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

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

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

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

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

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

SERVICE OCH LÖSNINGAR 
FRÅN FLÄKTGROUP
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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. 

Dessutom är det möjligt att fjärrstyra eller fjärravläsa 
avgasningssytemet via internet. 

Läs mer på www.imi-hydronic.fi

IMI Hydronic Engineering Oy
Tel: 0207 401 600

Epost: myynti@imi-hydronic.com

Simply Vento

Vento Compact

Nya kompakta 
vakuumavgasare
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Misstaget av undervisnings
ministeriet

LEDAREN

eftersom yrkeshögskolereformen 
mest handlade om samma utbild-
ningspaket men med ett nytt namn. 
Rötan kan spåras till Undervisnings- 
och kulturministeriet.

Som EU-land införde Finland lagen 
93/2017 för examina där riktlin-
jerna är dragna av Europeiska par-
lamentet. Lagen bereddes i nästan 
tio år av Undervisnings- och kultur-
ministeriet. Syftet var att få våra 
nationella examina godkända på den 
beramade ”European Qualifications 
Framework”-listan. Då lagen lanse-
rades exkluderade ministeriet alla 
äldre examina, med den påföljd att 
den gamla ingenjörsexamen anses 
vara obehörig enligt denna lag. En 
äldre ingenjör som i dag söker ett 
internationellt arbete eller en Euro-
peisk tjänst får inte ett EQF-6 erkän-
nande av utbildningsmyndigheterna 
i Finland. 

Detta myndighetsförfarande är minst 
sagt märkligt, eftersom ingenjörerna 
sedan tidigare hade den utbildnings-
nivån som yrkeshögskolorna utbildar, 
det vill säga EQF-6-nivån. Även den 
Europeiska takorganisationen FEANI, 
som klassificerat de Europeiska ingen-
jörsutbildningarna, bekräftar att den 
äldre ingenjörsexamen har grade-
ringen EQF-6. Den nationella utbild-
ningsgraderingen som uppehålls på 
Statistikcentralens nätsida bekräftar 
likaså att ingenjörer sedan 1997 är på 
nivå 6, som i dag motsvarar EQF-6.

I näringslivet finns det för närvarande 
kring tiotusen verksamma ingenjörer 
med examen före reformen. Det här 
är ett problem som måste rättas till. 
Första steget är att man på myndig-
hetshåll kan erkänna att misstag har 
begåtts. 

I Finland har vi över hundra år av 
traditioner med ingenjörsutbild-
ning. Polytekniska institutet blev 

redan 1879 en renodlad yrkes-
inriktad utbildningsanstalt och vid 
en reform 1908 fick den nytt namn 
och kallades Tekniska högskolan 
och examinanderna fick titeln dip-
lomingenjör. På institutnivå har 
Tekniska Läroverket i Helsingfors 
utbildat ingenjörer sedan 1916 och 
Vasa tekniska läroanstalt sedan mit-
ten av 1960-talet, för att nämna de 
svenskspråkiga utbildningarna.

På tidigt nittiotal genomfördes en 
reform när ingenjörsutbildningen 
överfördes till nygrundade enheter 
som kallades yrkeshögskolor i stäl-
let för läroverk och institut såsom 
tidigare. Reformen på nittiotalet 
medförde ingen höjning av nivån 
på ingenjörutbildningen, utan den 
bihölls på samma nivå. Samtidigt 
med reformen slopades den kortare 
teknikerutbildningen.

Häromåret har det framkommit att 
ingenjörer med examen från Tek-
niska Läroverket i Helsingfors inte 
anses vara formellt kompetenta för 
tjänster och arbetstillfällen där kra-
vet är yrkeshögskoleingenjör. Det 
leder till att ingenjörer som utex-
aminerades före yrkeshögskole-
reformen hamnar i offside trots att 
utbildningen är likvärdig. Problemet 
framträder när rekrytering sker enligt 
utbildningsmyndigheternas ramverk 
för kompetenser. 

