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NIBE AIRHEAT:
LUFT-VATTEN+FJÄRRVÄRME
-HYBRID FÖR
STÖRRE FASTIGHETER

NIBE airHEAT är en hybridlösning som
tar till vara värmeenergin ur uteluften
och använder den i byggnadens
uppvärmningssystem, vilket sparar både
pengar och miljön.

+

NIBE airHEAT består av luft-vattenvärmepumpar, en fjärrvärmecentral och intelligent
styrning. Som huvudsaklig värmekälla används fjärrvärme, med vilket försäkras
bekväma temperaturer året om. Den intelligenta automatiken förbättrar inneklimatet,
optimerar energiförbrukning och ser till att fastigheten inte övervärms.

Varför NIBE airHEAT?
•
•
•
•

Färdiga principscheman med funktionsbeskrivning, samt en enda leverantör för
hela systemet, förenklar planeringen och installationen
Den färdigt planerade helheten minskar installationsfel på byggplatsen och därmed
mindre onödiga besök
Stora besparningar på uppvärmningskostnaderna
Låga ljud- och vibrationsnivåer stör inte invånarna

Läs mer på www.nibe.fi och kontakta
projekti@nibe.fi för mer info.

Omslagsbild: NCC OOPS kontorsbyggnad i Alberga, Esbo. Foto: Robert Wiklund
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LEDAREN

Upprustningsbehovet är stort
för Finlands vattenledningsnät

V

år tids mest underskattade
lyx är tillgången på rent och
fräscht tappvatten från kran.
Det är få av oss som ens reflekterar
över hur bra kranvatten som vi tvättar och kokar och sköljer och vattnar
med. Vårt tappvatten klassas som ett
av de bästa i hela världen, förmodligen det bästa.

Robert Wiklund
Chefredaktör

Vattenledningsnätet i Finland är
till största delen byggt under 1960och 70-talen och med tiden är dessa
investeringar redan avskrivna. Finlands Vattenverksförening rf (VVY)
har med sin rikstäckande rapport
som analyserar läget i hela Finland,
visat att vi står inför ett brytningsskede där investeringsbehovet att förnya vattenledningsnätet nu tenderar
att öka kraftigt år efter år. Rapporten
som publicerades i höstas visar med
all tydlighet att stora delar av vårt
vattenledningsnät närmar sig slutet
på sin beräknade livscykel och att
satsningar på saneringar av vattenledningarna börjar sluka allt mera
pengar. För närvarande investerar
vattenverken kring 50 miljoner euro
i ledningsnätet medan det kalkylerade behovet ligger på 270 miljoner
euro. Under de kommande tjugo
åren kommer investeringsbehovet
att ständigt ligga på minst det dubbla
jämfört med dagens takt av genomförda saneringar.
Redan i ett decennium har vi vant
oss vid att läsa tidningsnotiser med
vattenrör som sprungit läck i centrala
Helsingfors och skapat spektakulära
översvämningar. I centrala Helsingfors är vattenledningsnätet äldre än
på de flesta håll i resten av Finland
vilket indikerar att samma scenarier
kommer att upprepas i det övriga
Finland i sinom tid. På den finländ-
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ska landsbygden är vattenläckage
legio, ledningsbrott får sällan uppmärksamhet i tidningspressen. Det är
upp till markägarna att meddela om
vattenläckage. En betydande del av
vattenverkens produktion når aldrig
kökskranarna.
Beslutsfattarna kan inte sitta och
bida sin tid tills vårt befintliga kapital i form av fungerande vattenledningar vittrar sönder år efter år och
reparera bara de som springer läck.
Investeringar för att förnya ledningsnätet kan inte skjutas på framtiden
hur länge som helst. Om kapital för
investeringar saknas måste man
börja med att planera finansieringen.
Det första steget vore att höja de
nuvarande vattenavgifterna som är
löjligt låga till ett pris som genererar
ett täckningsbidrag för vattenverken.
Därefter börjar kapital så småningom
ackumuleras.
I vår värld tillmäts varan inte sitt
rätta pris om den går att köpa till ett
struntpris. Konsumenterna brukar
sällan föra den goda vattenkvaliteten
på tal – den tas mera som en självklarhet. Men efter incidenter som
den i Nokia 2007 när 400 m3 renat
avloppsvatten av misstag kom in i
vattenledningsnätet brukar folk till
fullo tillmäta större värde på att ha
tillgång till rent dricksvatten.
Trots att Finland har världens bästa
kranvatten är det nästintill obegripligt att finländarna årligen bälgar i
sig kring 20 miljoner liter importerat
buteljerat vatten – volymen är fyra
gånger större än vår vattenexport.
Konsumenterna har förmodligen inte
ännu förstått hur fint dricksvatten
vårt land erbjuder, och det är fortfarande nästan gratis.
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Solkraftverket ligger invid riksvägen som syns längst ner
på bilden. Strax norr om parken ligger värmeverket
med sina skorstenar. I bakgrunden skymtar Pojoviken.
Bilden är tagen innan solparken förseddes med staket.
Foto: Raseborgs Energi/Multifoto
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Solkraften naturligt
steg för bolag i
Västnyland
Det nya solkraftverket i Raseborg fungerar genom ett lokalt samarbete. Merparten
av elen som verket producerar styrs till några stora kunder, resten matas in i det
allmänna elnätet.
Text & bild: Niclas Erlin

M

ed sina 2 722 solpaneler, två
hektars areal och en dryg
megawatts effekt träder
det nya solkraftverket i Ekenäs in
som en av de medelstora energiparkerna i landet. Det finns större
helheter – men den som åker förbi
längs riksvägen vid Dragsvik låter
sig fort imponeras av de långa
raderna med solpaneler på det
öppna fältet strax norr om trafikleden.
– I Finland finns ett tiotal solkraftverk i megawattstorleken,

säger Frank Hoverfelt som är
vd för Raseborgs Energi, bolaget
som driver energiparken.
Solkraftverket började byggas
i höstas och stod klart i mitten
av april i år. När VSS-tidningen
besöker anläggningen görs de sista
kopplingarna för att produktionen
skall kunna inledas.
Solkraftverket har kommit till
genom ett samarbete mellan Raseborgs Energi, Karis Telefon och
Raseborgs stad. En fjärde viktig
samarbetspartner är Delipap, till-

verkare av hygienprodukter, vars
blöjfabrik ligger nära energiparken.

Avtal om leverans

Karis Telefon satsar gärna på ett
konkret och synligt projekt såsom
ett solkraftverk, säger vd:n Patrik
Gustafsson. Det är bakgrunden
till att bolaget ingått ett avtal om
leverans av en given mängd el från
det nya kraftverket.
– Satsningen kompenserar för
ungefär hälften av vårt koldioxidavtryck.

Patrik Gustafsson och Frank Hoverfelt säger att satsningen på solkraftverket gynnar hela regionen. Solpanelerna har tillsammans en dryg
megawatts effekt.

Karis Telefon har medvetet gått
in för att all el som bolaget förbrukar ska vara naturvänligt framställd, antingen av producenterna
som elen köps av eller genom de
egna solpanelerna på olika byggnader i regionen vilka i dagsläget
tillsammans producerar i runda
slängar 40–50 kilowatt.

Kändes naturligt

Bolaget var med redan då solkraftverket planerades. Gustafsson
beskriver det som ett naturligt steg.
– Vi har ett långvarigt samarbete med Raseborgs Energi, säger
han och räknar upp flera projekt
där de två bolagen arbetar tillsammans.
Också Raseborgs stad gick i
ett tidigt skede in för att köpa en
given del av elen till sitt administrationscampus, Ekåsenområdet,
som ligger 400 meter söder om
energiparken.
– Utan Karis Telefon och staden skulle vi knappast ha vågat
göra en så här stor investering,
8

säger Frank Hoverfelt och konstaterar liksom Gustafsson att satsningen gynnar hela regionen.

Tre elkablar

Solkraftverket är beläget mellan riksvägen och järnvägen i ett område som
heter Björknäs. Strax invid, på norra
sidan av järnvägen, finns nämnda
blöjfabrik samt Raseborgs Energis
fjärrvärmeverk, som fungerar med flis.
Av elen som solkraftverket producerar köper Delipap 12,5 procent (1/8)
för sin fabrik, staden köper 25 procent
(2/8) för Ekåsenområdet medan Raseborgs Energi och Karis Telefon delar
på resterande 62,5 procent (5/8).
Från solkraftverket går det en
elkabel rakt till fabriken och en till
Ekåsenområdet, som båda därmed
får sin el direkt från verket. En tredje
kabel går till värmeverket där en del
av elen förbrukas. Resten av elen
matas sedan via värmeverket in i det
allmänna nätet.
– Det betyder att vår andel levereras den vägen, säger Karis Telefons
Patrik Gustafsson.
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Fler kan haka på

I fråga om samarbetet preciserar Frank Hoverfelt att Raseborgs
Energi är producent, medan de
övriga parterna är konsumenter.
All el som produceras ska hitta en
marknad.
– Också andra konsumenter kan
börja köpa el från det nya kraftverket.
Anläggningen har inga batterier, vilket betyder att all produktion
genast måste kanaliseras vidare. Den
el som inte förbrukas direkt där den
matas in leds i stället in i det allmänna
nätet. Det innebär att inget går till
spillo och samtidigt får man betalt för
den del av elen som man inte själv
förbrukar, eftersom den säljs.
– Elnätet fungerar i båda riktningarna, klargör Hoverfelt.
Karis Telefon skiljer sig från de
övriga konsumenterna i den bemärkelsen att bolaget deltar genom en
direkt investering och på det sättet
köper sig rätt till sin andel av produktionen.
– Samtidigt är vi med och bär
en del av risken, säger Gustafsson.

Frank Hoverfelt visar att energiparken är indelad i tre delar med varsin elkabel utåt – en till värmeverket, en till Delipaps fabrik och en till
stadens Ekåsenområde.

Skog fälldes

Solkraftverket har kostat 850 000
euro att bygga. I priset ingår allt –
planeringen, anläggningsarbetet,
solpanelerna, staketet…
Svenska Solkompaniet har
ansvarat för allt jobb inklusive
installation. Solpanelerna à 370
watt styck är tillverkade av Longi,
en av världens största framställare
i sin genre.
– Vi skulle gärna ha använt
inhemska paneler, men det blev
en offentlig upphandling och priset
avgjorde, säger Frank Hoverfelt.
Kraftverket står på stadens
mark, som energibolaget arrenderar. Hoverfelt säger att man redan i
planeringsskedet ville få en klar bild
av anläggningens klimatpåverkan
och därför anlitades en konsult
som vägde in fällningen av träd i
helheten.
– Uträkningarna visar att nyttan med verket är tre gånger större
än de negativa aspekterna kring att
fälla skogen.

Bolag med regional profil
» Raseborgs Energi grundades 1909 och hette Ekenäs Energi fram
till i fjol, då dagens namn togs i bruk. Bolaget ägs av Raseborgs
stad och har 36 anställda.
» Raseborgs Energi producerar och levererar el och fjärrvärme.
Bolaget upprätthåller elnät och säljer och installerar olika lösningar
i fråga om solenergi, laddning av elbilar och belysningsprojekt.
Bolaget köpte nyligen stadens gatubelysningsnät.
» Bolagets infrastruktur finns i Raseborg, medan försäljningen av
tjänster sker i hela landet.
» Karis Telefon grundades 1920 och är ett självständigt telefonbolag
med 25 anställda. Det ingår i Finnet-gruppen tillsammans med ett
tjugotal andra bolag.
» Internet och TV hör numera till bolagets huvudsakliga tjänster.
Kring 90 procent av verksamheten kretsar kring den fiberbaserade
bredbandsservice som erbjuds konsumenterna.
» Bolaget är verksamt i hela västra Nyland och har också kunder
i övriga landet. Bolaget äger ett 30-tal telemaster i regionen och
verkar som underleverantör till landsomfattande mobiloperatörer.
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Utbildningsledaren Mats Lindholm och VVS-lektorn Toni Pölönen berättar att många visat intresse för de nya studierna vid Novia.

Novias VVS-studier
väcker stort intresse
Fortbildning i krävande VVS-projektering hör till Yrkeshögskolan Novias nyaste
giv i Raseborg. Studiehelheten fyller ett stort behov och inleds i höst, då också
skolans färska VVS-ingenjörsutbildning kör i gång.
Text & bild: Niclas Erlin

Y

rkeshögskolan Novia är verkligen på hugget när det gäller
utbildning inom VVS. Under
senare delen av fjolåret stod det
klart att skolan från och med hösten
2021 kommer att utbilda VVS-ingenjörer som en del av studierna inom
byggnads- och samhällsteknik (se
VVS-tidningen 4/2020).
I februari i år kunde skolan meddela att den i höst därtill inleder en
fortbildning i krävande VVS-projektering, ett rejält utbildningsblock
som riktar sig till personer som redan
har en ingenjörsexamen.
– Intresset för de här utbildningarna har varit stort och det är många
10

som hört av sig, säger Mats Lindholm som är utbildningsledare för
byggnads- och samhällsteknik.
Fortbildningen i krävande
VVS-projektering för koldioxidneutralt byggande av sunda hus, som
studierna formellt heter, kan inledas
tack vare ett ekonomiskt stöd som
Undervisnings- och kulturministeriet beviljat Novia. Skolan fick totalt
600 000 euro för olika former av
fortbildning, och av den här summan
viks 142 000 euro för den aktuella
VVS-helheten.
– Den preliminära målgruppen
är byggnadsingenjörer, men också
andra ingenjörer är välkomna, säger
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Toni Pölönen som är Novias färska
VVS-lektor och läroplansansvarig för
fortbildningen.

Många tog kontakt

Mats Lindholm säger att den aktuella fortbildningen egentligen är en
utlöpare av den nya VVS-ingenjörsutbildningen. Direkt efter att nyheten om utbildningen hade släppts
började folk i branschen ta kontakt
för att höra sig för om det var möjligt
att avlägga bara en del av helheten, i
syfte att höja den egna kompetensen.
VVS-föreningen var också
snabbt ute för att informera om den
nya VVS-ingenjörsutbildningen.

– Redan följande dag kom det
första samtalet, från Österbotten,
säger Mats Lindholm och förklarar
att tanken på en renodlad fortbildningshelhet snart började ta form.

Stor efterfrågan

Lindholm säger att de energikrav
som ställs på nya byggnader tillsammans med de klimatmål som
samhället siktar på gör att entreprenörerna hela tiden måste uppdatera
sin kunskap också om värme, vatten
och ventilation. Det blir alltmer krävande att bygga och renovera, konstaterar han.
– Det gäller att hitta rätt balans
mellan energieffektivitet och gott
inomhusklimat.
Lindholm och Pölönen säger
att det pågår många entreprenader
där värmesystemen i äldre byggnader och husbolag byts ut mot
moderna och mer klimatvänliga.
Värmeproduktionen förnyas också
i större skala, säger de och förklarar
att många värmeverk fram till i dag
fungerat med fossila bränslen.
Lindholm berättar att flertalet av
dem som visat intresse för fortbildningen är sådana som jobbar med
konstruktionsplanering.
– Många representerar små
ingenjörsbyråer och de säger att
VVS-kompetensen skulle utgöra ett
ypperligt komplement som de kunde
erbjuda sina kunder.
Toni Pölönen pekar på en annan
faktor som bidrar till behovet av
mera VVS-utbildning: Många inom
branschen går i pension, men kullen
som ska ta över är ganska liten.
Lindholm nickar medhållande och
säger att det fanns en period då VVS-
utbildningen på svenska i Finland
gick på sparlåga.

Unik helhet

Fortbildningen inleds den 1 september och undervisningen ordnas
i huvudsak som närstudier på campus Raseborg i Ekenäs. Vid behov
går det att delta på distans, men det
sker online då föreläsningen pågår.
– Det här är en unik chans, säger
Toni Pölönen och berättar att fortbildningen som skräddarsydd helhet kan
betraktas som en engångsföreteelse.
Vid sidan av sitt lektorskap fortsätter Pölönen som deltidsanställd på

Novias byggnader i Raseborg ligger i utkanten av Ekenäs centrum och utgör där ett eget campus.
Hepacon, där han arbetat i flera år.
Till hans uppgifter hör krävande simuleringar av inomhusklimat, system
jämförelser och dimensioneringar av
större värme- och andra system.

