar.Vi tog i bruk dagliga Teams-kaf-
festunder för alla kontorsanställda i 
början av mars. En gång i månaden 
hålls även en gympastund via Teams 
under ledning av en utbildad fysio-
terapeut. Vi har även hittat på olika 
jippon för att stödja småföretagarna 
i Helsingfors, Kausala och Pihtipu-
das. Vår försäljning, marknadsföring 
och kundservice återvände i augusti 
till kontoret, men nu har vi ökat på 
distansarbetet på nytt. 

Ingen har hittills sagts upp eller 
permitterats och vi försöker på alla 
sätt undvika drastisk anpassning. 
Hos oss går dörren i två riktningar; 
ibland är arbetstagarna flexibla och 

ibland arbetsgivaren. Om det dock 
skulle uppstå en häftig nergång i byg-
gandet har vi inget annat val än att 
anpassa verksamheten till efterfrå-
gan och arbeta hårt för en ny ökning. 
Vi får hoppas att det finns tillräcklig 
efterfrågan inom byggandet och att 
beslutsfattarna fattar de rätta beslu-
ten, med tanke på det finska arbetet.

Det som har varit svårast för oss 
är avsaknaden av face to face-kon-
takter. Vi har även mycket nytt och 
gott att berätta för branschen, såsom 
nya produkter och olika valprograms 
egenskaper, men ibland känns det att 
dylik information är rätt utmanande 
utan face to face-kontakter och olika 
tillställningar. Vi försöker dock hela 
tiden alltmer och bättre tillgodogöra 
oss olika sociala kanaler i vår försälj-
ning och marknadsföring.

Distansarbetet fungerar helt bra 
och olika distansmöten har blivit en 
del av vardagen. I takt med att dis-
tansmötena utvecklas kommer en 
del av resandet att bli onödigt och 
därför kommer även verksamheten 
att bli effektivare och mer mångsidig. 

Jag önskar kraft och styrka 
åt alla aktörer inom branschen. 
Genom ett gott samarbete och ett 
modigt tillgodogörande av nya idéer 
och teknologier för vi de hustek-
niska lösningarna för byggd miljö 
till svindlande nya höjder.

Tommi Uksila, Climecon Oy
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Ur försörjningssynvinkel har 
året tillsvidare förlöpt över-
raskande bra, speciellt början 

på året var klart bättre än ifjol. Under 
sommarmånaderna var det aningen 
lugnare, men sedan början av hösten 
har efterfrågan ökat markant. 

En viss negativ coronapåverkan 
kunde man skönja, speciellt under 
det andra kvartalet, men den var 
mildare än väntat. En del av de pla-
nerade marknadsaktiviteterna har 
skjutits upp och en del har inhiberats. 
Fältarbetet, det vill säga kundbesök, 
deltagande på lokala byggmässor 
med mera, har minskat radikalt. 
Men å andra sidan har mycket kun-
nat skötas på annat vis än tidigare, 
bland annat har den så kallade ”digi-
taliseringen” gått framåt.

Lyckligtvis har det inte varit 
aktuellt med permitteringar och 
uppsägningar för oss. En del av per-
sonalen har jobbat, och jobbar fort-
farande, hemifrån. Vi på kontoret 
håller distans, sköter handhygienen 
och använder vid behov ansiktsmask.

På våren, när hela branschen 
mer eller mindre gick på distans, var 
det lite utmanande att få tag på folk. 
”Alla” satt tydligen på Teamsmöten 
eller motsvarande. Nu verkar det som 
om detta fenomen skulle ha lugnat 
ner sig. Kommunikationen har nog 
lidit något när väldigt många job-
bar hemifrån och folk inte träffas på 
samma sätt mer. Det dagliga arbetet 
är ensidigare, vilket för många är en 
mental utmaning. Människan är ju 
trots allt en social varelse som är som 
allra bäst i samspel med andra.

Vi måste vara bättre förberedda 
på möjliga kriser i framtiden. I och 
med corona har vi varit tvungna att 
sköta nästan alla funktioner på dis-
tans, så nu vet vi att det vid behov 
fungerar. Tillika har alternativa sätt 
att sköta vissa aktiviteter utvecklats 
och digitaliseringen har framskridit 
snabbare än den annars skulle ha 
gjort. Många har lärt sig använda 
program och verktyg som de kommer 
att ha nytta av i sitt dagliga arbete. 
Kanske behöver vi inte alltid resa 

långa vägar för att träffas, utan vissa 
ärenden kan skötas via till exempel 
ett distansmöte. Sedan är det natur-
ligtvis bra att komma ihåg vikten av 
att fysiskt träffa sina kunder och sam-
arbetspartner även i framtiden. 

Oerhört viktigt är det att vi nu 
klarar av att fortsätta utveckla nya 
tillvägagångssätt och modeller för 
att hålla ekonomin i landet i gång 
samtidigt som vi gör vårt bästa för 
att hämma pandemins spridning. 
Det är inte frågan om en ”antingen 
eller-situation”, utan både ekonomi 
och hälsa måste kunna skötas paral-
lellt på ett tillfredsställande sätt.

Anders Johansson, NIBE Energy Systems Oy

Som tur är har pandemin inte 
påverkat vår verksamhet så 
mycket. Omsättningen har till och 

med ökat lite jämfört med förra året.
Under sommaren bytte en av 

våra försäljare arbetsgivare och vi 
har inte anställt någon ersättare på 
grund av pandemin.

Timo Karkulahti, Stravent Oy

Det svåraste för oss har varit att 
förutspå hur marknaden kommer 
att utvecklas i framtiden.

Coronapandemin har lärt oss 
nya och mer digitala arbetsmeto-
der och vi kommer att fortsätta att 
satsa på tekniska lösningar som 
håller hög kvalitet även i framtiden.

Coronapandemin har egentli-
gen inte påverkat vårt arbete 
så mycket. I mars då den bröt 

ut var det lugnare några veckor, 
men sedan dess har det gått på som 
normalt. Kundbesöken har tyvärr av 
naturliga skäl minskat och av den 
orsaken har man kanske lite mindre 
koll över vad som sker på fältet.

Hos oss har det inte skett stora 
förändringar, men till exempel i pro-
duktionen har vi undanbett oss besök 

Patrik Carpelan, OyTermocal Ab

av utomstående och förstås uppma-
nat alla att lättare stanna hemma 
om man känner sig sjuk.  Det verkar 
som också kunderna klarat sig ganska 
bra åtminstone hittills, så inga större 
anpassningar på den sidan heller. 