Utbildningsmyndigheterna anser att 
den äldre ingenjörsexamen ersattes 
av en parallell ingenjörsexamen som 
fick högskolestatus när våra institut 
började kallas yrkeshögskolor enligt 
reformen. Den här logiken haltar 

Robert Wiklund

Chefredaktör
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Den fyra veckor långa 
bostadsmässan i Lojo som 
öppnade i början av juli 

lockade över 80 000 besökare.
– Med tanke på rådande 

omständigheter är det en god siffra. 
Vi ställde inga givna mål för antalet 
besökare. Det viktiga för oss var att 
överhuvudtaget kunna ordna mäss-
san, säger Anne Pallaste som är 
utvecklingsdirektör vid andelslaget 
Finlands bostadsmässa. 

Årets bostadsmässa bjöd på hus och hem i snart sagt alla smaker. I den nya stads-
delen har enfamiljshusen sällskap av såväl äldreboende som bostadsrätts- och 
hyreslägenheter.

Till saken hör att arrangörerna 
mitt under pågående evenemang 
skärpte säkerhetsbestämmelserna 
inom mässområdet, då smittläget 
försämrades i landet. 

I år ordnade Finlands bostads-
mässa sitt årliga evenemang till-
sammans med den lokala värden 
Lojo stad. Mässområdet växte fram 
i Hitissund – Hiidensalmi – som 
ligger vid Lojosjöns nordöstra 
hörn, en kilometer norr om sta-

Text: Niclas Erlin

Huset Pyörre, virvel, hörde till de absoluta dragplåstren under mässan. Den runda byggnaden har plåtfasad och en stomme i stål. I mitten 
finns en innergård där det växer ett äppelträd. Foto. Finlands bostadsmässa

dens centrum. Här har i praktiken 
en ny stadsdel tagit form strax 
invid sjön.

Flervåningshus
Energisnålhet, hållbart byggande 
och klimatvänliga lösningar var 
teman som arrangörerna ville 
lyfta fram extra mycket. Entre-
prenörerna fick råd när det gäller 
energismart byggande och därtill 
mättes husens koldioxiodavtryck.

Mångsidig bostadsmässa  
lockade många till Lojo
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– Miljömedvetenheten fick stor 
uppmärksamhet, både bland besö-
karna och i medierna, säger Pallaste. 

I år var också utbudet exeptio-
nellt brett när det gäller objekten. 
Enfamiljshusen på de 17 småhustom-
terna – byggda i trä, sten, betong och 
stål –  har sällskap av en renoverad 
villa, ett trevåningshus med äldre-
boende och daghem, två stycken 
sexvåningshus och tre parhus.

Parhusen bildar ett bostads-
andelslag, ett av sexvåningshusen 
har hyreslägenheter och det andra 
erbjuder bostadsrätter.

– Det mångsidiga utbudet väckte 
mycket intresse, säger Anne Pallaste.

Bland annat de gemensamma 
bastu- och terrassutrymmena på 
översta våningen till de två sex-
våningshusen är en lösning som 
många av besökarna fäste sig vid, 
berättar hon.

Skärgård nästa år
Nästa år ordnas bostadsmässan 
mellan den 15 juli och 14 augusti i 
Nådendal. Där har byggarbetet kom-
mit i gång i det nya området som 
växer fram på ön Luonnonmaa, som 
ligger sydväst om stadens centrum. 

– Det är i den riktning som 
Nådendal växer, säger Anne Pallaste.

Hon berättar att den kommande 
mässan lägger fokus vid byggande i 
en skärgårdsmiljö så att naturen och 
omgivningen tas i särskilt beaktande.

Ön Luonnonmaa har broför-
bindelse både med fastlandet och 
skärgården. På samma ö finns bland 
annat presidentens sommarresidens 
Gullranda. 