Även timlärare behövs

Esbobon Pölönen är utbildad
VVS-ingenjör från Arcada. Efter
studierna där kompletterade han sin
utbildning med en diplomingenjörsexamen från Aalto-universitetet, där
han studerade VVS- och energiplanering.
Utbildningsstigen är densamma
för Novias två nyanställda timlärare
i bisyssla inom VVS, diplomingenjörerna Markus Sjöholm och
Joakim Lindholm, som båda är
anställda vid Ramboll.
För projektstyrningskurser som
är gemensamma för både byggoch VVS-utbildningen har skolan
ytterligare anställt en ny timlärare
i bisyssla i byggnadsteknik, nämli-

gen Marcus Julin. Han är utbildad
ingenjör från Novia och till vardags
anställd vid Raseborgs stad.
Mats Lindholm ser det som en
stor styrka att alla lärare som håller
i VVS-undervisningen har ena foten
inne i arbetslivet. På det sättet upprätthålls yrkeskunskapen, säger han.

Allmän utvidgning

Lärarna undervisar både inom
grundutbildningen och fortbildningen. Mats Lindholm säger att
VVS-undervisningen över lag utvidgas inom skolan, eftersom också de
studerande som väljer konstruktionsplanering som sin huvudinriktning kommer att få mera utbildning
än tidigare i VVS.
– Söktrycket till studierna inom
byggnads- och samhällsteknik har
ökat, säger Lindholm och berättar
att Novia är den enda yrkeshögskolan som i nuläget byggt ut sin
VVS-utbildning på det här sättet.

15 kurser som deltidsstudier
» VVS-fortbildningen omfattar 15 kurser under 2,5 år och ger
75 studiepoäng. Undervisningen sker i form av deltidsstudier.
» Fortbildningen har 20 studieplatser och ansökningstiden är
17.5–23.6.2021. Studierna kräver högskole- eller motsvarande
examen inom byggbranschen eller lämpligt teknikområde.
» Fortbildningen ger, i kombination med en byggingenjörsexamen
eller annan lämplig högskoleexamen, den utbildning som krävs
för behörighet för krävande VVS-projektering. Fortbildningen
uppfyller också utbildningskraven för behörighet för ansvarig
arbetsledare för krävande VVS-installationsarbeten.
VVS 2/2021
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Åbo Energi strävar till en billigare fjärrvärme för sina kunder, säger Tommy Rönnqvist.

Fjärrvärmen blir allt grönare
Hur går det för fjärrvärmen i dag? Är den konkurrenskraftig med övriga uppvärmningsformer? – Visst är den det, åtminstone i Åbotrakten, anser Tommy Rönnqvist som
ansvarar för kundrelationer och utveckling av nya produkter i samband med fjärrvärme
vid Åbo Energi.
Text: Börje Takolander

F

Bild: Åbo Energi

järrvärmen i Åboregionen
mår bra och är grön i dag. Åbo
Energi har gjort stora investeringar för en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion. Målet är att vara
koldioxidneutrala år 2029.
Tommy Rönnqvist är merkonom och ett steg från tradenomexamen. Hans väg inom energi
industrin startade för omkring sex
år sedan, när han vid Skärgårdens
Brunnsborrning började sälja mark
värmelösningar till rad- och höghusfastigheter.
12

I slutet av förra sommaren tillträdde han sin nuvarande tjänst vid
Åbo Energi eftersom han såg sin
chans att via den påverka miljöfrågorna i en större omfattning.

Fjärrvärme är service

– När vi talar om konkurrens så borde
man tänka på att fjärrvärmen är service, anser Rönnqvist. Kunden behöver inte känna till hur kraftverken och
värmedistributionen från ett kraftverk fungerar. Åbo Energi erbjuder
sina kunder, såväl gamla som nya,
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möjligheten att skaffa en fjärrvärmecentral till sin fastighet genom ett
leasingavtal, vilket helt eliminerar
investeringsbehovet för kunden.
Fjärvärmen tog för ett antal år
sedan på många håll stryk av bergvärmen, men så är inte fallet längre.
Fjärrvärmen – och fjärrkylan – blir
allt grönare, alltså miljövänligare,
konstaterar Tommy Rönnqvist.
– Det betyder att bränslet som
används i fjärrvärmeproduktionen
är förnybart. Det består mest av
träflis och sidoprodukter från trä-

Åbo Energis ångkraftverk i Artukais.
industrin. Åbo Energi kommer att
kompensera resten av kolet i sin
basproduktion med SRF-bränsle
från och med nästa år. SRF-bränslet består av avfall som inte är återvinningsbart, till exempel plast från
butiker och renoveringsindustrin,
Fjärrkylan produceras för sin del
med värmepumpar, vilka i sin tur
använder miljövänlig el.
Förra året producerades fjärrvärmen i Åbo till nästan 80 procent
av förnybara energikällor och enligt
våra planer kommer Åbo Energis
fjärrvärme att vara helt koldioxidneutral år 2029.

Ersättande energikällor

– Största delen av kolet är redan
ersatt med förnybara energikällor och SRF-bränslet kommer att
ersätta återstoden. I framtiden
kommer värmepumpar att spela
en viktig roll i fjärrvärmeproduktionen, påpekar Rönnqvist.
– Framtiden kommer att bestå
av en kombination av olika energikällor som utnyttjas tillsammans.
Också balanseringen av den värmekraft som behövs i olika förhållanden
kommer att spela en stor roll i den
koldioxidneutrala framtiden. För
detta krävs att våra kunder i sina
fastigheter har moderna värme
distributionscentraler som möjliggör fjärrstyrning av temperaturer
och värmekraft. Det är ännu en lång
väg dit, men vi kommer att nå målet
tillsammans.

Stora miljökonsekvenser

– Konsekvenserna för miljön är
stora när vi slutar att använda

Turun Seudun Energiantuotanto Oy i Nådendal.
fossila bränslen, Då kommer koldioxidutsläppen att minska dramatiskt. Det i sin tur hjälper oss i vår
strävan att motverka klimatuppvärmningen. I ett längre perspektiv behöver inte kolet transporteras
och grävas ur marken, vilket i sin
tur även det minskar på utsläppen.
Koldioxidutsläppen för fjärrvärmen i Åboregionen uppgick ifjol
till något över 70 kgCO²/MWh. Det
betyder att utsläppen har minskat
från nivån år 2017 med över 70
procent.

Billigare fjärrvärme

– Nedgången i kolanvändningen
märks redan i dag som en billigare
fjärrvärme, säger Rönnqvist. Vår
prognos är att priset även under
de kommande åren kommer att
sjunka. Återvinningsbara energikällor möjliggör detta genom billigare
inköpspris och mindre kostnader för
utsläppen än för fossila bränslen. Vi
vid Åbo Energi tror också att våra
kunder tack vare vår strävan mot en
koldioxidneutral energiproduktion,
värderar det som ett av de viktigaste
argumenten vid valet av energiproducent.

Miljömedvetna kunder

– Vi får feedback från våra kunder
och tonen i den är positiv, vilket i
hög grad bygger på vår miljöstrategi. Min tanke är att det inte är
endast våra kunder, utan så gott
som varje människa i dagens samhälle som prioriterar miljön i sina
val. Personligen brukar jag säga att
tillsammans kan vi bygga en grönare framtid.
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Prissänkningar på kommande

– Övergången till nya energikällor
kommer med stor sannolikhet att
sänka priset. Åbo Energi strävar
efter en billigare fjärrvärme för sina
kunder. Förmånligare energikällor
och mindre kostnader för utsläppen
är en del av detta, påpekar Rönnqvist. Vi driver och underhåller
fjärrvärmenätverket själva, vilket
även utgör ett bra verktyg för kostnadseffektiv energiförmedling.

Omställningar i produktionen

– Åbo Energi har gjort stora investeringar tillsammans med Turun
Seudun Energiantuotanto Oy (TSE)
i det nya kraftverket i Nådendal vilket gör det möjligt att utnyttja förnybara energikällor. På längre sikt
kommer produktionen med stor
sannolikhet att skiftas från brännande energiproduktion till elektrisk produktion.

Även egnahemshus och
radhus

– Våra kunder består av egnahemshus, rad- och höghus samt industriella fastigheter. Nätverket är ungefär 650 kilometer långt och täcker
Åbo, Reso, Nådendal och S:t Karins.
Åbo Energis nätverk för fjärrkyla täcker det centrala Åbo, från
Skansen till Kakolaberget. Men om
någon kund som inte finns nära
vårt kylnätverk vill ha kylning från
oss, är även det möjligt. Vi har en
produkt som heter "Lähijäähdytys"
(Närkyla). Via den kan vi leverera
kyla till kunden oberoende av var
fastigheten är belägen, bara vårt
fjärrvärmenätverk finns nära.
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Så här ska de se ut. Observationsbild av Kide och Kirsikka.

Tvillinghus byggs i Åbo – det
ena i betong och det andra i trä
I Hirvensalo i Åbo pågår ett intressant byggprojekt, där två höghus på fyra våningar
håller på att uppföras. Det är inget konstigt med det, det byggs ju höghus hela tiden.
Men det intressanta i det här projektet är att husen är identiska utom vad byggmaterialet beträffar. Det ena huset, Kide, byggs av betong och det andra, Kirsikka, av trä.
Text: Börje Takolander

I

Bild: Mangrove, Lunden Architecture Co

projektet jämförs höghusbyggande av CLT-massivt trä, det
vill säga korslaminerat timmer,
med byggande av betongelement,
så att man kan jämföra höghusens
koldioxidavtryck och -handavtryck, kostnadsdifferenser och
boendetrivsel. Dessutom undersöker vi även trähöghusets akustiska
egenskaper, informerar byggföretaget Mangrove Oy:s verkställande
direktör Antti Lundstedt.
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Avtal med TVT Asunnot i Åbo

Projektet fick sin början genom att
Mangrove och TVT Asunnot Oy i
Åbo kom överens om att tillsammans leta efter ett lämpligt utvecklingsprojekt, där man kunde jämföra
två identiska höghus med varandra.
Projektet omfattar två fyravåningars hyreshöghus, vartera med
41 lägenheter, inalles 82 bostäder.
Innan de nu aktuella husen
Kirsikka och Kide har Mangrove

VVS 2/2021

under årens lopp byggt många
radhusobjekt av trä vilka har
bestått av en eller två bostadsvåningar.
– Det verkar som om trä som
byggnadsmaterial för höghus i
hög grad ökar redan nu och kommer att öka ännu mera i framtiden. Det är främst träets positiva
miljöpåverkningar som talar för
det. I dag finns det ingenting som
tyder på att trä som byggmaterial

Tvillinghusen ska enligt tidsplanen stå klara till slutet av året.

för höghus skulle prioriteras. Vi
tror att man även i fortsättningen
vid projektplaneringen kommer
fram till att betongstomme för
vissa objekt är lämpligare än trä.

Slipper torktider

– Fördelen med träbyggande är att
man slipper torktider. Byggtiden för
trähus är kortare än för betonghöghus. Nackdelen är att brandbestämmelserna för trähus är strängare
vilket medför ökade kostnader.
– I det nu aktuella projektet
byggs höghusstommarna samtidigt
av skilda arbetslag. En del av byggarbetet görs dock av ett och samma
arbetslag. På arbetsplatsen arbetar
såväl Mangroves samarbetspartner
som företagets egna arbetslag.

Här tävlar man dock inte om
vem som är snabbast utan bägge
husen byggs enligt anpassade tidsplaner. Trähuset beräknas stå klart
omkring två månader före sin tvilling av betong, gissar Lundstedt.
– På vartdera objektet jobbar
erfarna yrkesmän som har byggt
både betong- och trähus tidigare.

Höga målsättningar

– Mangrove och TVT Asunnot har
högt uppställda målsättningar för att
verka både ekologiskt och ansvarsfullt, så strävan är att prioritera
bland annat klimatvänliga alternativ.
I det nu aktuella jämförelseprojektet
är trähöghusets koldioxidfotavtryck
12,71 kg CO2e/m2/år och betonghöghusets 13,90 kg CO2e/m2/år.
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De positiva klimatpåverkningarna,
koldioxidhandavtrycken, fördelas
enligt följande: trähöghusets -9,89
CO2e/m2/år och betonghöghusets
-3,37 kg CO2e/m2/år.
– Vid träbyggande är det möjligt att ha en kortare byggtid, vilket
är kostnadsinbesparande i synnerhet med tanke på alla driftskostnader som ingår på en byggplats.
I byggbranschen är konkurrensen hård inom allt byggande.
– Hittills har endast en mindre krets byggare byggt trähöghus,
men antalet stiger, konstaterar
Antti Lundstedt.
– Å andra sidan är antalet
lämpliga elementproducenter
för trähöghusprojekt färre än på
betongelementsidan.
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Antti Lundstedt väntar med spänning på resultaten av jämförelsen mellan de olika byggmaterialen.

Ekologiskt byggande

– Mangrove har specialiserat sig på
ekologiskt boende och ekologiskt
byggande. Renoveringsprojekt och
egnahemshus är vi inte intresserade
av. År 2019 började vi aktivt arbeta
med att minska klimatpåverkan i
alla våra projekt och vårt utvecklingsarbete på den fronten pågår
kontinuerligt, säger Lundstedt.
– Ekologiskt byggande betyder
inte enbart träbyggande utan det
är en omfattande helhet. Koldioxidavtrycket kan i hög grad minskas genom andra metoder än att
använda trä, bland annat genom
att öka användningen av förnybar
energi och satsa på kretsloppsekonomi inom byggandet.
– Mangrove koncentrerar sin
marknadsföring på konsument
sidan till tillväxtcentrum och
deras närområden, åt folk som
vill köpa eller hyra nya bostäder
16

och på proffssidan samarbetar vi
med flera betydande entreprenörer
och fastighetsägare. Arkitekter och
övriga planerare ställer sig i allmänhet positiva till träbyggande. Ekologiskt trähusbyggande motiverar
helt klart, säger Lundstedt.

Pris och läge främsta
kriterierna

– Ett av de främsta kriterierna för
bostadsköp eller -hyrning är utöver
läget också priset. Mangrove har
koncentrerat sig speciellt på att bygga
skäligt prissatta bostäder. Såväl när
det gäller trä- som betongbyggande
är vi ute efter kostnadseffektiva
planlösningar. Vi ser möjligheter i
vartdera materialet för köpare och
entreprenörer. Viktiga kriterier för
ägarna och hyresgästerna är också
boendekostnaderna, vilka redan i
planeringsskedet kan påverkas via
energilösningar och husteknik.
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– Byggbranschen har de senaste
åren framför allt gått in för koldioxidsnålt byggande och vi tror att
den utvecklingen kommer att tillta i
framtiden. Även Miljöministeriet har
som mål att genom lagstiftning fram
till mitten av 2020-talet styra det koldioxidfotavtryck som uppstår under
en byggnads livstid. Detta kommer
att påverka byggandet i sin helhet.

Unik jämförelse i Finland?

– Under årens lopp har höghus av
trä undersökts rätt mycket i Finland. Vi känner dock inte till att
motsvarande jämförelse mellan ett
CLT-massivt träelementhöghus och
ett betonghöghus har gjorts tidigare.
Mangrove väntar med spänning på resultaten av jämförelsen
mellan de olika byggmaterialen.
– Det ger en konkret fingervisning om metoder och material,
konstaterar Antti Lundstedt.