Om man vill söka något positivt 
i denna pandemi så kanske det att 
många möten sker över nätet istället 
för fysiskt, vilket förstås effektiverar 
tidsanvändningen, men nog inte är 
samma sak som att mötas på plats.
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Text: Olli Seppänen och Esko Kukkonen     Översättning: Siru Lönnqvist

Nordiskt samarbete upplevs allt viktigare igen i dag. Det goda samarbetet inom 
ventilation, som rann ut i sanden då bland annat Finland och Sverige anslöt sig till 
EU, har nu återuppväckts.

Regelrätt ventilation av byggna-
der är viktigt för såväl männ-
iskors välbefinnande som för 

energieffektivitet. Dålig inomhus-
luftkvalitet och energianvändning 
kan kosta samhället flera miljarder 
euro årligen. Dessa kostnader kan 
minskas om ventilationen fungerar 
rätt. Energieffektiv ventilation är en 
viktig klimatåtgärd, eftersom upp till 
10 procent av Finlands totala primär-
energiförbrukning används för ven-
tilation.  

Den nordiska ventilationstek-
niken har gemensamma rötter
Det nordiska byggnadsbeståndet och 
den nordiska byggnadskulturen är 
relativt enhetliga och håller en hög 
standard jämfört med många andra 
länder. De nordiska länderna har tra-
ditionellt varit föregångare inom upp-
rättande av högklassig inomhusmiljö. 
Detta kunnande måste hållas à jour 

NVG – Nordiskt samarbete 
inom ventilation

och i linje med de växande kraven på 
ett hållbart samhälle. 

Redan på 1970-talet var det aktuellt 
med kravnivåer för inomhusklimat och 
ventilation, eftersom speciellt luftflödet 
märkbart påverkar inneklimatet. Man 
förstod då att om kraven gavs i mätbara 
storheter bör den grundläggande mät-
ningen ske korrekt och vara tillräckligt 
noggrann. Det handlar inte om rymd-
vetenskap, man bör bara förstå den 
tolerans som krävs för mätningen, det 
vill säga mätnoggrannheten, som kan 
variera med flera procentenheter.

På 1970-talet var en tillförlitlig 
mätning av till- och frånluftsflödet 
den mest centrala storheten. Då 
gjordes en hel del grundläggande 
arbete för att utveckla metoder som 
framförallt kunde tillämpas i prak-
tiska mättillfällen. Utmaningarna var 
gemensamma för alla de nordiska 
länderna och därav söktes lösningar 
i samarbete mellan dessa.  

Nordiska Ventilations-
gruppen 1972
År 1972 etablerades Nordiska venti-
lationsgruppen (NVG). Gruppen fick 
sin början från samarbetet mellan de 
nordiska byggnadsforskningsenhe-
terna. Med var VTT från Esbo, NBI från 
Oslo, SIB Gävle från Sverige och SBI 
Hörsholmen från Danmark. Senare 
anslöt sig även experter utan direkt 
anslutning till forskningsinstituten. 
Nyckelpersonerna från Finland var 
Veijo Siitonen, Esko Kukkonen, 
Jorma Railio och Mikko Nyman.

NVG gjorde ett stort jobb med att 
utveckla mätning och andra inspek-
tionsmetoder för ventilation. Den 
praktiska kopplingen gick smidigt via 
till exempel Värmeingenjörsföreningen 
(LIVI). I viss utsträckning finansie-
rade även LIVI verksamheten. NVG:s 
instruktioner och guider publicerades 
på finska som LIVI:s ”normer”. Arbetet 
utfördes huvudsakligen av volontärer 
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eftersom den externa finansieringen 
främst täckte resekostnader. Totalt 
utarbetade den ursprungliga NVG elva 
guider och anvisningar.

Efter utvecklandet av mätnings-
metoder för ventilation fokuserade 
gruppens arbete på andra faktorer 
med inverkan på inomhusluftens 
kvalitet. NVG:s sista alster blev en 
strategi för mätning av inomhus-
luften och den publicerades som en 
guide 1993. I den beskrevs det hur 
man på ett effektivt sätt ska under-
söka inneklimatet i en byggnad med 
problem. Det konstaterades att det 
är viktigt att göra en helhetsanalys 
av ventilationssystemet och dess 
brister samt några väsentliga mät-
ningar, som till exempel mätning av 
luftflöden i huvudkanalerna, innan 
man sätter igång med generella mät-
ningar av inneklimatet. 

Det nordiska samarbetet avspeg-
lades också i påverkan på arbetet med 
den europeiska standardiseringen, 
som gjordes av CEN. EN 16211 Ven-
tilation for buildings. Measurement 
of air flows on site. Methods, som för 
tillfället uppdateras, bygger till stor 
del på NVG-publikationen Metoder 
för mätning av luftflöden i venti-
lationsinstallationer. Utarbetad av 
Nordiska ventilationsgruppen, NVG: 
Statens råd för byggnadsforskning. T 
1982:32, om än genom ett par mellan-
liggande steg.

NVG fick även en mer allmän eloge 
i de nordiska länderna. SCANVAC till-
delade NVG det nordiska VVS-priset. 
Pristagarna var Paul Becher, Erik 
Christophersen och Ole Valbjørn 
från Danmark, Esko Kukkonen och 
Veijo Siitonen från Finland, Hall-
vard Hagen och Svein Myklebost 
från Norge samt Bengt E. Erikson, 
Börje Löfstedt och Anders Svens-
son från Sverige.

Under nästan 30 år var samarbe-
tet framgångsrikt tills det lades ner i 
mitten av 1990-talet, precis som övrigt 
nordiskt samarbete på området, i och 
med att Sverige och Finland gick med 
i Europeiska unionen.

NVG återuppstod 2020
Behovet av nordiskt samarbete slutade 
inte med utvidgningen av den Euro-
peiska unionen, tvärtom. En gemen-
sam nordisk röst skulle höras bättre i 
den Europeiska unionens olika organ, 

särskilt gällande standarder och i utar-
betandet av direktiv och förordningar. 
Speciellt inom ventilationstekniken har 
de nordiska länderna redan löst en del 
av de problem som man först nu bör-
jat bli medveten om i övriga Europa. 
Nordisk ventilationsteknik har över 
huvud taget en erkänd position inom 
expertkretsar. Dock möts ofta lös-
ningar från norr med skepticism i södra 
och centrala Europa. I kommissionen 
skulle en gemensam nordisk röst nå 
längre än ett enda nordligt lands.