Borgströms betraktelser

Del 1: Mitt perspektiv på automatikbranschen i Finland
Text: Kaj Borgström

N

är jag år 1960 på sommarmorgnarna gick
uppför Savolaxgatan till min praktikplats på
Regulators fabrik vid Gumtäktsvägen kunde
jag knappast föreställa mig att jag under de påföljande
femtio åren skulle jobba mer eller mindre aktivt med
byggnadsautomation. Med åren har automatikområdet utvecklats från enkla termostater som styr ställdon
till dagens BMS-system som reglerar ett stort antal
funktioner i moderna byggnader. Modern automatik
hjälper till med att skapa bra inneklimat och minimerar energiförbrukningen.
Mången föreställer sig att reglering är något mycket
nytt men håll i minnet att gamla värmepannor var
försedda med dragregulatorer som höll panntemperaturen på lämplig nivå. De första modernare regulatorerna kom på 1920-talet i form av mekaniska termostater, tryckregulatorer och ställdon. I takt med
att kostnader på manuellt arbete blev dyrare och
industrins processer krävde snabbare respons ökade
behovet av reglerteknik.
På 1950-talet var reglerkomponenterna inom
byggnadsautomationen vanligen (elektro)mekaniska,
exempelvis termostaterna var av on/off-typ eller de
försågs med potentiometer som via ett balansrelä
styrde en ställmotor proportionellt. Vid sidan av de
rent mekaniska systemen utvecklades pneumatiska
system speciellt för processindustrins behov men även
för användning i stora fastigheter. De första fastigheterna med ”komfortventilation” byggdes i Helsingfors
på 1930-talet, regleringen hade ett fast inställt börvärde som gårdskarlen eller användaren kunde justera
efter behov. Först på 1950-talet introducerades den
utekompenserade och elektroniska vämeregulatorn.
Behovet av automatisk värmereglering ökade kraftigt
när fjärrvärmen började byggas ut på 1960-talet i Helsingforsområdet.
Ett bra inneklimat är ett av viktigaste argumenten
för dagens VVS-teknik men då jag bläddrat i gamla
branschtidskrifter har jag konstaterat att man redan för
nästan ett sekel sedan diskuterade behovet av luftväxling, rätt innetemperatur och luftfuktighet. Som Einar
Eriksson berättat, i sin beskrivning av ventilationen
i Serlachius kontor från 1930-talet (VVS-tidningen
4/2007), visade välinformerade personer och företag
redan för 90 år sedan stort intresse för ett komfortabelt inneklimat. Styrning och reglering av temperatur
och luftfuktighet skedde huvudsakligen manuellt men
vissa delprocesser var helt automatiserade. Mät- och
styrinstrumenten var huvudsakligen importvaror och

Bild: privat

VVS-automatiken förr och nu

Kaj Borgström (f. 1941)
Bakgrund: Uppvuxen i Tölö Helsingfors, student från
Norsen 1961, ingenjörsexamen från Tekniska Läroverket 1966. Föreningsmänniska med 8 år i VSF:s styrelse
Övriga intressen: inneklimat, energi och miljö
Karriär: Jobbat med försäljning och projektering av
VVS-automatiki ca 30 år i Stäfa Control System/Siemens, därefter vuxenutbildning för fastighetsbranschen
10 år (AEL Oy) till pensioneringen 2007, därefter frilansat ca 10 år med utbildning och konsultering.

den VVS-automatik som användes var vanligen mekanisk eller elektromekanisk som man kompletterade med
instrument som utvecklats för laboratorie- eller industriell
användning.

Produktutvecklingen tar fart

Efter andra världskriget rådde det en stor brist på allt
och importrestriktionerna var hårda vilket bidrog till
att man började tillverka VVS-reglerkomponenter i
Finland. Ledande företag inom branschen blev Oy
Regulator Ab (grundat 1945, senare Landis & Gyr Ab)
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Regulatorklassikern från slutet av 1950-talet som nästan var standard i fjärrvärmeinstallationer långt in på 1960-talet.
som hade licens av Billman från Sverige för att tillverka reglerdon i Finland. Andra tidiga företag inom
automatikbranschen var Elektro-Dynamo Oy som
hade agentur för Satchwell-produkter. Oy Control
Ab (grundat 1950) representerade Honeywell och
Tekno-Montan Ab representerade Tour & Andersons automatik. Även VVS-automatikprodukter från
Samson, Johnson Control och Danfoss fanns på den
finska marknaden redan på 1950-talet.
Fjärrvärmen bidrog till att reglertekniken tog
stora steg framåt men rent personligen uppskattar
jag mest att stadsluften blev renare när man slutade
elda i varje fastighet. Jag bodde på 1950-talet i Tölö
nära Mannerheimvägen och den vita fönsterbänken
blev snabbt grå av sot när man vädrade med öppet
fönster. Dagens stadsluft innehåller mest föroreningar från trafiken efter att värmeproduktionen
har koncentrerats till några effektiva kraftvärmeverk
med höga skorstenar och bra rökgasrening.
VVS-branschen växte kraftigt under 1960-talets
byggboom då urbaniseringen krävde nya bostäder i
städerna och vår industri byggdes ut. Handeln med
Sovjet var bilateral och gick i praktiken ut på att Finland importerade olja och exporterade byggnadsprojekt inklusive material. Sovjetunionen hade rigida
regler att andelen levererat gods till ett projekt skulle
till 80 procent vara av finländsk tillverkning. Som
en följd av kraven kunde man inte använda importerade dyra bälgkompensatorer och då valde man
18

Danfoss första termostatventil från 1943.
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att förse långa och stora rörledningar med u-formade slingor för att kompensera för temperatur
utvidgningen. Restriktionerna i den bilaterala östhandeln bidrog till att även mindre företag i Finland
började tillverka regulatorer och reglerkomponenter
av egen konstruktion eller på licens. Utvecklingen av
elektronikens halvledarkomponenter var snabb och
det blev möjligt för fler företag att tillverka sin egen
regulator till en rimlig kostnad.

LÖNSAM OCH TRYGG
GROSSHANDEL

Branschkollegor

Efter studentexamen och fullgjord värnplikt var
Verket ett naturligt val för en teknikintresserad ung
man. Jag tjänstgjorde som praktikant på Regulator
flera somrar under 1960-talet, men efter ingenjörsexamen från Tekniska Läroverket i Helsingfors började jag jobba med import och försäljning av verkstadsmaskiner och metallhalvfabrikat, vilket kanske
visar hur universell utbildningen på Verket var.
I slutet av 1960-talet fick jag till uppgift att introducera en ny automatikleverantör på den finska
marknaden. Eftersom jag inte hade någon gedigen
VVS-grundutbildning var det besvärligt att börja
debattera om reglering av värme och ventilation men
en del av jargonen hade jag snappat upp av min far
som var VVS-ingenjör och arbetade på ”Fläkten”. Tekniska Läroverkets VVS-utbildning var inom branschen
mycket uppskattad och det visade sig att flera studiekamrater var anställda på de företag jag bearbetade att
det underlättade att öppna dörrar för att få komma och
presentera produktnyheter.

Blev medlem i VSF

För att få bättre kontakt med branschen blev jag
medlem i VSF och där mötte jag många kollegor som
tog väl hand om nykomlingarna och jag satte stort
värde på att bli kallad branschkollega av Regulators
direktör Håkan Slöör.
Jag märkte att VVS-branschen under efterkrigstiden fram till slutet av 1960-talet var ganska sluten.
Då man hade brist på material- och personalresurser
kunde man vid en gemensam lunch komma överens
om vem som skulle kamma hem ett visst projekt.
Den traditionella rörbörsen där VVS-branschens
leverantörer möter varandra årligen i jultiden har
fått sin början på 1940-talet när branschens företagare möttes nästan varje vecka för att fördela de
knappa materialtillgångar som fanns efter kriget.
Samarbetet levde vidare mer eller mindre inofficiellt kollegor emellan ännu länge. I dag skulle man
väl kalla det otillbörlig konkurrens, men då var det
ett sätt att se till att alla företag hade tillräckligt att
göra. Så länge tillgången på material och resurser
var begränsad fanns det förutsättningar för att samarbetet kunde fungera, men under första hälften
av 1960-talet började marknaden luckras upp och
myndigheterna frångick systemet med importlicenser. I och med denna reform öppnades marknaden i
Finland alltmer för fri konkurrens. Om detta kapitel
skriver jag i följande nummer.

Hämta varorna från vårt landsomfattande
24/7 -butiksnätverk eller beställ oss till dig:
• Wa´Center - 24/7 -butikerna
• Wa´Cont - 24/7-butik på arbetsplatsen
• Wa´Store - 24/7-butik till ditt eget förråd
• Wa´Truck - Finlands snabbaste leverans,
varorna levererat samma dag
Öka ännu ytterligare din produktivitet
med vårt smarta
SuperService-betjäningskoncept!
Våra svenskspråkiga försäljare:
Niklas Welin, 020 7032 559
niklas.welin@lvi-wabek.fi
Linus Blomqvist, 020 1555 251
linus.blomqvist@lvi-wabek.fi

WWW. LVI-WABEK.FI

★ Esbo ★ Helsingfors ★ Åbo ★ Lempäälä
★ Tammerfors ★ Uleåborg ★ Jyväskylä
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TOGETHER WE ARE MORE
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Bild: Geberit

Dimensioneringsanvisningarna för
avloppssystem bör uppdateras
Byggbestämmelserna från 1970-talet beaktar inte vattensnåla vattenarmaturer och
högre byggande. I Finland har dimensioneringsanvisningarna för avloppsrör inte
uppdaterats till att motsvara dagsläget. Numera byggs allt högre byggnader och vatten
armaturerna förbrukar allt mindre vattenmängder. Det här leder lätt till stockningar
och tryckdifferenser i avloppsrören. Byggbestämmelserna som berör vatten- och
avloppsanordningar förnyades senast i början av år 2018.

M

iljöministeriets förordning
1047/2017 ersatte år 2018
byggbestämmelsesamlingens del D1. Till skillnad från den
tidigare förordningen innehåller den
nya förordningen inga anvisningar.
På grund av avsaknaden av uppdaterade anvisningar tyr man sig inom
branschen fortfarande till de gamla
anvisningarna, vilka till en del bygger på byggbestämmelsesamlingen
från år 1976. Sanitetsbranschens
europeiska marknadsledare, Geberit har sammanställt en uppdaterad
hydraulikhandbok för planering av
avloppssystem åt VVS-planerarna.

Inga anvisningar

Föreskrifterna som gäller fastigheters vatten och avlopp fanns fram
till början av år 2018 i Finlands
byggbestämmelsesamlings del D1.
Dessa innehöll praktiska anvis20

ningar om bland annat dimensionering av avloppssystem. De
tidigare bestämmelserna ersattes
av Miljöministeriets förordning
angående byggnaders vatten- och
avloppsinstallationer (1047/2017),
som togs i bruk 1.1.2018. Förordningen innehåller mindre restriktiva bestämmelser än tidigare och
anvisningarna har lämnats bort.
Enligt den förnyade grundlagen kan
en myndighet inte längre publicera
bestämmelser och anvisningar i ett
och samma dokument.
– Målsättningen för den nya
bestämmelsen var att avveckla
regleringen och ge större frihet åt
planerarna. I praktiken har avsaknaden av anvisningar lett till att
man inom branschen fortfarande
följer byggbestämmelsernas del D1
från år 2017. Uppgifterna i dem är
för avloppsdragningens del så gott
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som oförändrade sedan byggbestämmelserna från år 1976, påpekar Geberits produktchef Marko
Polvi.

Handbok

Som stöd för tillämpningen av
bestämmelserna har husteknikindustrin publicerat en handbok som
uppdateras på nätet, för planering
av vatten- och avloppsinstallationer. Som anvisning för dimensionering av avloppen har byggbestämmelsesamlingens del D1, bilaga 4,
från år 2007, medtagits som sådan
och där har anvisningarna samlats.
Uppdaterade anvisningar för
dimensionering av avloppssystem
erbjuds av den europeiska standardsamlingen SFS-EN 12056. Denna
standardsamling har dock inte i
större utsträckning tagits i bruk i
Finland, säger Polvi.

Stockningar och tryckskillnader på grund av fel dimensionering

Byggmetoderna har förändrats markant sedan 1970-talet. I dag byggs
högre byggnader, vilket medför sina
egna utmaningar på avloppssystemen. De gamla föreskrifterna beaktar inte heller att dagens vattenarmaturer förbrukar betydligt mindre
mängder vatten. På 1970-talet krävde
spolningen av WC:n nio liter vatten
och numera ligger standardinställningen på mellan två och fyra liter.
– Tryckförhållandena i ett
avloppsrör är i dag annorlunda,
eftersom byggnaderna är högre än
tidigare och till formen komplexare.
Dessutom är flödena från vatten
armaturerna olika. Till exempel
vågräta förgrenade avlopp dimensioneras ofta alltför stora. Det här
leder lätt till stockningar när det
fasta avfallet inte orkar röra sig på
grund av de mindre vattenmängderna, konkretiserar Polvi.
Övertrycket som samlas i avloppet kan leda till att luft i byggnadens
lägsta våningar pressas ut via till

exempel WC-stolen, lavoaren eller
golvbrunnen. Det här kan märkas i form av vattenstänk, fällning
från avloppet eller konstanta luktproblem. Ett undertryck å sin sida
tömmer vattenlåsen och gör att odören tränger in i badrummet. En del
av problemen kan lokalt avhjälpas
med undertrycksventiler, men de
medför överlopps underhållsbehov.
Användningen av undertrycksventiler kunde undvikas genom rätt
dimensionering av avloppsnätet.

Utmaningarna har lösts
med produktutveckling av
avloppssystemen

I produktutvecklingen av avloppssystem har man strävat efter att lösa de
utmaningar som en högre byggnadsstock för med sig. Dimensioneringen
av rören har anpassats till vatten
armaturens nutida, vattensnåla förbrukning. För avloppsventilationen har
man utvecklat metoder som erbjuder
alternativ till de ventilationsrör som
löper vid sidan om avloppsrören. En
tillräcklig tilluft hjälper att utjämna
tryckskillnader i avloppsrören.

Geberit har för höga byggnader
utvecklat Super-Tube-avloppssystemet. Super-Tube-systemet sätter flödet i rotation längs rörväggarna och
bildar en luftpelare i röret. Sålunda
behövs inga separata ventilationsrör,
vilket ger mera utrymme för bostadsändamål. Utrymme sparas även av att
de vågrätt installerade stigarledningsgrupperna i sidled kan monteras utan
fall, om deras längd understiger sex
meter, konstaterar Marko Polvi.

Uppdaterade anvisningar för
dimensionering av avloppsrör

Geberit har uppdaterat anvisningarna för dimensionering av avloppssystem för VVS-planerare. Den i
början av mars publicerade hydraulikhandbokens flödesberäkningar
beaktar nutida vattenarmaturers
minskade vattenförbrukning och
de förändrade byggmetoderna. De
uppfyller kraven i Miljöministeriets
förordning 1047/2017. I anvisningarna använder man sig av den europeiska standarden SFS-EN 12056,
som ger noggrannare föreskrifter för
dimensionering av avloppsrör. (BT)

Elegans i köket från Vallox!
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Elanvändningen i Finland
minskade för andra året i rad
Det finns gott om positiva nyheter när man genomlyser energiproduktionen för
fjolåret: utsläppen minskade, vattenkraften hade ett mycket bra år och vindkraften ökade kraftigt. Dessutom minskade vår nettoimport av el från grannländerna. Den milda vintern och det lägre tempot inom industrin kombinerat
med energieffektiveringar ledde till att vår årliga elanvändning minskade med
hela 5 TWh och nu ligger på samma nivå som vid sekelskiftet.