När det gäller upprätthållandet av 
den ledande rollen så har det nordiska 
samarbetet stor betydelse. Ny informa-
tion behövs, men befintlig information 
måste också användas och anpassas till 
ett format som lämpar sig för använ-
darna. Med internationella mått har 
de nordiska länderna kompetens och 
forskning på hög nivå. Det skulle gynna 
både offentliga myndigheter och bygg-
nadsindustri om informationen sam-
manställdes i en mer harmonisk form 
som skulle tjäna användarna bättre. En 
stark nordisk samsyn kring goda ven-
tilationslösningar skulle också stärka 
den nordiska imagen.

Det nordiska samarbetet gäl-
lande ventilation återupplivades 
våren 2020, under namnet NVG, 
Nordic Ventilation Group. Gruppen 
är avsedd för forskare med liknande 
intresse och oro när det gäller inom-
husluft och ventilation. NVG är en 
del av samarbetsorganisationen för 
nordiska VVS-föreningar, SCAN-
VAC:s verksamhet. Det är frågan om 

frivilligarbete, fritt från kommersiellt 
intresse. Gruppen har ingen utom-
stående finansiering, varje delta-
gare måste alltså finansiera sitt eget 
arbete. Gruppen vill konkret främja 
utbyte av information och erfaren-
heter mellan de nordiska länderna.

De nuvarande medlemmarna i 
gruppen är Alireza Afshari, Arsen 
Melikov, Peter V. Nielsen, Bjarne 
W. Olesen och Pawel Wargocki 
från Danmark, Gyangyu Cao, 
Hans Martin Mathisen och Peter 
Schildt från Norge, Lars Ekberg, 
Dennis Johansson, Ivo Martinac 
och Thomas Olofsson från Sverige, 
Risto Kosonen, Pertti Pasanen 
och Olli Seppänen från Finland, 
samt Jarek Kurnitski och Martin 
Thalfeldt från Estland. SCANVAC:s 
generalsekreterare Siru Lönnqvist 
från Finland fungerar som sekrete-
rare för arbetsgruppen.

Gruppen har bearbetat en verk-
samhetsplan och valt ut sina första 
arbetsområden. Bland dessa kan 
nämnas harmonisering av nationella 
krav för tillämpning av inneklimat och 
ventilationsstandarden EN 16798-1, 
en sammanfattning av ventilationens 
effekter på hälsa, arbete och välbefin-
nande, förbättrad ventilation och luft-
fördelning för att förbättra inneluft-
skvalitet och energieffektivitet samt 
drift och prestanda för utrustning för 
rengöring av inomhusluft. 

Utöver ovan nämnda ämnen 
omfattar verksamhetsplanen mer än 
ett dussin ämnen av allmänt intresse. 

Faktaruta

 » Emeritus professor Olli 
Seppänen är initiativtagare 
till nya NVG.

 » DI Esko Kukkonen var 
gamla NVG:s aktiva finska 
representant och även i ett 
skede dess ordförande.

 » Mikko Nyman och Jorma 
Railio har även gett infor-
mation om NVG:s verk-
samhet för artikeln.
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En fastighets VVS-system är rätt 
underhållsfria men med års-
tidsväxlingarna finns det vissa 

åtgärder som bör göras. Till exem-
pel justering av uppvärmnings-
systemen och luftning av värme-
elementen hör till de saker som det 
är skäl att göra inför vintern. 

Senast nu i dessa dagar är det 
dags att serva radiatorventilerna 
och uppdatera värmesystemets jus-
teringar och drifttider, påminner 
Juha-Ville Mäkinen, specialist 
vid LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU 
ry. Även i övrigt är det skäl att för-
säkra sig om att felen som upptäcktes 
senaste vinter nu är åtgärdade.

– Under coronaepidemin har 
betydelsen av ventilationen fram-
hävts, människorna tillbringar 
allt mer tid hemma. Ren luft och 
lämplig temperatur är viktiga, det 
må sedan vara frågan om distans-
arbete eller annan isolering. Det 
är aktuellt att fästa speciell upp-
märksamhet vid ventilationsflödet 
och luftkvaliteten. Ju mer män-
niskorna vistas hemma, desto mer 
ökar mängden partiklar i luften i 
motsvarande grad.

Mäkinen konstaterar att olika 
service- och reparationsåtgärder 
kan göras tryggt. De behövs nu och 
det finns ingen orsak att skjuta upp 

Corona inget hinder för service 
av VVS-system
Inför vintern är det skäl 
att se över VVS-tekniken 
i fastigheten och låta göra 
de underhållsåtgärder som 
behövs för att allt ska fung-
era. Man kan utan minsta 
oro låta en fackman utföra 
servicen, bara man kom-
mer ihåg att följa Social- 
och hälsovårdsministeri-
ets och Miljöministeriets 
anvisningar om repara-
tionsprojekt i bostadshus.

dem. Social- och hälsovårdsminis-
teriets och Miljöministeriets anvis-
ningar för hur man kan skydda sig 
mot coronan är daterade 30.9 och 
motsvarar dagens läge. I dem beto-
nas skyddsavstånd, munskydd och 
handskar.

Rensning av golvbrunn.

Man bör även se till att service-
teknikerna inte utsätts för onödiga 
smittorisker, påminner Mäkinen 
och hoppas att ingen tar illa upp 
om servicepersonalen vid något 
tillfälle ber invånaren gå till ett 
annat rum. (BT)
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Streamsave heter produkten och man installerar 
duschvakten mellan duschblandaren och slangen. 
Den passar till den standard som vi har i Finland. 

Komponenten är ungefär lika stor som ett ägg.  När någon 
börjar duscha blinkar ledlampan grönt och fortsätter så 
tills en tillräcklig mängd vatten har genomströmmat 
duschvakten – sedan börjar den blinka rött. Använda-
ren ska förstå vinken att det är dags att stänga av kranen. 

Streamsave har även utvecklat en app till mobiltele-
fonen som gör att man i efterhand kan kolla hur många 
liter vatten som har gått åt. Det är inte osannolikt att 
någon större tillverkare av duschblandare i framtiden 
kommer att köpa upp Streamsave i Uleåborg.   

Streamsave är mycket enkel att använda och passar 
bra i hushåll med långduschande tonåringar. Nack-
delen med användningen av Streamsave-duschvakten 
visade sig vara att det uppstår ett vinande ljud vid stort 
vattenflöde och det kan vissa ha svårt med.

Mera info på www.streamsave.fi

Uppfinning från Uleåborg håller koll på duschandet
När någon står länge i duschen förbru-
kar man massor av energi – och vatten. 
Nu har ett Uleåborgbaserat uppstart-
företag utvecklat en enkel duschvakt 
som vem som helst kan installera och 
som är lätt att använda.

Produktnytt

Ilox 59Plus är är ett ventilationsaggregat för småhus 
med plug & play-lösning där man kombinerat kom-
pakt utförande med låga ljudnivåer och bra energi-

prestanda. Aggregatet har en bygghöjd på 446 mm 
vilket gör att den i många bostäder kan placeras ovanpå 
en torktumlare eller ett skåp. 

Designen är anpassad  för dagens moderna bostä-
der och är enkel att installera. Bredden och djupet 
passar för installation i ett standardskåp på 600×600 
mm (b = 558 mm, d = 569 mm). Monteringsramen och 
manöverpanelen Plus Touch fås som tillbehör.  Ilox 
59 plus har en rad styrfunktioner som bidrar till att 
optimera energianvändningen och ger förutsättningar 
att skapa ett behagligt inomhusklimat.   

Produktvalsprogrammet RAHU gör det enkelt att 
välja rätt aggregatstorlek. 

För mer info:  https://www.flaktgroup.com/fi/ilox-
59plus/   

Nytt Ilox-aggregat från FläktGroup 
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Först ut är motströmsaggregaten TOPVEX TC 
(toppanslutet) och TOPVEX SC (sidoanslutet). 
Aggregaten klarar luftflöden upp till drygt 1 m3/s.  

Värmeväxlare har enligt tillverkaren verkningsgrad på 
över 80 % enligt standard EN308. Motströmsvärme-
växlarna kan förses med antingen sektionsavfrostning 
eller bypass för att förhindra påfrysning.

Alla aggregat är designade för att kunna tas in 
genom en 900 mm bred dörröppning. De största aggre-
gatstorlekarna kan enkelt delas i moduler på byggar-
betsplatsen för att underlätta transport genom smala 
passager. Korrosionsskyddet ligger i klass C5. Aggre-
gaten är utrustade med Systemairs senaste styrsystem 
ACCESS där funktionen kan övervakas via Systemairs 
molntjänst ACCESS CLOUD. Övriga finesser är en 
interaktiv manöverdisplay med bland annat flödes-
schema och energiöverblick.

För mera information se QR-kod 
eller www.systemair.fi

Ny generation av Topvex-ventilationsaggregat från 
Systemair

Produktnytt

Bokföringstjänster till branschens företag bjuder dot-
terbolaget Ecom Tilit Oy. 

Mer information hittas på www.ecom.fi (på finska) 
eller kontakta försäljningsansvariga Lasse Wahteristo, 
lasse.wahteristo@ecom.fi tai +358 50 598 8919, han 
betjänar även på svenska.

Ecom Jet är ett program som är planerat för hus-
teknikbranschen, för VVS-installatörer, elektriker 
och byggnadsarbetare. Med programmet kan man 

lätt fakturera, betala inköpsfakturor och organisera 
arbeten samt projekt. Programmet fungerar även helt 
mobilt, så man kan likväl använda det på kontoret som 
på byggplatsen. Ecom Jet kräver ingen skild installa-
tion, utan man registrerar sig som användare med sin 
e-postadress. Man kan prova programmet gratis på 
adressen app.ecomjet.com/sign-up/

Ecom Oy är ett år 1995 grundat företag som hör till 
Accountor-koncernen. Förutom Ecom Jet producerar 
Ecom speciellt lösningar inom ekonomiförvaltning- 
och resursplanering riktade till husteknikbranschen. 

Det inhemska Ecom Jet-programmet nu även på 
svenska
Ecom har publicerat en svensk version 
av sitt till husteknikbranschen inrik-
tade program Ecom Jet.
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När vattenrören blir äldre 
ökar risken för läckage och 
vattenkvaliteten försämras. 

Orenheter som avsöndras från rören 
kan leda till stockningar i kranar, 
wc-stolar och värmeväxlare som 
värmer upp husets tappvatten. Ofta 
är servicemännens allt tätare besök 

Slarv vid rörsaneringar kan 
öka risken för vattenskador

Text: Börje Takolander    Bild: Geberit

När det blir tal om rörsaneringar tänker många endast på avloppsrör. Tapp-
vattenrören får mindre uppmärksamhet, trots att vattnet i dem används för att 
dricka, tillreda mat och för tvätt. Det lönar sig att byta dem samtidigt som kon-
struktionerna rivs upp för en rörsanering. När beslut tas om att infodra avlopps-
rören glöms byte av tappvattenrören ofta bort i många husbolag, säger Geberits 
produktchef Tapio Aaltonen. – Såväl vattenledningarnas som avloppsrörens 
tekniska livslängd är mellan 30 och 50 år.

skattning upplever vi som bäst en 
högkonjunktur för rörsaneringar. 
Nu görs rörsaneringar mest i hus 
som har byggts på 1970-talet. 
Höghusen från den tiden är med 
bostadsbranschens mått mätt den 
största åldersgruppen i Finlands 
byggnadsbestånd.

ett tecken på att det är dags för en 
rörsanering i husbolaget. En annan 
utmaning för vattenkvaliteten är de 
lägenheter som står tomma i hög-
hus och i vilka vattnet blir stående i 
rören. Stillastående vatten kan leda 
till att bakteriefloran frodas. 

Enligt Statistikcentralens upp-

Presskopplingstekniken ändrar inte rörets struktur.
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– När man planerar en rör-
sanering är det viktigt att komma 
ihåg att även byta ut tappvatten-
rören.  Till största delen löper de 
i samma schakt som avloppsrören 
och ett byte av dem sker behän-
digt samtidigt som konstruktio-
nerna öppnas. 

Rörens hållbarhet är beroende 
av många faktorer, bland annat 
rörens material, monteringssätt, 
eventuellt underhåll och kvalite-
ten på det kommunala vattenled-
ningsvattnet som varierar mellan 
orterna. 

Läckage, stockningar 
och smak utgör varnings-
signaler
Om avloppsrörens skick oroar 
kan man låta fotografera dem för 
att få klarhet i saken. Däremot är 
bruksvattenrören till dimensionen 
så små att en fotografering i all-
mänhet inte är möjlig. De första 
tecknen på bruksvattenrör i dåligt 
skick är i allmänhet läckage, smak-
ändringar och stockade kranar.