Elproduktion i Finland och nettoimport 2

Kärnkraft och vattenkraft täcker hälften av använd

Text: Robert Wiklund

M

ed tanke på koldioxidutsläppen är energiproduktionen
oftast den sektor som är
avgörande, övriga utsläppskällor
är i jämförelse ofta marginella.
Statistiken från Energiateollisuus
visar att utsläppen från energiproduktionen har minskat med
inemot 70 procent under tiotalet,
en successiv minskning år efter år.
Under fjolåret minskade utsläppen
med 20 procent jämfört med året
innan. Andelen koldioxidneutral
elproduktion uppgår till 85 procent
i Finland, på den här punkten måste
man erkänna att energisektorn har
jobbat målmedvetet mot allt lägre
utsläpp. Finlands största kolkraftverk på Hanaholmen i Helsingfors
lever på lånad tid.
Fjolårets förbrukningstopp
inträffade vid niotiden fredagsmorgonen den 28 februari 2020 när
elnätet levererade en effekt på 14.719
MW, vilket ligger en bra bit under
rekordet från 2016 på 15.100 MW
Det är anmärkningsvärt att
elförbrukningen minskar trots att
antalet värmepumpar i drift tenderar att öka både i småhus och i större
fastigheter. Dessutom ökade antalet
laddbara personbilar under fjolåret
med drygt fyrtio tusen. En lekmannabedömning är att den pågående
energieffektiviseringen där befintliga pumpar och fläktar ersätts med
energieffektiva dito med EC-motorer, och fastigheter och vägbelysning övergår till LED-teknik, ger
kännbara inbesparingar.
22

Elproduktion i Finland och nettoimport 2020. (Källa: Finsk Energiindustri)
6

Den kraftiga utbyggnaden av
vindkraften ger resultat, under fjolåret ökade vindkraftsproduktionen
med 29 procent jämfört med fjolåret.
Nuförtiden är varje år ett nytt produktionsrekord, så också under 2020
då vindkraften stod för 9,6 procent
av vår elanvändning motsvarande 7,7
TWh. I samma takt som vindkraften
växer kommer vår elimport från
grannländerna att minska. Under
fjolåret importerades 18,5 procent av
vår förbrukning medan motsvarande
andel var 23 procent året innan.
Kärnkraftens främsta fördelar
är att leverera en jämn elproduktion. Tillsammans med vattenkraften producerade kärnkraften hälf-
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ten av all el vi använder i Finland.
När Olkiluoto trean kör igång kommer vår nationella elproduktion att
ta ett stort kliv framåt och importbehovet tros krympa.
När man sätter siffrorna under
lupp ser man att trenden med att
solenergin börjar framskymta lite
grann i statistiken, men är fortfarande av marginell betydelse. I tårtdiagrammet kan man avläsa att tre
promille av de kilowattimmar vi
konsumerat kommer från solpaneler. Nu upprepar jag avslutningsvis
min personliga profetia: innan tjugotalet är slut kommer andelen av
vår inhemska solkraft att uppgå till
en procent av vår elanvändning.

K-gruppens hustekniska chef Jari Pihlajamaa (t.v.) och Granlunds Tuomo Niemelä (t.h.) förevisar det unika energiåtervinningssystemet. Bild: Harri
Nurminen

K-gruppens energiåtervinningssystem revolutionerar livsmedels
affärernas energiekonomi
Fastigheternas andel av klimatutsläppen i Finland överstiger 40 procent. K-gruppen har tillsammans med Granlund Oy utvecklat en energiåtervinningsmodell för
K-livsmedelaffärerna, genom vilken värmeenergin minskar med upp till 95 procent
och som i ett slag förvandlar fastigheten till så gott som koldioxidneutral. De minsk
ade utsläppen motsvarar i stort sett de årliga koldioxidutsläppen för en kommun på
omkring sjutusen invånare.
Text: Börje Takolander

D

etta projekt erhöll år 2019 Motivas erkännande
Vuoden Energianerokas (Årets Energismarta
lösning). Projektet har efter det fortsatt att hösta
in ära och berömmelse; ifjol segrade systemet även
i den europeiska värmepumpsföreningens (EHPA)
årliga tävling i kategorin Next Generation Heat Pump.

Prisat koncept

I det unika energiåtervinningssystemet kombineras många
element som ett energisnålt kylsystem med naturligt kylmedium, med värmepump och energiåtervinningssystem.
Systemet utnyttjar också den kondensvärme som uppstår
från frys och kyldiskarna till att värma upp fastigheten
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Spillvärme
från frånluft

Spillvärme
från kylning

Energiåtervinningssystem

Fläktrum

KYLMASKINRUM

VÄRMECENTRAL

Kondens kylmaskiner

VÄRMEPUMP

Värme som bildas vid kylning
Frånluftsvärmeåtervinning

Värmeledning
Uppvärming av tappvarmvatten

Energibrunnar (bergvärme)
Energi från bunnarna

Energi till brunnarna

Schema över K-gruppens energiåtervinningssystem. Bild: Granlund

– Konceptet kan appliceras på alla våra dagligvarubutiker – drygt sextio K-Citymarketaffärer, över
130 K- Supermarketaffärer och 15 Kespro hämtköpsaffärer, konstaterar K-gruppens tekniska chef Jari
Pihlajamaa i ett pressmeddelande. Totalt innebär
det en årlig koldioxidminskning på cirka 20 000 ton.
– Det nya energiåtervinningssystemet utnyttjar
effektivt all spillvärme från fastigheten, såsom kylsystemets kondensvärme och värmen ur frånluften
och producerar energi till fastighetens alla uppvärmnings- och kylsystem. I konceptet har man även beaktat prefabrikation så långt som möjligt. Konceptets
skalbarhet gör att dess utsläppsminsknings- och
energieffektivitetspotential är betydelsefull nationellt
och till och med internationellt, framhåller Granlunds
ledande energiexpert, teknologidirektör Tuomo
Niemelä, som bär ansvaret för konceptets utveckling.

Granlund föreslog

– Det nu aktuella projektet startade uttryckligen
på förslag av Granlund och riktade sig till Keskos
ansvariga chefer inom hustekniken. Projekt med
kondensvärmepumpar hade redan tidigare under
många år gjorts vid Kesko med varierande framgång och kunnande, för det mesta med olämplig
värmepumpsteknik, och Granlund föreslog en ny typ
av konceptlösning, där prefabrikationen, modullösningarna och noggrant utvalda samarbetspartners
skulle utföra installationerna med det nya värmeåtervinningskonceptet för Keskos dagligvaruaffärer. Detta koncept är en helhet som är utvecklad,
planerad och koordinerad för Kesko av Granlund.
24

Energiåtervinningssystemet producerar energi till bland annat
butikernas kylsystem. Bild: Granlund
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Maximal tillgodogörelse

– Konceptet utnyttjar den spillvärme och den gratisenergi som finns tillgänglig i fastigheten, alltså
inte enbart kondensenergin från butikens kylsystem. Den tillvaratagna värmen utnyttjas i fastighetens uppvärmningssystem. Värmen tas tillvara
från butikens kylsystem och ventilationens separata
frånluftsaggregat och från takfäktarna som har värmeåtervinning på frånluften. Samma system ersätter investeringen av de konventionella vattenavkylningsaggregaten och med hjälp av systemet kan man
producera all den kyleffekt som fastigheten behöver
för att bland annat sommartid upprätthålla temperatur- och fuktrelationerna.
I konceptet används konventionella fastighetsvärmepumpsaggregat, inte värmepumpar dimensionerade för industribruk, något som i sin tur förenklar
lösningen och möjliggör en ännu bättre och mångsidigare så kallad fabrikstillverkad modulleverans
(se schemat).

Lyngson Design
–radiatorer
Lyngson dekorerar
dina rum med
vacker värme – enligt
rummets egna form.
Modern arkitektur
kräver eleganta
lösningar och vi
har tagit emot
utmaningen.

Totalt koncept

– Konceptet är totalt och inte deloptimerat så att
kylsystemets kondensenergi endast skulle används
för ventilation eller förvärmning av tappvarmvattnet. Systemet är unikt även tack vare att man maximalt tillgodogör sig den prefabrikation som sker i
fabriksförhållanden.
Installationstiderna på arbetsplatsen är som kortast endast några arbetsdagar, jämfört med att de i
tidigare generationssystem tog flera dagar i anspråk.
Prefabrikationen minskar även uppkomsten av
bland annat installationsfel och påskyndar i hög grad
ett effektivt ibruktagande av systemet.

Energiintensiva lösningar

K-gruppen satsar kraftigt på energiintensiva lösningar och har en synnerligen ambitiös målsättning att hela dess fastighetsstock och verksamhet
ska vara koldioxidneutral i mycket snabbare takt
än för många av de övriga stora aktörerna. Detta
förutsätter betydande investeringar i modernisering
av fastigheterna och en ökning av energieffektiviteten. För detta ändamål har Kesko en betydande
så kallad ”grön” investerings- och fastighetsutvecklingsbudget. Granlund ansvarar tillsammans med
entreprenören Tom Allen Senera att systemen med
värmepumparna fungerar enligt plan.

• Brett modellutbud
• Elegant utseende
• Stort utbud specialfärger
• Integrerad ventil
• Snabba leveranstider

Bättre inomhusklimat

– I alla sina projekt förbättrar Granlund även inomhusklimatet och kontrollen av det, i de flesta fallen
till och med i hög grad utöver den egentliga energieffektiviteten, konstaterar Tuomo Niemelä.
– I de moderniserade fastigheterna upplever
kunderna ett utmärkt inomhusklimat året om. Där
finns rätt avpassad inomhustemperatur, fuktkontroll
och luftkvalitet.

www.stravent.fi
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Piispantilankuja 4
02240 Espoo
Tel. (09) 4241 3630
info@stravent.fi
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INR lanserar digitalt verktyg för
anpassning och visualisering av
duschväggar
Att skapa och beställa en måttanpassad duschlösning är ett projekt som är både roligt
och svårt. Det stora utbudet av måttanpassade duschlösningar med mängder av alternativ gör att möjligheterna att skapa något helt eget blir enorma och ökar samtidigt på
önskan att få se lösningen innan köpbeslutet. I nya Duschverkstan skapar och visualiserar kunden sin dusch på ett enkelt och tryggt sätt – i realtids-3D.

D

uschverkstan (Suihkuverstas) är ett begrepp i
duschbranschen och ett
högt värderat digitalt verktyg för
att testa olika mått på våra duschväggar, säger Maria Palm,
Nordic Marketing Manager på
INR. I nya Duschverkstan tar vi
ett rejält kliv uppåt både teknikoch upplevelsemässigt och kan
erbjuda en lösning som rimmar
väldigt väl med vårt varumärke
och som förenklar för både kund
och slutkund.

Ett digitalt kliv framåt för
INR och badrumsbranschen
Nya Duschverkstan, framtagen
i samarbete med Animech och
Kan Malmö, är byggd på Aniconfigurator och kombinerar
en klassisk konfigurator med
en spelmotor som i fotorealistisk realtids-3D visualiserar alla
INRs duschlösningar direkt på
webben. Lösningen är byggd
i HTML5 och fungerar på alla
enheter utan plugins eller filer
som behöver laddas ner. Konfigurationen hanterar all logik,
data och priser för duschlösningarna, vilket ger ordning och reda
genom hela orderprocessen.
Konsumentens alla val matas
in i INR på ett enkelt och tryggt
sätt utan att någon information
går förlorad. Johannes Hermansson, Head of IT & System
Development på INR säger att
konfiguratorn samverkar med
både affärssystem och webbsi26

Det är enkelt att testa i realtid hur dörren öppnas. Här syns ARC 7 Original i grått glas
med beslag i polerad mässing. Bild: INR
dan. Åt konsumenten skriver lösningen även ut all information i
textform samt gör det möjligt att
spara och länka den till konfigureringen.
Möjligheterna med Duschverkstan slutar inte här. säger
Hermansson.
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– Vi arbetar aktivt med att förenkla och förkorta köpprocessen
för både kund och slutkund. (BT)

Ytterligare uppgifter:

Joakim Forsström, landsdirektör
för Finland, joakim.forsstrom@
inr.fi

Nya kompakta
vakuumavgasare

Vår avgasarfamilj Vento välkomnar nu två nya medlemmar,
Simply Vento och Vento Compact. Båda bygger på den
effektiva cyklontekniken.
Kontrollenheten BrainCube Connect möjliggör kommunikation
med BMS-system och andra BrainCubes.

Simply Vento

Dessutom är det möjligt att fjärrstyra eller fjärravläsa
avgasningssytemet via internet.
Läs mer på www.imi-hydronic.fi

Vento Compact
IMI Hydronic Engineering Oy
Tel: 0207 401 600
Epost: myynti@imi-hydronic.com

Produktnytt
Digital handdusch – Intelligent teknologi och
modern design från Oras
Oras svarar på det växande
behovet av vatten- och energibesparande produkter med
en smart, digital handdusch.
Nya Oras Hydractiva Digital
har smart funktionalitet, prisbelönt design och motiverande
feedback i realtid för att uppmuntra användarna att spara
vatten.

Handdusch med feedback i
realtid

Oras Hydractiva Digital ger numerisk feedback i realtid. En display
är integrerad på baksidan av hand
duschen, som visar den aktuella vatten- och energiförbrukningen under
och efter duschen. Förutom att visa
förbrukning hjälper ikoner, i form
av små löv, till att förändra personens individuella duschbeteende:
antalet löv varierar från fem till noll
beroende på vatten- och energiför28

Bild: Oras

H

ållbarhet och intelligent
användning av resurser blir
allt viktigare i vårt samhälle.
När det gäller att genomföra förändringar i vårt eget vardagliga beteende
är avsikten bra, men verkligheten ser
ofta annorlunda ut. Ett exempel på
detta är när vi tar en varm dusch.
Varmvatten står för en stor del av vår
energiförbrukning och är en betydande källa till koldioxidutsläpp från
privata hushåll. Mer än två tredje
delar av varmvattenförbrukningen
består av våra dagliga duschar.
Energiförbrukningen för en minut
i duschen motsvarar förbrukningen
av en hel dags belysning i ett genomsnittligt tre-personers hushåll. Om
man vill minska vatten- och energiförbrukningen kan man därför
börja med den dagliga duschrutinen. Den faktiska omfattningen av
personens duschrutin är dock svår
att mäta, detta innebär att många
användare har svårt att bedöma sina
egna vanor och därmed även ändra
dem markant.

brukning. LED-ljus på framsidan av
duschhuvudet ger ytterligare visualisering. Beroende på förbrukning
och vattentemperatur ändras färgen under duschen från grönt till
orange till rött. Handduschen visar
att en knappt märkbar minskning
av duschtemperaturen kan spara
betydande mängder energi.

Smart teknologi

Teknologin inuti handduschen är
utvecklad av företaget Amphiro.
Det schweiziska teknikföretaget
har varit en del av Oras-gruppen
sedan 2018 med hög kompetens
inom områdena energieffektivitet,
innovativ produktutveckling och
IoT. Alla komponenter i den digitala handduschen får sin energi
via en liten turbin, en slags "mini-
generator", direkt från vattenflödet.
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Batterier eller nätanslutning behövs
därför inte. Totalt kan duschen
lagra data från mer än 100 duschtillfällen. Oras Hydractiva Digital
kan också anslutas till en app via
Bluetooth.

Prisbelönt design

Oras Hydractiva Digital är en av vinnarna av två prestigefyllda designpriser. Den digitala handduschen
hedrades till och med i två kategorier för enastående designkvalitet
vid German Design Awards 2021:
"Bathroom and Wellness" och "Eco
Design". På ICONIC AWARDS fick
handduschen sin tredje utmärkelse
och betyget "best of best" i tävlingen
Innovative Interior 2021. Det är
berömda designstudion NOA som
ansvarar för det stilrena och tidlösa
utseendet. (SL)

Produktnytt

Bild: Terveysilma

Terveysilmas nya ljudisolerade tilluftsventiler hjälper
mot störande buller

I många hus leds utomhusbullret in genom ventilationens
tilluftsventiler. Enligt en enkät
som Terveysilma låtit utföra
upplever var femte finländare
bullret utifrån som störande i
hemmet. Endast var fjärde vet,
att man kan installera ljuddämpare i tilluftsventilerna.