I många fastigheter är tapp-
vattenledningarna gjorda av kop-
parrör. I dem börjar det med tiden 
bildas ärg som kan blandas med 
vattnet. Därför har man numera 
gått in för vattenledningar av rost-
fritt stål, som är mera långlivat och 
inte lika känsligt för korrosion och 
orenheter. 

– En annan faktor som inver-
kar på vattenrörens hållbarhet är 
hur de är monterade. Traditionellt 
monteras kopparrör genom löd-
ning, vilket gör att fogarna nöd-
vändigtvis inte alltid är av jämn 
kvalitet. Monteringen av Geberits 
rör görs med presskopplingstek-
nik, som inte ändrar på rörens 
struktur. Risken för läckage är 
mindre, påpekar Aaltonen. 

Upphängningen av rören, 
det vill säga fastsättningen i kon-
struktionerna, är även den en 
del av monteringen. Det bildas 
tryck i vattenrören, vilket leder 
till tryckstötar när kranar öpp-
nas och stängs. Om rören inte har 
upphängts på rätt sätt och ven-
tilen inte utjämnar trycket, hör 
invånarna det som smällar i rören 
och dessa stötar orsakar slitage på 
ledningarna.

Stillastående varmvatten i 
rörnätet tär på rören
Om det i husbolaget till vattenan-
slutningar hör till exempel tvätt-
maskin eller tvättkar som inte är i 
användning lönar det sitt avlägsna 
dem i samband med en rörsanering, 
men så nära stamledningen, att det 
inte blir kvar rörstumpar, där vatten 
kan samlas och bakterier börjar gro. 

– Ett annat vanligt problem i 
husbolag gäller tomma lägenheter. 
Om vatten inte tappas regelbundet 
av någon, kan saken avhjälpas med 
en automatisk hygiensköljningsap-
parat, som med 72 timmars intervall 
sköljer tre liter vatten i avloppet. 

Kvaliteten på tappvattnet är en 
ytterst viktig faktor för invånarnas 
hälsa. Vid rörsaneringar ska man 
komma ihåg att använda plast-
proppar i rörändorna, den åtgär-
den hjälper till att hålla hygien-
nivån i rören. 

Stillastående vatten i rören avhjälps med en automatisk hygiensköljningsapparat.

En plastpropp hjälper att hålla hygiennivån 
i rören.
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Från början av 2020 krävs det 
enligt Finlands lagstiftning 
att byggavfall i stället för att 

brännas för energi ska ha en åter-
vinningsgrad på 70 procent. Enligt 
Remeo Oy:s uppskattning har detta 
mål uppnåtts endast till hälften.

– Den återvinningsanläggning 
som byggs i Vanda är det största pro-
jektet i vårt företags historia och med 
den är vårt syfte att etablera oss ännu 
stadigare som en föregångare inom 
finländsk cirkulär ekonomi. Cirku-
lär ekonomi förutsätter handlingar i 
stället för ord och därför väntade vi 
inte på eventuella stödsystem från 
samhället, utan tog mod till oss och 
investerade i detta projekt som är 
viktigt för våra kunder och för hela 

Toppmodern återvinnings-
anläggning byggs i Vanda

Text: Siru Lönnqvist     Bild: Remeo Oy

Det finländska miljövårdsföretaget Remeo Oy bygger en återvinningsanläggning som 
ska ge ett stort lyft åt cirkulär ekonomi i Finland. Den ökade kapacitet som investe-
ringen medför gör det möjligt att höja återvinningsgraden i Finland och i praktiken 
eliminera behovet att föra byggavfall utomlands. Schaktningen för den nya anlägg-
ningen inleddes i maj 2020 och driftsättningen sker i slutet av 2021.

samhället. Vi anser att ekonomi och 
ekologi går hand i hand, säger Remeo 
Oy:s vd Johan Mild.

Anläggningen kommer årligen 
att ha en kapacitet för 120 000 ton 
byggavfall och 60 000 ton energi-
avfall från handeln och industrin, 
vilket motsvarar över 30 procent 
av återvinningsbehovet för avfall 
från huvudstadsregionen. För när-
varande omlastas en stor del av 
dessa avfallsfraktioner för hante-
ring utanför huvudstadsregionen 
eller i Estland.

Storprojekt även i europeisk 
jämförelse
Remeos nya anläggning är unik i 
europeisk jämförelse eftersom den 

kombinerar de senaste tekniska 
lösningarna med två integrerade 
behandlingslinjer för olika avfalls-
fraktioner. Utrustningen levereras 
av Stadler och ZenRobotics Oy. Den 
nya anläggningen fyrdubblar Remeos 
hanteringskapacitet i huvudstads-
regionen. Budgeten för projektet 
uppgår till 35 miljoner euro.

I den nya anläggningen ligger 
fokus för första gången i betydligt 
större utsträckning på materialåter-
vinning i stället för energiutvinning. 
Enligt filosofin om cirkulär ekonomi 
ska återvinningsmaterial behandlas så 
nära platsen där de blir till som möjligt 
för att minimera miljöpåverkan.

– Den logistikmässigt ypper-
liga placeringen av den nya anlägg-

Remeos återvinningsanläggning kommer att ligga på östra sidan av Vanda Energis kraftverk, på ett område på cirka fem hektar.
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ningen möjliggör korta transport-
sträckor och därigenom det minsta 
koldioxid avtrycket av transport på 
marknaden. Vi har också i övrigt 
tänkt noggrant på utsläppen av kol-
dioxid i projektet, eftersom avfallet 
hanteras med den energi som pro-
duceras av solkraftverket som kom-
mer i anslutning till anläggningen. 
Det är också meningen att utnyttja 
den värme som uppstår i processen i 
Vanda Energis fjärrvärmenät, berät-
tar affärsdirektör Mauri Lielahti.

Ny teknik
I den nya anläggningen introduce-
rar vi intelligent teknik som lär sig, 
i stället för mekanisk materialhan-
tering. Med den nya tekniken kan vi 
ta tillvara en betydligt större del av 
det behandlade materialet. 

– Vad som är viktigt, förutom 
behandlingsmängderna, är kvali-
teten på slutprodukterna. Med den 
toppmoderna tekniken kan vi pro-
ducera extremt rena och värdefulla 

returmaterial som kan ersätta nypro-
ducerat. Det innebär ett stort lyft för 
den cirkulära ekonomin i Finland, 
berättar Lielahti.

Remeo Oy är ett finskt miljövårds-

företag som sysselsätter cirka 370 
personer på 13 orter och vid 7 sorte-
rings- och återvinningsanläggningar. 
År 2019 uppgick företagets omsättning 
till totalt 89,8 miljoner euro.

Affärsdirektör Mauri Lielahti ansvarar för Remeo Oy:s anläggningsverksamhet.
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Assemblin Oy

Belimo Finland Oy

Climecon Oy

Dahl Oy

Oy Danfoss Ab

Enervent Zehnder Oy

Eskon Oy

ETS NORD

FläktGroup Finland Oy

FM Mattson Mora  
Group Finland Oy

Geberit Oy

Oy Grundfos Pumput Ab

INR Iconic Nordic  
Rooms Sanka Oy

Kaiko Oy

Kolmeks Oy

Kryotherm Oy

LeaseGreen Group

Oy Lindab Ab

LK Systems Oy

NIBE Energy Systems Oy 

Oras Oy

Ouman Finland Oy

Oy Prevex Ab

Reflex Winkelmann  
GmbH

Rettig Värme Ab

Roth Nordic Oy

Stravent Oy

Suomen Terveysilma Oy

Oy Swegon Ab

SWEP International AB

Systemair Oy

Oy Teknocalor Ab

Oy Termocal Ab

Thermotech Scandinavia 
Finland Oy 

Termovent  
Finland Oy Ab

Unidrain Oy

Uponor 

Vallox Oy

Viega

Läsarna tillönskas en God Jul 

och ett Framgångsrikt 

Nytt År 2021
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Medlem i VSF

Var det från början klart att du efter 
skolan skulle skaffa dig någon teknisk 
utbildning? 
– Det var klart från början. Började i Yrkesskolan 
på mekanikerlinjen och sedan i Tekniska i Vasa 
efter armén. 

Hur kom du att välja VVS-branschen? 
– Tack vare att jag blev anställd på H. Blomstedt, 
Korsnäs Fabriker.

Hur ser din yrkesverksamma karriär ut 
efter avklarad examen?
– Efter Tekniska blev jag anställd på Wärtsiläs diesel-
avdelning på ritkontoret år 1969. År 1974 anställdes 
jag som konstruktör på H. Blomstedt och senare som 
platschef. På glasfiberfabriken tillverkade vi avlopps-
pumpstationer och båtar och på metallfabriken bland 
annat värmepannor och värmeackumulatorer samt 
oljepumpstationer och oljecisterner för tjockolje-
installationer. 

I början av 1980-talet övergick växthus-
branschen till tjockolja. Då bildades Värme-Eko-
nomi Ab och vi skaffade installationsrättigheter 
för tjockolja, senare också gasrättigheter. Vi kom 
in i kylbranschen när vi började tillverka avfukt-
ningsaggregat för växthus. Privat började jag utföra 
VVS-planeringar och bildade ett konsultbolag.

Du är i pensionsåldern. Hur ser dina pen-
sionärsdagar ut?
 – Jag är ännu yrkesverksam inom båda bolagen, 
men försöker fasa ut till en pensionärstillvaro. 

Vad gillar du mest i ditt arbete och var-
för?
– Det har varit intressant och utmanande att följa 
den tekniska utvecklingen inom VVS-branschen. 
Man lär sig något nytt varje dag.

Vad är den största utmaningen i din yrkes-
karriär och i övrigt?
– När jag började var styrsystemen analoga men 
i dag har alla apparater digitala system med upp-

Lars Nygård
VSF

koppling till lokala nätverk och internet. I början hade 
vi nationella regelverk gällande VVS-installationer 
men nu har det kommit EU-regelverk som verkar vara 
mycket ”flummiga”. Inom kylbranschen har kylgaserna 
”förnyats” hela tiden och ”gamla” kylmedier förbjuds 
efter några år. Det är viktigt som ensam planerare att 
ha ”tillgång” till den VVS-kunskap som grossister och 
importörer har, att man kan ”ringa en vän.”

Du följer säkert fortfarande med VVS-bran-
schen. På vad ligger tyngdpunkten inom VVS 
i dag enligt din mening?
– Jag tycker att det satsas mycket på inomhusklimatet 
med olika styrningar som zonstyrning av värme och 
kylning, närvaro och CO2-styrning. Det har visat sig att 
ventilationen ska vara igång dygnet runt för att undvika 
”sjuka hus”. 

På vilket sätt har branschen enligt din erfa-
renhet förändrats genom åren?
– När jag började planera var det plast och tuschpenna 
som användes – nu är det enbart dator. På installa-
tionssidan vattenburen golvvärme, nya rörmaterial 

Tekniken 
intresserade 
redan i unga år
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som kompositmaterial och nya fogsystem som press-
fogning. Uppvärmning med värmepumpar har ersatt 
oljeuppvärmning. På kylsidan har direktförångning i 
kylbatterier ersatts med kylvatten från kylvattensta-
tioner eller bergkyla.

Tycker du, att dagens VVS-utbildning inom 
branschen motsvarar dagens krav? Vet 
utbildningsanstalterna vad som förväntas 
av dem?
– Enligt hörsägen har det varit brister i Arcadas utbild-
ning, men kanske det blir en uppryckning nu då Novia 
startar VVS-utbildning i Raseborg

Följer du fortfarande med vad som händer 
inom branschen?
– Eftersom jag ännu är yrkesverksam så följer jag auto-
matiskt med vad som händer.

Är du föreningsaktiv? Du är ju fortfarande 
medlen i VSF. Berätta om dina engagemang
– Jag är ännu aktivt med i VSF Vasa lokalavdelning 
där jag var ordförande i fyra år. Jag är också medlem i 
kyltekniska föreningen som har kyltekniska skolnings-
dagar både höst och vår.

Vad sysslar du med på din fritid? 
– Tidigare var det motionsidrott med Vasa lokalavdel-
ning, först deltagande i West Coast Race ett antal år 
och sedan deltog vi i Botniacyklingen. Annars har det 
varit gym och svampplockning på hösten. Nyligen har 
vi skaffat en husbil.