T

erveysilma har utvecklat en
ny Velco 125 Premium tillufts
ventil som har en effektiv
tredubbel ljuddämpning som standard. Ljuddämparen kan även appliceras i en gammal ventil.
Enligt enkäten säger 18 procent
av de tillfrågade, att buller utifrån
tränger in i lägenheten genom ventilerna. Lika många anser, att detta
buller är störande. De må sedan
gälla ljudet från trafik, lekande barn
eller kvittrande fåglar. Detta buller
sänker boendetrivseln.
Spaltfilter som monteras i fönsterkarmarna släpper i allmänhet
alla ljud direkt igenom och i dessa
ryms inte ljuddämparen. Däremot
kan man i allmänhet installera
ljuddämpare i tilluftsventiler som
monteras genom en yttervägg. Hela
75 procent av de tillfrågade visste

inte ens att man i tilluftsventiler kan
installera ljuddämpare, säger Markus Mäkinen från Terveysilma.

Effektivare tredubbel
ljuddämpning

– I de nya Velco 125 Premium
tilluftsventilerna har ljuddämpningen gått ett steg längre. De dämpar ljudet utifrån på tre sätt, med ett
ljuddämparrör, en tilläggsdämpare
och ett dämpat vindskydd. De kan
monteras i nybyggen och saneringsobjekt med maskinell frånluftsventilation eller naturlig ventilation.
Ljudisoleringen mot trafikbuller är 37 decibel och täcker de allra
strängaste kraven på husets yttermantel.
– Tilluftsventilerna ska en tillföra tillräcklig mängd friskluft till
rummen inomhus. Den nya ventilens diameter är 125 mm och därför
sänker inte en effektivare ljuddämpning luftmängden, utan endast ljudmängden utifrån, poängterar Mäkinen. Ventilen är planerad i samråd
med akustikexperter.

Stopp för känslan av drag

Var tredje tillfrågad i Terveysilmas
enkät berättade att det hemma hos
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dem känns dragigt, trots att fönstren är stängda.
Åtta procent av de som svarade medgav, att de har försökt
stänga eller täppa till ventilerna
på grund av känslan av drag. Igentäppningen kan dock öka draget,
eftersom luften då börjar tränga
in genom springor i konstruktionerna.
Velco tilluftsventilerna behöver inte justeras för hand, de är försedda med termostat som öppnar
eller stänger ventilen enligt utomhustemperaturen.

VTT har säkerställt filtreringseffekten

– Vi lät VTT testa filtren i slutet av
förra året. Man testade fem olika
utbytbara filter som kan användas i ventilen. Velco-filtret som är
tillverkat av Filrete-material skilde
sig klart till sin fördel. Det filtrerar
effektivt till och med de skadligaste
PM1-småpartiklarna, konstaterar
Markus Mäkinen.
Enkäten som gjordes i november ifjol besvarades av tusen personer över 18 år. 49 procent av de
tillfrågade var män och 51 procent
kvinnor. (BT)
29
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Finska Woodio lanserade i
april såvitt vi vet världens första WC-stol gjord av träkomposit. Block-toalettstolen blir en
del av Woodios sortiment av
badprodukters i träkomposit.

E

n toalett av träkomposit fungerar på samma sätt som dess
keramiska motsvarigheter,
men har enligt Woodio tre betydande fördelar. Hemligheten med
toalettstolen ligger i det slaghållfasta
Woodio®-materialet. Materialet i
block-toalettstolen är så starkt att
det vid normal användning är praktiskt taget okrossbart. Toalettens
ytor är också lätta att hålla rena,
eftersom det patenterade materialet
har en smutsavvisande beläggning.
Tack vare materialets höga träinnehåll känns det också bekvämt och
varmt mot huden.
– Utvecklingen av toalettstolen har varit det mest utmanande
utvecklingsprojektet i Woodions
historia. Designen har tagit tre år,

men samtidigt har den tagit hela
Woodio-tekniken till en helt ny nivå.
Nu vågar jag säga att vi verkligen kan
göra vad som helst av Woodio-material, och samtidigt har vi skapat
något helt nytt, världens första toalettstol i trä, säger VD Petro Lahtinen.
Toalettstolen kan installeras i de
flesta spolningssystem på marknaden, i enlighet med EU-standarden
EN 14055: 2010. Block finns i tre
olika nyanser; Natural, Polar och
Char. Block kompletterar Woodions sortiment av produkter för hela
badrummet. Kollektionen innehåller
17 tvättfatsmodeller, ett badkar samt
tillbehörsprodukter.
Finska Woodios produkter,
inklusive nya Block, tillverkas på
företagets egen fabrik i Kånala, Helsingfors. I början av året fick Woodio
7,5 miljoner euro från Europeiska
innovationsrådet, med vars hjälp
företaget bland annat kommer att
bygga en ny anläggning i Finland.
(SL)

Bild: Woodio/ Pauliina Salonen

WC-stol i träkomposit från Woodio

Uponor Ecoflex VIP-rörelement är avsedda för områdesuppvärmningsnät. Rören
använder sig av VIP-isoleringsteknik samt en skiktad
hybridstruktur, vilket garanterar goda isoleringsegenskaper, flexibilitet och mindre
skyddskapslingsstorlekar.

V

IP-isoleringen (Vacuum
Insulated Panel, vakuumisoleringspanel) har redan
bevisat sin prestanda bland annat
inom vård, fordons- och konstruktionslösningar. Som ett resultat
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av flera års intensiv forskning och
utveckling har tekniken nu introducerats i isolerade Ecoflex VIP-rör.
Lambda-värdet för VIP-isolering är
endast 0,004 W/mK.
– Ecoflex VIP-rör uppnår
utmärkt energieffektivitet och minskar värmeförlusterna med tiotals
procent jämfört med standardprodukter, säger Marko Haljoki, produktgruppschef på Uponor. Rörens
hybridkonstruktion i kombination
med VIP-isoleringsteknik möjliggör
mindre skyddskapslingsstorlekar,
vilket gör rören även enklare att
hantera. (SL)
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Bild: Uponor

Uponor lanserade Uponor Ecoflex VIP-rörelement

VertoBlue-vattenmätningssystemet är en inhemsk helhetstjänst, som konstrueras och
tillverkas av VertoNordic Oy
(tidigare Vercon Oy) i Finland.

S

ystemet är lätt att installera
eftersom det inte behöver
kabeldragningar. Till systemet
hör bostadsspecifika flödesgivare,
bostadsenheter och bostadsdisplayer samt en hus- eller husbolagsspecifik fjärravläsbar insamlingsenhet. Bostadsspecifika flödesgivare
kan installeras på ett horisontellt
eller vertikalt rör.
Bostadsdisplayen och VertoMobile-applikationen ger invånaren
möjligheten att följa med sin vattenförbrukning enkelt och i realtid.

Bostadsenheterna skickar förbrukningsdata trådlöst till insamlingsenheten. Mätdata kan avläsas via en
webbläsare från VertoLive-serviceprogrammet. Från VertoLive kan vattenförbrukningsdata sedan överföras
till exempel till faktureringssystemet.
VertoVuotovahti-funktionen följer med vattenförbrukningen för att
upptäcka eventuella läckage. Efter
kontinuerlig förbrukning på över
90 minuter aktiveras läckagelarmet.
Verto-systemet fungerar även vid
strömavbrott.
VertoBlue-systemet har ett långt
serviceintervall. Flödesgivaren är
nästan underhållsfri, och system
underhåll är möjligt genom att byta
ut batteripaketet. Systemet ges 5 års
garanti, förutsatt en godkänd ibruk-

Bild: Vercon Oy

VertoBlue-vattenmätningssystemet är helt trådlöst

tagningskontroll har utförts. Tillverkaren ansvarar för ibruktagningskontrollen för systemet. Underhåll och
kontroller får utföras av serviceföretag som godkänts av VertoNordic.
Att installera ett vattenmätningssystem kräver inte alltid rörrenovering även om rörjobb inte
kan undvikas. (SL)

På nya poster
Assemblin Oy

Automationsentreprenader
Teemu Kauppinen har från och
med 1.11.2021 utnämnts till projekthandläggare i Tammerfors.
Hans arbetsuppgifter omfattar
bland annat projekthandläggning
såsom förverkningsplanering,
programmering och ibruktagning. Han har tidigare arbetat vid
Iisalmen LVI-Säätö Oy och studerar nu till husteknikingenjör vid
yrkeshögskolan Karelia och får sin
examen under vårens lopp.
Tomi Kangasniemi har från
och med 8.3.2021 utnämnts till
projekthandläggare i Helsingfors.
Jukka Kivisaari har från och
med 1.1.2021 utnämnts till projekthandläggare i Helsingfors.

Till hans arbetsuppgifter hör
projekthandläggning, såsom förverkningsplanering.

YIT Oyj

TkD Markku Moilanen har den
1.4.2021 tillträtt befattningen som
verkställand direktör. Han har tidigare arbetat vid Ramboll, där han
ansvarade för Ramboll Groups
affärsverksamhet i de nordiska
länderna, Storbritannien, och USA.

Bravida Finland Oy

Harri Sippula har 8.3.2021 tillträtt
som ny regiondirektör och medlem
i ledningsgruppen för Inre Finland.
Han ansvarar för regionens affärsverksamhet och dess utveckling.

Uponor Oyj

Uponor Oyj får ny verkställande
direktör. Uponor Oyj:s styrelse
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och verkställande direktör Jyri
Luomakoski har i gott samförstånd kommit överens om
att Luomakoski avgår. Han har
verkat som Uponors vd sedan år
2008 och fortsätter i sin nuvarande befattning till 20.8. Styrelsen har inlett rekryteringen av en
ny verkställande direktör.

Are Oy

Are:s verkställande direktör
Heikki Pesu har avgått. Styrelsens ordförande Timo Kohtamäki sköter tillfälligt verkställande direktörens uppgifter och
fortsätter samtidigt som styrelsens
ordförande. Styrelsen har inlett en
rekryteringsprocess för att finna en
ny verkställande direktör. Heikki
Pesu har varit vd för Are sedan år
2011 och står till förfogande de följande sex månaderna.
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Branschnytt
FläktGroup utlokaliserar sin tekniska dokumentation till Etteplan

Utlokalisering. Avtalet är två-

årigt och omspänner FläktGroups
tekniska dokumentationslösningar
i sin helhet. Partnerskapets målsättning är att effektivera FläktGroups
tekniska dokumentation och förbättra dess konkurrensförmåga
genom digitalisering.

Viktigt steg

– Detta är ett viktigt steg för oss,
Utlokaliseringen av den tekniska
dokumentationen innebär för oss
betydande kostnadsbesparingar
och förbättrar dokumentationens
kvalitet. Vi sparar resurser, vår

Bild: FläktGroup

FläktGroup och Etteplan har
ingått avtal om att FläktGroup
utlokaliserar sin tekniska
dokumentation till Etteplan
Oyj. FläktGroup är internationellt ledande företag av smarta,
energieffektiva inomhusklimatsystem och leverans av kritiska
inomhusklimatlösningar.
verksamhet blir effektivare och vår
konkurrensförmåga bättre.
Genom samarbete med Etteplan får vi tillgång till den nyaste
teknologin och kunnandet och kan
koncentrera oss på vårt kärnkunnande, säger Ola Skoglund, Global Director, Marketing & Communacation vid FläktGroup.
– Vi är glada över att FläktGroup
ger administrationen av sina tekniska dokumentationslösningar åt
oss. Vi är engagerade i att utveckla
FläktGroups dokumentationslösningar och tillföra FläktGroup maximalt mervärde genom vårt kunnande

och våra fungerande lösningar samt
vår praxis inom detta område, säger
direktör Mikael Vatn vid Etteplans
serviceområde för tekniska dokumentationslösningar.

650 experter

Etteplans över 650 experter inom
teknisk dokumentation finns över
hela världen som stöd för sina kunder vid produktion av teknisk dokumentation och ansvarar för alla behov
som hör till den. Det här omfattar
produktens eller anläggningens hela
livscykel från planering till underhåll
och nerkörning. (BT)

Ackumulatortank på 1 GWh jämnar ut dygnsvariationer vid
kraftvärmeverk i Göteborg
Ackumulatortanken som togs i
bruk i somras fungerar som ett
dygnsvärmelager för att jämna
ut belastningstopparna.

klimatförändring. Lagret som

mäter nästan 60 meter på höjden
har vissa likheter med en kaffetermos. Den är belägen vi hamninloppet i Göteborg i anslutning till Rya
Kraftvärmeverk på Hisingen.
Temperaturskiktningen (stratifieringen) i tanken är mycket stor.
Nära botten kan vattentemperaturen ligga kring 40 °C medan den i
toppen av tanken kan vara 98 °C.
Ackumulatortanken har en energiinnehåll på 1000 MWh som fulladdad och den kan leverera sin toppeffekt på 120 MW i åtta timmar.
Tack vare flexibiliteten med
den nya ackumulatortanken kan
32

kraftvärmeverket laborera med att
öka eller minska på elproduktionen
allt efter den momentana situationen. Dessutom behöver man inte
på Göteborg Energi lika fort starta
fossildrivna toppkraftverk när efter-
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frågan på värme ökar.
Ackumulatortanken har en
mantel med en isoleringstjocklek
på 300 mm vilket ger ett U-värde
på 0,14 W/m2 x C° (Källa: Energi&miljö) (RW)

Raksystems Group förvärvar Byggkonsultgruppen AB

Bild: Independia Group

Raksystems Group, Nordens
ledande aktör inom välmående fastigheter, utökar sin
verksamhet på den svenska
marknaden genom att förvärva
samtliga aktier i svenska Byggkonsultgruppen AB, ett företag
som framförallt är känt för
besiktningstjänster vid nyproduktion av bostäder. Förvärvet
slutförs i april 2021.

Förvärv. Byggkonsultgruppen är

verksam i Stockholm med omnejd
och har en bred kundkrets som innefattar flertalet av Sveriges största
byggföretag, försäkringsbolag, privata husbyggare och bostadsrättsföreningar. Bland kunderna återfinns
till exempel: JM, BoKlok Housing,
Gar-Bo och Obos Kärnhem.
Utbudet av tjänster är omfattande där den huvudsakliga inriktningen är entreprenadbesiktningar
och byggkonsultation. Byggkonsultgruppen är välkänd för sitt
stora engagemang, sin höga kvalitet
och goda problemlösningsförmåga.
Totalt utförs årligen cirka 3 000
lägenhetsbesiktningar, 200 hus
besiktningar samt åtskilliga besiktningar av skolor, större kontorsbyggnader och kommersiella lokaler.
– För att ytterligare stödja den
gedigna fastighetsutvecklings- och
projektledningskompetensen hos
Projektledarhuset, som sedan sommaren 2020 ingår i Raksystems

Raksystem Groups vd Marko Malmivaara.
Group, stärker vi upp ytterligare
med ett topprankat besiktningsföretag. Vi har samarbetat med Byggkonsultgruppen under en längre
tid och denna sammanslagning gör
att vi nu kan erbjuda våra kunder
ett ännu större tjänsteutbud, säger
Örjan Kjellström, VD på Raksystems Projektledarhuset.
– Byggkonsultgruppen kommer
att förstärka våra tjänsteområden
inom besiktning och byggkontroller
vilket kommer göra det möjligt för oss
att tillhandahålla ännu mer hållbart
producerade och högkvalitativa tjänster till marknaden, säger Raksystems
Group CEO Marko Malmivaara.
– Vi ser Raksystems som en
stark ägare som möjliggör nya affärsmöjligheter för oss. Vi ser fram emot
flera positiva synergieffekter och ett
produktivt samarbete inom Raksystems Group, och vi är övertygade om

att förvärvet kommer att gynna våra
kunder och stärka vår tillväxt, säger
Daniel Drottshage, VD på Byggkonsultgruppen.
Förvärvet av Byggkonsultgruppen, som grundades 2009, passar
perfekt in i Raksystems redan befintliga tjänsteportfölj och stärker oss
ytterligare. Efter bolagsförvärvet
omfattas Raksystems Group av fler än
550 experter och sammanlagda nettointäkter över 60 miljoner euro innevarande år. Raksystems Group hjälper
kunder i Sverige och i Finland med
arbetet för hållbara och energieffektiva byggnader, fastighetskontroller,
besiktningar och inspektioner samt
i arbetet med miljöcertifieringar av
både nya och befintliga byggnader. Vi
bistår också våra kunder i tidiga skeden inom samhällsplanering, fastighetsutveckling, projekteringsledning,
samt bygg- och projektledning. (BT)

Doktorsavhandling: kyldiskar kan fungera som lastbalanserare
Avhandlingen "Supermarket
refrigeration systems for
demand response in smart
grids" (Tommie Nilsson, Chalmers tekniska högskola) visar
att det finns en betydande
potential att balansera elnätet
med att slå av kyldiskarna när
effektuttaget är störst på elnätet.