Som kuriosa nämner Lars att hans svärfar Perre 
Pundars grundade Vasa lokalavdelning och att yngsta 
sonen är utbildad automatikingenjör från Novia i Vasa 
och även har VVS-utbildning från Arcada. VVS-tradi-
tionen fortsätter inom familjen. (BT)
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VVS Föreningen i Finlands medlemmar sam-
lades till stadgeenligt valmöte den 29 novem-
ber. Mötet arrangerades virtuellt på grund av 

rådande corona pandemi. På agendan fanns godkän-
nande av såväl verksamhetsplan som budget för nästa 
år samt val av förtroendepersoner. 

Föreningens ordförande Patrik Flöjt återvaldes 
enhälligt för perioden 2021–2022. Matias Makkonen 
kommer att fungera som ekonom följande två år med 
Tarja Heinonen som sin suppleant, emedan Björn 
Winberg representerar Helsingfors lokalavdelning i 
styrelsen, hans suppleant är Tryggve Leander. I nästa 
års styrelse sitter utöver dessa även Robin Gottberg, 
Peter Lindström, Patrik Slussnäs och Roland Wester-

back, samt Markus Sjöholm som juniorrepresentant.   
Mötet godkände enligt styrelsens förslag att med-

lemsavgifterna hålls oförändrade, så även nästa år beta-
lar ordinariemedlemmar 70 euro, seniorer 35 euro och 
juniorer 5 euro. Styrelsen berättade att man har för avsikt 
att utge en medlemsmatrikel i pappersform under nästa 
år. Av VVS-tidningen utges fyra nummer under år 2021 
och den kommer även att vara tillgänglig på föreningens 
webbsida. Medlemmarna konstaterade att de webbina-
rier som arrangerats varit bra och önskade fler nästa år, 
vilket styrelsen lovade. På grund av coronapandemin har 
de flesta mässor som skulle äga rum i år senarelagts och 
de kommer att äga rum 2021. I övrigt kommer förening-
ens verksamhet att följa tidigare års. (SL)

Valmötet: Patrik Flöjt fortsätter 
som VVS Föreningens ordförande

VSF

Lars Nygård 

Född: 13.8.1947 

Utbildning/karriär: Tekniker, Vasa 

Blev medlem i VSF år: 1975 VA 

Familj: Hustru och fyra fullvuxna barn som 

alla bor i Vasa  

Bor i dag: Närpes  
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Byggaren med ett 
stort hjärta för VVS 
är borta

En byggare med ett stort hjärta för VVS,  bygg-
mästaren Tom Forsblom, har gått ur tiden. 
Tom Forsblom kom ut från Tekniska Lärover-

ket som byggmästare 1969. Hans aktiva verksam-
het som byggmästare utförde han i 16 år på Raken-
nus-Ruola i Helsingfors och i Borgånejden, med 
ansvar för stora byggprojekt, affärsfastigheter och 
våningshus.

Branschbyte till VVS 
Tillsammans med en kompanjon fick Tom som 
39-åring erbjudandet att ta över ledarskapet på 
anrika VVS-företaget K.A. Stendahl i Borgå år 1985, 
som han framgångsrikt utvecklade och som med 
åren blev hans arbete, fritid och skötebarn livet ut.

Föreningsverksamhet
Då Tom inskrevs i VSF-föreningen 1989 väcktes 
tanken att grunda en lokalavdelning i Östra Nyland 
och Tom ombads samla nejdens VVS:are till ett 
grundande möte den 11.1.1989. Från och med 
mötets grundande satt han med i lokalavdelning-
ens styrelse i 31 år ända till sitt frånfälle. 

Han hade under åren oftast hand om de prak-
tiska arrangemangen för kryssningar, exkursio-
ner och mässresor bland annat till Stockholm och 
fabriksbesök i Finland, Sverige, Danmark och även 
till Italien. 

Samtidigt som han genom sitt företag kom in i 
VVS-branschen 1985 höll han aktivt kontakt även 
på byggsidan.

Medlem i Östra Nylands Byggmästareförening 
r.f.  från år 1969. År 1993 blev invald i förbundsstyrel-
sen och samtidigt vald till årets SBIF-Byggmästare. 
Tre år senare fick han Stora Förtjänsttecknet.  Till 
förbundets ordförande valdes han år 1999 och inne-
hade den posten i 10 år. Kallades till Hedersmedlem 
år 2009. Tom torde även inneha rekordet med över 
19 år i RKL:s styrelse. I RKL premierades Tom år 
2005 med  Kultainen ansiomerkki  och ifjol det pre-
stigefyllda Rakentajain kunniamerkki.

Verksamheten på VVS-företaget K.A. Stendahl 
skötte han framgångsrikt som ordförande och VD i 
25 år för att år 2010 överlåta chefskapet åt sin dot-
ter, även om han fortsatte som företagets ordfö-
rande och deltog aktivt i verksamheten.

Vid sidan om fanns alltid byggandet med i rullorna 
och det blev med åren fyra stora hallar på Ölstens indu-
striområdet i Borgå. 

Premieringar inom VSF
Han blev år 2000 utnämnd av Höga Rörmokarskrå-
ets Allvisa Råd till ”Arbetande byggmästarråd” med 
bifogad kraschan. År 2008 premierades han med 
föreningens förtjänsttecken i silver nr 76 och år 2012 
Guldmärket nr 25.

En engagerad och aktiv medlem i vår förening läm-
nar ett stort tomrum efter sig men lämnar även många 
fina minnen tillsammans. Tom var en social person och 
hade lätt att få en bred vänkrets, det var en stor glädje 
även för mig att få dela en nära vänskap med honom 
under de senaste dryga 30 åren.    

Vila i frid Tom.

Kollegan och vännen Helge Nystedt

In memoriam  
Tom Forsblom,  3.4.1947–30.8.2020
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Expertfrågan

Nu till expertfrågan:  

Om man skulle smälta ihop allt utvunnet guld 
som finns i världen till en jättelik kub, hur lång 
skulle den gyllene kubens sida vara?     

Rätt svar hittar ni under bilden som föreställer den ita-
lienske konstnären Maurizio Cattelans toalettskuptur 
America från 2016. 

Skulpturen är tillverkad i 18 karat guld med guld-
pläterade rör. Här fotograferad i Guggenheimmuseet 
i New York.  

Guld har i alla kulturer genom tiderna 
varit eftertraktat och nu under pande-
min har guldpriset gått upp till väldigt 
höga nivåer. Finland är faktiskt den 
största guldproducenten av EU-län-
derna. Världens centralbanker äger 
sammanlagt kring 30 000 ton guld lag-
rat i tackor. Som en kuriös jämförelse 
med centralbankerna kan nämnas att 
indiska hushåll äger 20 000 ton guld 
främst som smycken.

All världens samlade guld

Svar:  Den gyllene kubens sidor skulle vara 21,4 m och kuben 
skulle väga omkring 190 000 ton. Guldet skulle nästan fylla 
två 50-meters simbassänger.   

Sedan i september har det varit 
möjligt om att ansöka om statligt 
bidrag för att kasta ut oljepan-

nan och ersätta det miljövänligare 
uppvärmningsformer. Det statliga 
bidraget är 4 000 EUR om man väx-
lar ut oljepannan mot antingen fjärr-
värme, bergvärme eller luftvärme-
pump. Om fastighetsägaren väljer 
någon annan uppvärmningsform är 
dessa sjunker stödet till 2 500 EUR. 

Enligt uppgifter från det statliga 
ELY-keskus i Tammerfors där ansök-

Statens stöd för att fasa ut oljeeldning blev populärt: fem tusen 
ansökningar har redan kommit in.

ningarna behandlas, visar det sig att 
de flesta har ansökt om ett bidrag på 
4 000 EUR och av ansökningarna ser 
man att luft-vatten-värmepumpen 
är den mest populära alternativet.  
Politikerna har inte satt någon bakre 
gräns för detta bidrag som gör att 
fastighetsägaren inte behöver passa 
någon datum för att inlämna ansö-
kan. I slutet av oktober hade cirka 
femtusen ansökningar inkommit 
och av dessa är kring tusen stycken 
behandlade. Endast 40 ansökningar 

fick avslag. Det beyder i praktiken 
att 96 % av ansökningarna godkänns 
och stödet beviljas. 

Under den sista veckan i okto-
ber inlämnades det trehundra 
ansökningar. Det finns en risk att 
behandlingstiden drar ut på tiden 
om antalet ansökningar inkommer 
i raskare takt än vad tjänstemännen 
hinner behandla. Enligt bransch-
bedömningar finns det fortfarande 
kring 120 000 oljeeldade enfamiljs-
hus i Finland. (RW)
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Krönikan

Franska vetenskapsmän i 
Lappland

Under upplysningstiden i Frankrike blossade 
det upp ett stort vetenskapligt gräl mellan 
olika läger i Franska vetenskapsakademin. 

Engelsmannen Isac Newton hade i sitt verk Princi-
pia hävdat att jorden är en rotationsellipsoid som på 
grund av centrifugalkraften är något expanderad vid 
ekvatorn och tillplattad vid polerna. Pragmatiska 
vetenskapsmän trodde att jordklotet var ett per-
fekt klot. Däremot fanns det en högljudd falang 
som stödde teorin att jordklotets form liknar en 
citron som är utdragen vid polerna. För många frans-
män var det hart när omöjligt att uthärda tanken på 
att engelsmannen Newton skulle ha rätt i denna stora 
vetenskapliga fråga.  

Frågan gick inte att avgöra med hätska debatter inom 
akademin, här krävdes vetenskaplig evidens. Kung Lud-
vig XV beviljade medel för två expeditioner, en till ekva-
torn och den andra till nordpolen. Med de mest moderna 
instrumenten som vetenskapen förfogade över skulle 
expeditionerna fastställa om avståndet mellan bredd-
graderna är identiskt långa i norr som vid ekvatorn.

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis utsågs till led-
are för den nordliga expeditionen som bestod av kartogra-
fer, astronomer, matematiker och en illustratör samt en 
präst för själavården. Maupertuis plan byggde på triangu-
lering. För triangulering behöver man tydliga fixpunkter i 
terrängen och instrument att mäta vinklarna. Planen var 
att skapa en hel kedja av sammanbundna trianglar som 
sträckte sig över hundra kilometer. Det geniala i upplägget 
var att bara med hjälp av en enda exakt uppmätt triangel-
bas som utgångspunkt kunde man med trigonometrins 
hjälp framräkna längden på varenda triangel i kedjan. 

Vetenskapsmännen visste från tidigare att man, när 
man rörde sig norrut från ekvatorn, kunde iaktta att 
sydliga stjärnbilder hamnade allt närmare horisonten 
ju längre norrut man kom. Genom att mäta stjärnhöj-
den vid fastställda klockslag kunde man beräkna bredd-
graden på vistelseorten. Om avståndet mellan bredd-
graderna visade sig vara längre i norr än vid ekvatorn, 
skulle det bevisa att jorden är tillplattad vid polerna.  

År 1736 begav sig expeditionen av så långt norrut som 
man vågade och hamnade i Tornedalen. Kyrktornet 
i Torneå fick bli spetsen på den sydligaste triangeln. 

Vetenskapsmännen valde Kaakamavaara och Niva-
vaara fjälltoppar som triangelns övriga hörn och med 
medhavda instrument mätte expeditionen upp vink-
larna mellan de båda punkterna från Torneå kyrktorn. 
Kartograferna ritade upp kartskisser och dokumente-
rade. Sedan begav sig expeditionen till Kaakamavaara 
fjälltopp och bestämde nya fixpunkter. Till slut hade 
man ritat upp en kedja av sju trianglar som alla hade 
någon sida gemensam med de andra. I denna kedja 
var det en baslinje som man skulle mäta upp så exakt 
som man kunde. Man valde en lämplig sträcka över 
Torneälvens yta vid Aavasaksa och beslutade sig för 
vänta tills isen lagt sig för att kunna mäta över isen.

Maupertuis lät tillverka mätstavar av kvistade ungtallar 
som var exakt fyra (franska) famnar långa. Expeditionen 
lade ut mätstavarna i rak linje, stav efter stav över isen 
på Torne älv tills hela sträckan var noggrant uppmätt. 
Sträckan blev 7 406 famnar. Nu var det matematikernas 
tur. Med trianguleringsberäkningen kunde Maupertuis 
nu bevisa att avståndet mellan breddgraderna i Torneda-
len var 111,9 km medan motsvarande avstånd i Frankrike 
var 111,2 km.  Newton hade alltså rätt.

Mätnoggrannheten skulle kanske ha blivit ännu bättre 
om inte kölden hade slagit till under avståndsmät-
ningen. Kvicksilvret kröp ner till kring 33 minusgrader 
under flera dagar, prästen beklagade sig i sina journa-
ler att ”uti denna strenga köld fröso våra medhavda 
drycker till is, det enda som förblevo drickbart var 
brennevinet”.     

Text: Robert Wiklund  Bild: Peter Lönnqvist
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