Lastbalansering. Livsmedels

butikerna står för 3 procent av Sveriges totala elförbrukning varav

hälften går åt till att hålla kyl- och
frysvarorna kalla. Tommie Nilsson
visar i avhandlingen att det finns
goda möjligheter att balansera
elnätet med att slå av strömmen till
kyldiskarna när belastningstopparna
inträffar. Nilsson menar att kyl- och
frysdiskarna har en betydande termisk tröghet som man ta kontroll
över och utnyttja.
Kungstanken är att när det finns
gott om kapacitet i elnätet kör man
ner temperaturen i kyl- och frysdis-
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karna till den nedre gränsen och vid
belastningstopparna stänger man av
kylan och låter temperaturen sakta
stiga till den övre gränsen och när
den passeras slås kylan på igen. Tidsintervallet ligger någonstans mellan
en kvart och en halvtimme, men vid
en belastningstopp har den tidsrymden betydelse.
I takt med att det finns fler förnyelsebara energikällor som sol- och
vindkraft som matar elnätet ökar
behovet av lastbalansering. (RW)
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Branschnytt
Vallox förstorar såväl lager som expedition lagom till sitt
50-årsjubileum
Vallox Oy som tillverkar luftbehandlingsaggregat i Loimaa,
bygger ut sina lager- och expeditionsfaciliteter. Dagens utrymmen på 13 000 m2 byggs ut med
2 000 m2. Vallox verkställande
direktör Jukka-Pekka Korja
berättar att man med investeringen på cirka tre miljoner
euro eftersträvar en ännu bättre
leveransförmåga än hittills.

Utbyggnad. Huvudsyftet med

byggprojektet är att förbättra service
nivån, säger Jukka-pPekka Korja. I
dag kan kundernas behov förändras
till och med mycket snabbt och vi vill
svara mot det allt mera flexibelt.

Produktionschef Mikko Mäki
konstaterar för sin del, att de utökade lagerfaciliteterna även möjliggör en omstrukturering av den
interna logistiken, genom vilken vi
är ute efter bättre produktivitet.
– Bygglov för tillbyggnaden
erhölls redan för ett och ett halvt år
sedan och det var meningen att inleda
byggandet senaste vår. Byggandet
av det nya parkeringsområdet som
utvidgningen kräver, hann vi få klart
norr om fabriken och sedan blandade
sig coronan i tidtabellen. Det egentliga byggnadsarbetet inleddes i mars
innevarande år och till huvudentreprenör för projektet valdes Ojarannan
Rakennus Oy.

Vallos Oy;s fabrik i Loimaa är
grundad år 1971 och företaget firar
i år sitt femtioårsjubileum under
ljusa förhållanden. Enligt vd Korja
har Vallox än så länge klarar sig bra
trots corona pandemin.
– Dess inverkan på bostadsproduktionen har varit klart mindre än vad
man trodde på våren. Början av året har
för Vallox gått till och med bättre än
planerat och prognoserna för den närmaste framtiden är försiktigt positiva.
Vallox omsättning var år 2020 omkring
38 miljoner euro av vilken knappt hälften kommer från exporten. (BT)

Aalto-universitetet får sin första dagvattensprofessur
Klimatförändringen ökar forskningsbehovet. Professuren möjliggjordes av en finansiering
från Maa- ja vesitekniikan Tuki
ry. För vakansen har utsetts
Sitowises servicechef för vattentjänster, TkD Nora Sillanpää.

Dagvattenprofessur. Nora
Sillanpää har utvecklat forskning
och bemästring av stadsvatten vid
finska universitet i över 15 års tid.
Utöver sin professur fortsätter hon
att vid Sitowise utveckla servicen för

bemästrande av dagvatten och projekt för iståndsättning av rinnande
bäckar i städer.
Inom branschforskningen koncentrerar man sig för närvarande
speciellt på experimentell forskning
och modellering av bemästringsmetoder för dagvatten.
– Vi undersöker till exempel
funktionaliteten hos olika filtreringsstrukturer, säger hon.
Ett annat huvudtema är utvecklandet av modelleringsverktyg för
planerare inom branschen.

– Vi modellerar grön infra,
mängden och kvaliteten på dagvatten samt vilka vägar skadeämnen tar för att komma in i städers
vattendrag.
I sin roll som adjungerad professor handleder Sillanpää studerande
som gör sina slutarbeten och doktorander vid Aalto-universitetet för
byggd miljö. Vid fakulteten utbildas
årligen omkring 25 nya diplom
ingenjörer och i doktorandprogrammet ett mindre antal tekniska
branschdoktorer. (BT)

Sommaren 2019 stängde Esbo
stad den svenska lågstadieskolan i Rödskog i norra Esbo,
orsaken till stängningen var
dåligt inneklimat.

Rödskog skola. Gräsrotsrörel-

sen föreningen Pro Rödskog tänkte
inte acceptera kommunens beslut
utan de beställde fler undersökningar av fastigheten.
Som resultat i Pro Rödskogs
undersökningar fann man orsaken
till den dåliga inomhusluften.
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Huvudkanalen till ventilationen visade sig vara tilltäppt med
30 kilo allehanda ris och gräs som
fåglar använder sig av för att bygga
bo. Nu blev det klarlagt att det var
ett par flitiga kajor som hade byggt
ett extra robust fågelbo i ventilationskanalen.
Efter att kanalen rensats på allt
ris och skräp märkte man att inneluften blev klart bättre. Rödskog
skola är en träbyggnad vars äldre
del är byggd 1917 och en nyare tillbyggnad från år 1958.
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Bild: Eskon Oy

Fågelbo täppte till ventilationskanal i skola i Esbo
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Pilotprojekt
på Åland
analyserar
energidata
Enerkey har i samarbete med Flexens Oy Ab genomfört ett pilotprojekt för Ålands landskapsregering.
Målsättningen är att analysera
och lagra energiuppgifter på lokal
samhällsnivå. Man ville skapa ett
användarvänligt system för att i
realtid följa den gröna energiomställningen på Åland.
Text: Robert Wiklund

Å

Bild: Anssi Kumpula

lands landskapsregering
valde Flexens att ta fram
ett verktyg för att bättre
visualisera energimixen och dess
utveckling sett över tid.
Projektet utgör en byggsten i
Ålands energi- och klimatstrategi,
där utsläppsmål är fastslagna
fram till de ambitiösa energioch CO2-målen som ställts för år
2030.
– Korrekt politiskt beslutsfattande kräver uppgifter som är til�lämpliga, tillgängliga och aktuella.
Anledningen till projektet är att
det hittills har varit svårt att skapa
en översikt av den pågående energiomställningen. Insamlingen och
analysen av energidata från olika
aktörer har varit en tidskrävande
och manuell process. Det har varit
svårt att få tillgång och uppdatera
befintliga data. Vi ser därför fram
emot att få ett automatiserat
verktyg för att lösa detta problem
och för att förbättra vår beslutfattningsprocess, säger Johnny
Lindström, elinspektör på ÅLR.
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Det nya energiövervakningssystemet kommer att spara in på
resurser men även skapa en grund
för en välorganiserad energiförvaltning. Detta genom att kombinera den aktuella förbruks- och
produktionsdata med inplanerade
energiinvesteringar.
– Vi sökte ett verktyg där
Ålands landskapsregering enkelt
kan följa upp utvecklingen av
deras klimat- och energistrategi.
Med energiportalen kan manuella datainsamlingsprocesser
undvikas och transparensen i den
gröna energiomställningen ökar
när flera aktörer kan följa energi
utvecklingen i realtid. Portalen
innehåller även en funktion för
energihushållning som underlättar planering och utvärdering av
energi- och klimatpåverkan, säger
Tuukka Vainio, innovationsansvarig på Flexens.
Energiportalen på Åland är ett
molnbaserat software-as-a-service
(SaaS plattformen Powered by
EnerKey. En tjänst som möjliggör
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att användarna kan följa örikets
energiproduktion i realtid. Flexens
och EnerKey ser överföringspotential av lösningen till andra samhällen, då energiomställning till
förnybar energi är en global trend
som påverkar flera sektorer. Dessutom är det viktigt att hantera och
lagra framtida energidata från olika
källor på ett korrekt och säkert sätt.
– Vi vill hjälpa alla i världen
att agera resursmässigt och minska
sin negativa miljöpåverkan. På så
vis kan vi tillsammans ta itu med
klimatförändringarna. Genom att
samarbeta med partners som Flexens kan vi uppnå mindre avfall,
mindre energiförbrukning, mindre koldioxidavtryck och mindre
utsläpp. Att möjliggöra transparens och visa på mätbar påverkan
är nyckeln att få människor med
i förändringen. Vårt pilotprojekt
har mycket intressant potential
för att tillämpas i en större skala”,
kommenterar Jaakko Huhta, vicechef för försäljning och affärsutveckling på EnerKey.

Are mäter klimatnyttan

Bild: Are

Med koldioxidhandavtryck avses produktens eller tjänstens klimatnytta, det vill säga
utsläppspotentialen för användaren. När Are producerar koldioxidhandavtryck åt sin
kund kan kunden för sin del minska koldioxidfotavtrycket från sina fastigheter.

A

re mäter nu koldioxidhandavtrycket för första gången. I
mätningen inkluderas uppgifter från de tre senaste åren.
Koldioxidhandavtrycket beräknas genom att mäta energiförbrukning, temperatur, el, fjärrkyla och
vatten enligt förbrukning i kundernas fastigheter.

Information från tusentals
fastigheter

– Vi har redan samlat in information
från tusentals fastigheter och informationsmängden ökar hela tiden,
konstaterar utvecklingschef Harri
Launo. I beräkningen jämförs energiförbrukningen med fastigheternas
volym och areal.
Koldioxidfotavtrycket bildas av
fastigheternas utsläpp, underhållstider och människor, medan koldioxidhandavtrycket syns som en
minskning av fastighetens utsläpp,
till exempel i form av minskad energiförbrukning.
– Vi kan hjälpa kunderna med
kontroll av koldioxidfotavtrycket, vilket å sin sida leder till ett koldioxid

handavtryck för Are. Vi vill påvisa,
att vi sparar energi när vi sköter om
kundens fastighet, sammanfattar
Launo.

Kunder från olika segment

Mätandet av koldioxidhandavtrycket
omfattar Ares kunder från många
olika fastighetssegment, bland annat
affärsfastigheter, bostadsfastigheter, köpcentrum och hotell. Samma
saker mäts för alla fastigheter, men
fördelningen är synnerligen splittrad: till exempel vattenförbrukningen är stor i bostadsfastigheter
men elförbrukningen däremot liten
jämfört med köpcentrum.

Hustekniska lösningar minskar koldioxidfotavtrycket

Ares egna lösningar bidrar till en
minskning av koldioxidfotavtrycket
för kunden. Till exempel Are Sensus-systemet är både miljövänligt
och energieffektivt. Kundens energiförbrukning kan minskas genom att
modernisera hustekniken och optimera den befintliga. Are hjälper sina
kunder med energikontrollen genom
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energiförvaltning. Denna tjänst har
lett till betydande energibesparinger
på 20–30 procent.

Målet ett koldioxidnegativt
företag

Ares mål är att vara ett koldioxidnegativt företag. En viktig del av
detta är att påvisa koldioxidhandavtrycket. Samtidigt minskar koldioxidfotavtrycket: till exempel vid
Ares huvudkontor förbrukas grön el.
I samband med att öka koldioxid
handavtrycket strävar man till kostnadseffektivitet – på det vinner alla.
Fastigheterna hör på riksplanet till de
största energiförbrukarna. Andelen av
uppvärmningskostnaderna för byggnader i Finland uppgår till cirka 26
procent av energiförbrukningen per år.
– Kvaliteten på hustekniken och
dess funktionalitet spelar en central
roll för hur mycket energi som förbrukas, anser Harri Launo. Are har även
satsat på utbildningen av sin personal
och strävar efter att de anställda är
energieffektiva på en praktisk nivå
så, att de vet var det kan vara skäl att
förbättra energieffektiviteten. (BT)
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Luftrenaren ska placeras i ett rum så att möbler eller väggar inte stör det tänkta luftflödesmönstret. Bild: CanStockPhoto

Kriterier för luftrenare
I och med coronapandemin har betydelsen av ett bra inneklimat fått allt större uppmärksamhet. Många lägger vikt vid hur ren luften vi andas är. Detta har även ökat
efterfrågan på luftrenare. Nordiska forskare är oroliga övar att det på marknaden
även finns aktörer som inte har helt rent mjöl i påsen och vill därför lyfta fram vilka
saker man borde lägga vikt vid då man har för avsikt att skaffa en portabel luftrenare
för renande av partiklar.
Text: Siru Lönnqvist

N

VG, Nordic Ventilation Group, som består
av nordiska forskare, har publicerat kriterier
för luftrenare för avlägsnande av partiklar på
Scanvacs webbsida (scanvac.eu). Forskarna konstaterar att portabla luftrenare kan användas för att minska
koncentrationen av partiklar i rumsluften. De kan
också minska risken för infektioner på grund av patogener i inomhusluften, eftersom en betydande mängd
viralt material sprids som små droppar eller torkade
droppar, som beter sig som små luftburna partiklar.
Dessa viruspartiklar kan avlägsnas från rumsluften
med portabla luftrenare genom att cirkulera luften
genom enheten. För att vara säker och effektiv måste
luftrenaren uppfylla vissa prestandakriterier.
Professor emeritus Olli Seppänen, som varit
med och producerat instruktionerna, konstaterar
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att de funktionella kriterierna för rumsluftrenare
har utvecklats i nordiskt samarbete. De är avsedda
att hjälpa användarna att fatta beslut vid köp av luft
renare, så att luftrenarna verkligen får en positiv inverkan på luftkvaliteten. Man hoppas att de även ska styra
leverantörer till att tillhandahålla tillförlitlig information om produkternas prestanda, säger Seppänen
och fortsätter att instruktionerna även lämpar sig att
användas vid rådgivningsarbete i patientorganisationer och vid val av rekommenderad utrustning.
Professor Alireza Afshari från Aalborg Universitet har även varit med och skrivit kriterierna. En
luftrening är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet och gör en viss nytta, men kan inte
ersätta en dåligt fungerande ventilation, poängterar
Afshari.
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Bild: Privat

Val av luftrenare

Vid val av luftrenare bör man bland annat beakta
ekvivalent luftflöde, ljud, energieffektivitet och
generering av föroreningar, det vill säga de eventuella negativa effekter luftrenaren kan ha på
inomhusluftkvaliteten, såsom ozongenerering.
Luftrenaren måste naturligtvis även uppfylla alla
myndighetskrav och vara godkänd ur elsäkerhetssynpunkt av Europeiska unionen eller nationella
myndigheter. Data som visar enhetens säkra och
effektiva prestanda måste erhållas från testning från
tredje part och presenteras av ett certifieringsorgan
från tredje part, som till exempel Eurovent Certita
Certification.

CADR

Professor Alireza Afshari från Aalborg Universitet.
Bild: Privat

Ekvivalenta luftflödet, mera bekant som CADR
(Clean Air Delivery Rate) är det luftflöde, fritt från
specifika föroreningar, som luftrenaren tillför rummet. Det kan uppskattas som produkten av luftflödet genom enheten och enhetens avskiljningsgrad
för en specifik förorening (vanligtvis partiklar). När
det gäller avlägsnande av partiklar bedöms ofta partiklar i storleksintervallet 0,3–0,5 mikrometer.
Avskiljningsgraden beräknas som differensen
mellan partikelkoncentrationerna i insugsluften och
utblåsluften i relation till koncentrationen i insugsluften; alltså den andel av partiklarna som apparaten
skiljer av.
CADR kan också anges för olika typer av föroreningar. Eurovent Certita Certification har identifierat följande föroreningar: partiklar med en storlek
av 0,3 µm till 0,5 µm, partiklar av 1,0 µm till 2,0
µm, partiklar med en storlek av 3,0 µm till 5,0 µm
storlek, Aceton, Acetaldehyd, Heptan, Toluen, Formaldehyd, Staphylococcus epidermidis, Aspergillus
niger och Fel-D1 kattallergen.
CADR-effekten för den eller de enheter som placeras i rummet beror på hur stort uteluftflödet är för
rummet. För att uppnå en meningsfull ytterligare
minskning av viruspartiklar i inomhusluften bör
CADR (uppmätt för partikelstorlek 0,3–0,5 µm)
vara minst 2 gånger högre än uteluftflödet från ventilationssystemet. Denna CADR minskar koncentrationen av en förorening med cirka 70 procent. Det
bör noteras att den totala borttransporten av en
förorening beror på summan av CADR och uteluftflödet, vilket betyder att i väl ventilerade utrymmen
(> 2 luftomsättningar per timme) blir den relativa
effekten av luftrenare mindre.
Till exempel: Om luftvolymen i rummet är 200
m3 och luftbyteshastighet 3 ACH måste effektiva
CADR vara 2x3x200 m3/h = 1200 m3/h = 333 l/s
eller mer.
För bostadsbruk rekommenderar svenska
Astma- och Allergiförbundet CADR = 4 x luftbyteshastighet, så när luftbyteshastighet är 0,5 ACH
ska CADR vara 4x0,5 ACH = 2 ACH.
I ett sovrum med en golvyta på 15 m2 och en
rumshöjd på 2,7 m och en luftbyteshastigheten 0,5

Professor emeritus Olli Seppänen är en av skribenterna.
ACH bör den effektiva tillförseln av ren luft (CADR)
vara 4x2,7x15x0,5 = 81 m3/h = 22,5 l/s.
Den kombinerade effekten av ventilation och
luftrenare på koncentrationen av föroreningar som
genereras inomhus är summan av CADR och luftbyteshastighet.
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Ljud

Ljudet som luftrenaren skapar uttrycks vanligtvis som
ljudeffekt som genereras av enheten. Ljudnivån i rummet beror på ljudeffekten och de akustiska egenskaperna för rummet. Ljudeffekten för rengöringsenheten
som körs med den effektiva hastigheten får inte orsaka
för hög ljudnivå i rummet. Om ljudnivån är för hög
kan användaren stänga av luftrenaren helt eller ställa
den på en mindre effektiv hastighet. Ljudnivån är i ett
typiskt rum några decibel lägre än enhetens ljudeffekt.
Ljudnivån bör inte överstiga 30 dB(A) i sovrum, 35
dB(A) i vardagsrum, 35 dB(A) i enskilda kontor, 40
dB(A) i landskapskontor och 34 dB(A) i klassrum (Cat
II i CEN 16798-1). De effektiva CADR- och ljudvärdena
måste motsvara varandra. Ibland deklareras CADR
med maximal hastighet på fläkten och ljudeffekt med
lägre fläkthastighet, vilket inte ger en rättvisande bild.

Energieffektivitet

Uppgifter om luftrenarens energieffektivitet bör även
finnas tillgängliga och definieras som luftflöde per
elektrisk effekt, l/s per W eller m3/h per W. Eurovent
Certita Certifications energieffektivitets klasser går
från A (>13 m3/h/W) till E (<2 m3/h/W).

Placering

I prestandatestet placeras luftrenaren vanligtvis i mitten av testkammaren och en blandningsfläkt används
för att få en enhetlig koncentration i testrummet. Om
luftrenaren placeras i rummet så att luftströmmen
hindras eller flöde från tillförsel till retur kortsluts
kommer dess rengöringseffektivitet att minska. För
att undvika detta måste luftrenaren placeras i ett rum
så att möbler eller väggar inte stör det tänkta luftflödesmönstret.

Biprodukter

Om luftrenaren använder elektricitet i rengöringsprocessen som fotokatalys, elektrostatiskt filter,
UV-A-lampa, UV-C-lampa och plasma/jonisering
bör det också finnas en testrapport om nivåerna av
ozon som genereras. Ozonnivåerna måste vara under
0,05 ppm i testrummet där luftrenarens CADR mäts.
De uppmätta resultaten av potentiellt skadliga biprodukter bör vara tillgängliga vid en begäran. Det bör
noteras att känsliga personer (till exempel astmatiska
och allergiska) kan få symtom med lägre än 0,05 ppm
ozonkoncentration. Ozon är också en drivkraft för
inomhuskemi. Ofta är produkterna från ozoninitierad
kemi ett större hot mot människors hälsa än deras
föregångare.
ASHRAE:s positionsdokument om luftrening
drar slutsatsen att alla ozonutsläpp som är icke-triviala (utöver en trivial mängd som någon elektrisk
enhet kan avge) kan utgöra en hälsorisk. Följaktligen
bör apparater som använder ozons reaktivitet för
luftrening inte användas i utrymmen där människor
vistas och enheter som avger ozon som biprodukt vid
användning bör användas med extrem försiktighet,
om utsläppen inte är triviala och i bästa fall ersättas
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Luftrenare ersätter inte ventilation, men kan i vissa fall ytterligare minska koncentrationen av partiklar i rumsluften. Bild:
CanStockPhoto

med icke-ozonavgivande alternativ. Annars finns det
en potentiellt hög hälsorisk.
US Environmental Protection Agency (EPA) har
dragit den slutsatsen att tillgängliga vetenskapliga
bevis visar att ozon i allmänhet är ineffektivt vid kontroll av luftföroreningar inomhus i koncentrationer
som inte överstiger folkhälsostandarder.

Användning

Luftrenaren ska användas med en hastighet som är
lämplig för det rum där den är belägen. De flesta luftrenare samlar också in damm och andra föroreningar
i enheten, och därför kan filter eller uppsamlingsplattorna börja lukta och i värsta fall kan den frigöra skadliga ämnen tillbaka ut i luften, om de inte underhålls
eller byts ut enligt tillverkarens instruktioner. Det är
alltså viktigt att alltid följa tillverkarens instruktioner.

Service och underhåll

Reservdelar som filter måste vara tillgängliga och
enkla att bytas ut. Det är viktigt att det finns driftsoch underhållsinformation, inklusive instruktioner
för byte av varje komponent. Luftrenarens använda
filter skall hanteras som farligt avfall, det vill säga
underhållspersonalen skall använda skyddskläder
och andningsskydd.
Till sist är det på sin plats att ännu påminna att
luftrenare inte ersätter ventilation, men att man i
vissa fall kan ytterligare minska koncentrationen av
partiklar i rumsluften med hjälp av en.
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VVS-föreningen på exkursion hos Finska
Fläktfabriken i Måsabacka 1937. Bruno
Sandman var värd, på bilden är han andra
från vänster i ljus hatt. Bild: VVS-teknik i
utveckling (1986)

FläktGroup firar 90 år i Finland
Ventilationsbranschens grand old lady firar i år sitt 90-årsjubileum i Finland.
Svenska Fläktfabriken startade redan 1918 i Jönköping och ända sen 1931 har
Fläkt varit en betydande aktör på ventilationsmarknaden i Finland. Redan från
början var pappers- och cellulosaindustrin en viktig kundkrets. Finska Fläktfabriken Ab – Suomen Puhallintehdas var ett av få företag som tidigt kunde erbjuda
processindustrin avancerade lösningar.
Text: Robert Wiklund

E

fter kriget påbörjades en uppbyggnadsperiod som
gjorde att företaget växte kraftigt på marknaden och
snart var fabriken i Måsabacka i Norra Helsingfors
alldeles för liten. Det ledde till att man på 1950-talet beslutade bygga en helt ny fabrik och man valde att etablera den
nya fabriken i Itäharju i Åbo. Fläkt valde Åbo eftersom där
fanns varvsindustri och annan metallindustri vilket innebar att det fanns gott om kunnig arbetskraft att rekrytera.
Från Åbo var det lätt att både exportera och importera
produkter tack vare färjetrafiken från Åbo hamn.
Huvudkontoret på Fläktfabriken stannade i Helsingfors där även administration och ledning fanns.
Entreprenadverksamheten växte och det fanns många
montörer på större byggplatser med Finska Fläktfabrikens logo på ryggen. På den tiden liknade Fläktens
logotyp faktiskt en räka.

Fläkt lanserade Veloduct kanalsystem

Verksamheten i Finland breddades efter hand. På 1960talet började Finska Fläktfabriken tillverka cirkulära
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kanalsystem där kanaldetaljerna försågs med tätningar
av EPDM-gummi. Fläkt hade beviljats patent på Veloduct-tätningen där plåtkanten dubbelveks på detaljerna för att klämma fast gummiringen. Det må låta
som en petitess men det nya cirkulära kanalsystemet
innebar en hel rad av fördelar: Tryckfallet i kanalsystemet minskade, läckaget minskade till hälften jämfört
med de dåtida rektangulära kanaler med flänsanslutningar och dessutom gick cirkulära kanalsystem snabbt
att bygga. Det var ett stort steg mot moderna ventilationsanläggningar.
Ett annat expansionsområde var industrisidan där
rökgasrening kom att bli en betydande verksamhet.
Finska Fläktfabriken byggde på 1980-talet stoftavskiljningsanläggningar vid Sundholmen och Hanaholmens
kolkraftverk i Helsingfors. Rökgaserna renades från
nästan allt utom koldioxiden. Gips var en viktig insatsvara i processen för svavelrening
Fläktkoncernen expanderade kraftigt under Bengt
Bergs chefskap under åren 1964–1983. Nya dotter-
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bolag grundades förutom i Europa också i Japan,
Indien och Mexiko. För Finska Fläktfabriken var det
i regel så att direktören kom från Sverige. Det var
först när Olavi Matilainen utnämndes till vd som
traditionen bröts. Under 1970-talet byggde Finska
Fläktfabriken ett modernt kontor med den tidens
representationslokaler och bastu och gym för personalen. För personalbruk ägde Fläkt också en äldre
trävilla vid sjön Kolmpers invid Esbo-Kyrskslätts
kommungräns och en sommarvilla i Kimito. Finska
Fläktfabriken hade till skillnad från många lokala
företag en företagskultur med personalvård av svensk
modell. I början av 1970-talet fanns det fler än tusen
anställda på Finska Fläktfabrikens lönelistor.

Förvärvens tid

År 1986 köpte Fläkt ett ventilationsföretag i Esbo –
Ilmateollisuus Oy. Säljare var Nokia. Med Ilmateollisuus-förvärvet kom industrifläktarna med i bilden
samt ett välskött entreprenadföretag med egen kanaltillverkning. Bland annat är Activent en produkt som
är relaterad till detta företagsförvärv.
I december 1990 tecknades ett avtal där Finska
Fläktfabriken köpte hela aktiestocken i familjeföretaget Lapinleimu Oy i Toijala. Finska Fläktens dåvarande vd Harri Launonen kunde efter nyår informera
personalen att Fläkt hade förvärvat Lapinleimu Oy
och att entreprenadsektorn ålades rikta sina inköp
internt. På det sättet fick Toijalaföretaget en extra
knuff framåt och behövde inte permittera eller
avskeda personal under nittiotalets djupa lågkonjunktur. Lapinleimu Oy fungerade under eget namn
ända till 1997 då det sammansmälte helt med ABB
Fläkt Oy.
Lågkonjunkturen i början av 1990-talet blev
mycket djup. Den lukrativa projektexporten till
Sovjetunionen tog slut samtidigt som räntorna steg
och vår nationella valuta kraftigt devalverades. I
denna härdsmälta vågade inte industrin investera och
byggbolagen startade inga nya byggprojekt. Under
denna lågkonjunktur förvärvade Finska Fläktfabriken Paavo Rannila Oy som tillverkade kanaler och
nyligen påbörjat tillverkningen av ventilationsaggregat i Vimpeli. Det här förvärvet innebar att Fläkt
köpte Rannilas marknadsandel och lade ner fabriken.
Efter företagsaffären var Fläkt landets största leverantör av kanalsystem.

ABB klampade in

ASEA hade varit största delägare i Fläkt sedan
Krügerkraschen 1932, men när Percy Barnevik
blev koncernchef på det sammanslagna ASEA och
schweiziska Brown Boveri ville han konsolidera koncernen och dotterbolagen skulle inlemmas i ABB.
Under det sista året som Fläkt noterades på Stockholmsbörsen var omsättningen 20 miljarder svenska
kronor.
När ABB Strömberg steg in som ägare till Finska
Fläktfabriken innebar det stora förändringar för verksamheten i Finland. Firmanamnet ändrades till ABB
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FläktGroup Finland Oy har sin största verksamhetspunkt i Åbo
där många funktioner finns inhysta under samma tak. Förutom
lagret har Fläkten sin kanalproduktion här samt kontorslokaler för
administration och försäljning. Bild: FläktGroup

I företagsaffären i december 1990 övergick ägarskapet av familje
företaget Lapinleimu Oy till Finska Fläktfabriken. Produktionsenheten
i Toijala är Europas största tillverkare av runda frånluftsventiler.
Bild: FläktGroup
Fläkt Oy och företagskulturen kom att ändras i ett enda
svep. En av de första förändringar som ABB genomförde var att sälja sommarvillan för personalbruk i
Kolmpers. Finska Fläktens ackumulerade finansiella
innehav skulle flyttas till ABB Treasury och huvudkontoret i Åggelby skulle säljas till ABB Kiinteistöt.
Ventilationsentreprenaderna flyttades till ett nytt
bolag, ABB Installatiot, tillsamman med SLM asennus.
På detta sätt tömdes Fläkt på sina tillgångar.
Fläktens industrisektor med rökgasrening och
anläggningar till pappersindustrin flyttades till ABB
Power och den verksamhet som sedan kvarstod av Finska Fläktfabriken gick under namnet ABB Fläkt Oy.
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Efter en tid höjde ABB Kiinteistöt hyran till marknadsmässig nivå och ABB Fläkt såg sig tvungen att
flytta ut ur sitt gamla huvudkontor till billigare kontorslokaler i Vanda.
Sedan inträffade två händelser som båda kom att
försvaga ABB-koncernen finansiellt. Den ena olyckan
var ett jättelikt skadeståndskrav i USA, Barnevik hade
kring 1990 förvärvat det amerikanska företaget Combustion Engineering som använde asbest i tillverkningen, vilket ledde till att cancerdrabbade arbetare
väckte gruppåtal. Den andra katastrofen var självförvållad: ABB-ledningen klubbade igenom ett återköpsprogram för den egna ABB-aktien och när skadeståndskravet i USA omskrevs i pressen föll kursen på
ABB-aktien som en sten. Efter denna kapitalförstöring
blev ABB-koncernen finansiellt vingklippt och tvungen
att stärka sin kassa genom att sälja varumärket Fläkt
samt de delar av Fläktverksamheten där aggregat
fabriken i Jönköping ingick samt fabrikerna i Åbo och
Toijala. Nya ägaren blev Londonbaserade Compass
Partner och året var 2001. Företagets namn ändrades till FläktWoods Oy och Woods Fans i Colchester
fusionerades samtidigt in i koncernen.
Efter att ABB sålde Fläkt har bolaget seglat mellan olika Private Equite ägarföretag som har behållit
sitt ägande i drygt fem år och sedan säljer det vidare
till följande köpare. År 2002 sålde ABB ut ventila-

tionsentreprenadverksamheten till YIT där det sammansmälte med Caverion. I den affären ingick Fläktens
olika luftdistributionssystem som Dirivent.
Under det senaste decenniet har förändringarna
fortsatt. Kanalfabriken på Kalevavägen stängdes och
spjällproduktionen utlokaliserades till fabriken utanför
Warzawa i Polen. Till Rydönnotko vid Urusbergets
industriområde i norra Åbo flyttade Fläkten 2015 sin
verksamhet till en stor fastighet som inhyser både kontor, lager och logistikcenter samt inrymmer kanaltillverkningen.
I samband med att Triton steg in som ägare 2016
för FläktWoods, ändrades företagsnamnet till FläktGroup. Den bakomliggande orsaken var att det tyska
ventilationsföretget Denco Happel fusionerades in
under namnet FläktGroup. Den senaste och rätt betydande förändringen skedde 2020 när fläktfabriken
på Kalavavägen lades ner (se artikel i VVS 2/2020).
När man blickar tillbaka på de nittio verksamhetsåren för Fläkt i Finland ser man spåren av ett dynamiskt
företagsliv där det mest bestående har varit den ständiga förändringen. FläktGroup i Finland har i dag 270
anställda och personalen firar märkesåret med planer
på nya produktlanseringar och trevliga kundträffar. För
ett gammalt och anrikt företag gäller det att undvika
att titta för länge i backspegeln, i stället ska man ägna
tiden åt att planera för ökad försäljning och tillväxt.
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Vindkraft blir
något stort

Text: Magnus Hallberg

D

Bild: Tuulivoimayhdistys

et investeras i vindkraftparker och möllor som
aldrig förr i vårt land. Stora parker är på kommande och ännu fler finns på ritbordet. Hur
många som sedan byggs är en annan sak. Det klagas
på att det inte investeras i Finland, men nog görs det
ganska mycket. Allt kommer bara inte ut i offentlig
heten. Men när vi talar om vindkraft med enskilda möllor eller större parker så talar vi om stora summor.
Miljardprojekt är inte ovanliga. För närvarande finns
det möllor under byggnad och sådana som står klara
för drifttagning för flera miljarder. Det att kommuner,
och i synnerhet små kommuner, nu har fått upp ögonen
är att vindkraftparkerna genererar skatteintäkter som
behövs för att kunna finansiera sjukvården, skolväsendet och annan basservice som förpliktar kommunen.

Nästan femhundra möllor byggs
för närvarande

Enligt statistiken från Suomen Tuulivoimayhdistys är
32 vindparker nu under byggnad. I dem finns sammanlagt 461 vindmöllor vars totala produktionskapacitet är
2,4 GW. En grov tumregel är att 1 MW produktionskapacitet kostar ungefär 1 miljon euro säger Villmanstrands tekniska universitets energiprofessor Esa
Vakkilainen. Kostnaderna kan variera rätt mycket
beroende på vilken infrastruktur man är tvungen att
bygga, såsom vägar, grunder och kabeldragningar. Det
fascinerande är att de flesta investeringar görs utan
statligt stöd. Detta beror främst på att produktionskostnaderna per kWh har minskat i samma takt som
effekten på möllorna har ökat. Med samma tumregel
räknat så är investeringarnas värde ungefär 2 miljarder
euro. Man kan jämföra denna summa med att Metsä
Groups investering i cellulosafabriken i Kemi går lös
på 1,6 miljarder euro och är historiskt sett den största
fabriksinvesteringen i finsk skogsindustri. Ännu större
investeringar väntar på att komma i gång, investeringar
som har en godkänd markplan och byggnadslov från
kommunen. I dessa planeras 3,6 GW fördelat på 800
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möllor. Bland annat i Torneå har man planerat en 300
meter hög mölla. Dessa möllor kommer i framtiden att
inbringa en betydande fastighetsskatt till kommunen.

Inga vindmöllor vid sydkusten och
vid östra gränsen

De flesta byggprojekten finns i Kalajoki, Pyhäjoki och
Kajana. De ligger alltså vid västkusten, där det oftast
blåser bäst. Vid vår östra gräns har man inte så stora
planer eftersom Försvarsmakten påstår att möllor stör
deras radar. En stor del av investeringskostnaderna blir
ändå i Finland fast vi inte har stora turbintillverkare
som Siemens och Vestas, men övriga apparaturer och
tillbehör är inhemska. Så det ser ljust ut för miljövänlig vindkraft vilket även bidrar till minskad import av
fossila bränslen. Om utvecklingen fortsätter så här så
kommer vindkraften att vara en mycket betydande del
av vår energiproduktion. Dessutom medför detta inget
avfall eller några utsläpp som bidrar till klimatförändringen. Ett verkligt Win win-system.
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Yrkesstoltheten
– existerar den
fortfarande?
Stravent Oy:s ägare och styrelseordförande Timo Karkulahti har sin
bestämda syn på yrkesstoltheten. Förr
var stoltheten över utfört arbete en stor
sak, en hederssak, men i dag verkar det
faktiskt vara så att yrkestoltheten inte
längre existerar. – Den är en folktradition som hör till en förgången tid. I dag
är man bara på arbete och på fritiden
på sociala medier.
Intervju: Börje Takolander

Bild: Stravent

Timo Karkulahti, styrelseordförande och ägare i Stravent Oy.

T

idigare kände man igen en yrkesman på hans
händers verk, men i dag fäster ingen någon uppmärksamhet vid sådant, beklagar Karkulahti. Det
gäller bara att bygga snabbt och kostnadseffektivt.

Är yrkesstolthet endast det hur arbetets
slutresultat ser ut?

– Det är väl rätt svårt att känna yrkesstolthet över ett
arbete där man endast pusslar ihop bitar enligt färdigt
uppgjorda planer och direktiv? Och vem är i så fall stolt
över slutresultatet, beställaren, planeraren, montören
eller var och en över sin egen del av helheten?
Karkulahti anser att det är svårt att säga eftersom
montörens yrkesskicklighet och erfarenhet inte utnyttjas
fullt ut, utan endast för ihopmonteringen. Beställaren
är antagligen nöjd över det förmånliga priset när hen
inte bär ansvar för produktens hållbarhet, vilket de nya
kraven förutsätter för till exempel hushållsmaskiner.

Yrkesskickligheten avgör

– Yrkesstolthet är att skilja sig från andra genom
yrkesskicklighet som omfattar både produkternas kvalitet och deras hållbarhet. Den yrkesstolthet som vi
besitter på Stravent bygger på utbildning, livscykeltänkande och miljöansvar. Dessa tre faktorer tillsammans
utgör vår yrkesstolthet, hävdar Timo Karkulahti.
Ägargenerationen är nu den fjärde i ordningen av
byggare inom familjeföretaget.

Står för levererade anläggningar

Stravents yrkesstolthet och arbetskvalitet har ingenting
att göra med garantifrågor.

– Stravents garantier bygger inte på entreprenadavtalens paragrafer eller på planeringsfel, utan de
görs upp utgående från en fungerande, rätt dimensionerad anläggning, såsom det var brukligt tidigare. Vi
står för att de anläggningar vi levererar fungerar som
de ska när vi överlåter objektet och att våra kunders
förtroende för oss förstärks med tanke på framtiden.
Saker och ting borde utvecklas genom att förbättra
och övervaka underhållet.

Feedback i allmänhet i mindre kretsar

– Det är mycket sällan vi får spontan feedback av
kunderna för en välfungerande anläggning som man
kan vara stolt över. Feedbacken ges för det mesta i
mindre kretsar såsom finländare brukar göra.

Nya beställningar är den bästa mätaren

– Vi på Stravent strävar alltid efter att själva få starta
de anläggningar vi levererar och vi önskar även feedback på hur vi har lyckats. Ibland kanske någon kund
tackar oss, konstaterar Timo Karkulahti. Men nya
beställningar är nog den bästa mätaren. Inom branschen brukar man säga, att om ingenting hörs om
objektet, fungerar det antagligen.
Timo Karkulahti känner inte till i vilken omfattning man i dag vid yrkesskolor och yrkeshögskolor
fäster sig vid frågor som rör yrkesstolthet och egna
händers verk.
– Det vet jag inte, men det är säkert även en
fråga om uppfostran och vilka värden som råder i
hemmen.
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VSF
Medlem i VSF

Trygve Norrgrann

Blev rörmokare i
stället för bonde
Var det från början klart att du efter skolan
skulle skaffa dig någon teknisk utbildning?

– Nej, det var min far som tyckte att jag skulle bli rörmokare i stället för bonde!

Hur passade dina studier in i VVS-branschen?
Hur ser din yrkesverksamhet ut? Vad har du
gjort inom VVS-branschen?

Var sysslar du med i dag?

– Nuförtiden är jag pensionär.

Vad gillade du mest i ditt arbete och varför?
– När något ”klurigt” arbete skulle göras och jag fick
det löst och gjort.

Vad har hittills varit den största utmaningen i din yrkeskarriär?

– År 2001 i Stockholm i Skarpnäck där det skulle byggas ett pensionärshus med 52 lägenheter.

På vad ligger tyngdpunkten inom VVS i dag
enligt din mening?

– Ur kundens synvinkel är det mycket om energisparande, miljö- och klimatfrågor och förstås kostnadsfrågor. Detta diskuteras ju med VVS-arbetarna.

Född: 21.1.1947
Utbildning/karriär: Rörmokare
Blev medlem i VSF år: 1984 VA
Familj: Sambo, 2 barn, 4 barnbarn, 2 barnbarnsbarn
Bor i dag: I Närpes i lägenhet
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Tycker du, att dagens VVS-utbildning inom
branschen motsvarar dagens krav? Vet
utbildningsanstalterna vad som behövs?
– Nej. De som utbildar unga VVS:are borde själva uppdatera sig inom mångt och mycket!

Det sägs att VVS-branschen är långsam vad
omställningar beträffar? Är det även din
erfarenhet?
– Ja och nej! Inom största delen hänger branschen
med, men inom vissa områden råder ”gammalmodighet”.

Följer du ännu med vad som händer inom
branschen – i Finland och globalt?
– Ja. Jag besöker
gamla arbetsplatsen och läser förstås
VVS-tidskriften.

Är du föreningsaktiv?
Nej.

Vad sysslar du
med på din fritid?
– Tennis, promenader, fiske, böcker,
goda vänner och så
förstås den nya husbilen.
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Bild: privat

Trygve Norrgrann

Bild: privat

– Jag gick ett år på VVS-linjen i yrkeskolan i Vasa år
1965. Före skolgången var jag ett år på praktik hos
firma Wilhelm Forsén och cirka ett år hos firma Östen
Ivars. Det var tider det! Efter militärtjänstgöringen
for jag till Sverige och stannade där i cirka tio år på
två olika firmor innan jag och en annan rörmokare, en
rikssvensk, startade Märsta Rör, norr om Stockholm.
Inom branschen har jag gjort allt inom VVS-området.

Krönikan

Gustav de Laval, mannen
bakom Alfa Laval
Text: Robert Wiklund Bild: Peter Lönnqvist

E

tt av de mer namnkunniga företagen som tillverkar pumpar, ventiler, värmeväxlare och separatorer
är Alfa Laval. Detta företag har sitt ursprung i en
outtröttlig uppfinnare från Dalarna med det franskklingande namnet Gustav de Laval. Han kom att beviljas 92
olika patent och startade över 30 företag under sin livstid.
I raden av många kända uppfinnare i Sverige på 1800-talet
var Gustav de Laval den enda som var välutbildad. Han
hade både ingenjörsexamen från Teknologiska institutet
i Stockholm 1866 och doktorsgrad i kemi från Uppsala
universitet. På 1870-talet då, Gustav de Laval inledde sin
karriär i Stockholm som självständig uppfinnare, var 80
procent av svenskarna sysselsatta inom jordbruket och
livsmedelsexporten utgjorde mer än en tredjedel av Sveriges export. Smörexporten ökade år efter år, men att separera fettet från mjölken var tidsödande. År 1864 visade
Antoni Prandtl i München en mekanisk separator med
roterade armar som separerade fettet från mjölkserumet
med hjälp av centrifugalkraften. Den bayerske uppfinnaren övergav emellertid sin konstruktion för att den var
för besvärlig att hantera och ansågs för energikrävande.

De Laval arbetade kontinuerligt på att förbättra sin separator för mejeriindustrin och han patenterade sedan den
förbättrade versionen som han kallade Centrifugalseparatorn. Den prisbeönades på många internationellla utställningar. Det unga företaget satsade på exporten och under
perioden 1879–82 deltog Oscar Lamm i 42 utställningar
i tolv olika länder. Försäljningen tog fart och agentnätet
utvidgades till länder som Australien, Ryssland och USA.
År 1883 ombildades förteget till Separator AB och det var
nu som de Laval tog itu med att utveckla ångturbinen. I
samband med det tog han även fram det såkallade Lavalmunstycket som fortfarande används i raketmotorer.
Uppfinningslustan visste inga gränser, de Laval deltog i
många vidlyftiga projekt som utvecklande av både rymd
raketer, flygmaskiner och mjölkmaskiner. Vid sekelskiftet
1900 var Separator AB en av Sveriges största företag och
de Laval var en tid en förmögen man, men pengarna hann
ändå ta slut på grund av hans olika kostsamma projekt.
Det dröjde till 1963 innan Separator AB
bytte namn till vår tids Alfa Laval.

I Stockholm arbetade Gustav de Laval också med en
maskin som skulle försnabba processen med att separera grädden från mjölken och hans konstruktion var en
centrifug som drevs av en ångmaskin. I december 1877
var han klar att förevisa separatorn för utvalda intressenter och de Laval kunde visa att efter 15 minuters
drift var grädden på ytan hård som smör. Problemet
var att intressenterna bara ryckte på axlarna och inte
visade något intresse för de Lavals separatoruppfinning, kanske på grund av att ekonomin i landet var i
en djup svacka. Inte ens en välbeställd maskinagentur i Köpenhamn visade något intresse för att börja
tillverka separatorn.
De Laval var i ett besvärligt ekonomiskt läge, utan
kapital kunde han inte starta egen produktion och
ingen verkade tro på hans uppfinning. Oscar Lamm
var personen som löste upp knuten. Oscars far var
förmögen och kunde satsa kapital på företagsidén
som sonen och de Laval presenterade. Tekniknördar
på gasverket ville testa om separatorn kunde användas
till att avskilja ammoniak ur stenkolstjära. Testet var
framgångsrikt.
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IDOs nya spolventil och återfyllnadsventil - ett kit reservdelar är allt du behöver i verktygslådan
Nu behöver du inte längre jaga en specifik reservdel när du ska byta ventil i en golvstående toalett. Våra nya kompletta
reservdelskit för IDO malli 245 spolventil och IDO malli 333 återfyllnadsventil passar alla våra golvstående toaletter
IDOs nya spolventil och återfyllnadsventil - ett kit reservdelar är allt du behöver i verktygslådan
som lanserats de senaste 16 åren - och i framtida modeller. Alla reservdelar kan köpas separat eller som ett kit.
Nu
du inte längre
specifik
reservdel
när du skaavbyta
ventil ihar
en golvstående
toalett.
Våra nya kompletta
Sabehöver
vi att installationen
harjaga
bliviten
enklare
och
att återfyllningen
cisternen
blivit tystare och
snabbare?
reservdelskit
IDO malli 245 spolventil och IDO malli 333 återfyllnadsventil passar alla våra golvstående toaletter
Läs mer påför
ido.fi
som lanserats de senaste 16 åren - och i framtida modeller. Alla reservdelar kan köpas separat eller som ett kit.
Sa vi att installationen har blivit enklare och att återfyllningen av cisternen har blivit tystare och snabbare?

Läs mer på ido.fi
IDO SEVEN D
Kompatibel
IDO
SEVEN D

2021 - IDO GLOW

FRAMTIDA MODELLER

Nya IDO2021
spolventil
och GLOW
återfyllnadsventil
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