Lojomässan kvar 
på nätet 

På nätet går det att bekanta 
sig med husen som var öppna 
under årets bostadsmässa. Där 
erbjuds bland annat en virtuell 
vandring i de olika hemmen, 
samt tekniska och andra upp-
gifter om byggnaderna. 

Sidan hittas på adressen: 
www.asuntomessut.fi

Huset Sensu t.h. är byggt i betong och beklätt med en fasad i trä. Det graderas i energieffek-
tivitetsklass A. Foto. Finlands bostadsmässa

Takterrassen som finns på översta våningen till hyreshuset väckte stort intresse under mässan. 
Foto. Finlands bostadsmässa

Så här ser badrummet ut i huset Sensu, vars stomme består av betongelement. Foto. Finlands 
bostadsmässa
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Våra vatten har länge varit 
hotade, och nu accelererar 
klimatförändringen. Vi lever i 

en tid av snabba förändringar i våra 
hav. Det innebär stora utmaningar – 
inte bara att förstå vad som händer, 
utan också att komma fram till vad 
vi ska göra.

Det säger Alf Norkko som är 
professor på Tvärminne zoologiska 

Värmeböljor simuleras
med hjälp av golvvärme

Text: Niclas Erlin

Tvärminne zoologiska station samarbetar med Roth inom marinbiologisk grund-
forskning. Tekniken att värma upp vattenkamrar på havsbottnen med hjälp av golv-
värmerör för att studera effekten av värmeböljor är helt unik.

station på Hangö udd. Stationen 
som hör till Helsingfors universitet 
har i snart 120 års tid bedrivit forsk-
ning kring den kustnära havsmiljön, 
och ligger därmed i framkanten när 
det gäller att observera de föränd-
ringar som sker i vattnen. Norkko 
konstaterar att utvecklingen tagit 
sådan fart att också nya former av 
samarbete måste utvecklas.

– Problemen är komplexa, då 
både övergödningen och nu också i 
allt högre grad klimatförändringen 
samverkar, och därför krävs det 
interdisciplinärt arbete för att hitta 
vettiga lösningar.

Akvarier på bottnen
Ett sådant samarbete har tagit form 
mellan stationen och Roth Finland, 

Fr.v. Robin Gottberg, Laura Kauppi, Alf Norkko, Joanna Norkko och Norman Göbeler säger att systemet fungerade bra. Här är de ombord 
på stationens forskningsfartyg Augusta. Foto: Niclas Erlin
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Värmerören är inlindade på insidan av kamrarnas väggar. I mitten ses en syremätare och till höger vattenpumpen. Vattnet byts kontinuerligt ut 
genom ett hål i kammarväggen. Mätaren i dykarens hand visar djupet. Foto: Norman Göbeler

som har sin lokal i Ekenäs och som 
specialiserat sig på olika golvvärme- 
och tappvattenlösningar.

Resultatet är ett system som 
består av ett antal vattenkamrar på 
havets botten, i vilka temperaturen 
kan regleras med hjälp av golvvär-
merör.

Det första experimentet där 
tekniken användes genomfördes 
under tre veckor i juli.

– Inne i kamrarna ville vi skapa 
förhållanden som motsvarar en 
värme bölja. Vattnet värmdes upp 
till 26 grader, säger Laura Kauppi 
som är forskningskoordinator på 
zoologiska stationen.

Vid givna tillfällen dök Laura 
Kauppi och doktoranden Norman 
Göbeler ner till kamrarna för att 
ta vattenprover och slutligen också 
bottenprover, som just nu analyse-
ras i stationens laboratorium. Pro-

verna visar hur organismerna och 
sedimentet påverkats av den höjda 
temperaturen.

400 meter rör
Helheten bestod av totalt tio vatten-
kamrar på 28 liter var. Fem av dessa 
utgjorde så kallade kontrollkamrar 
med normal vattentemperatur – 
kring 20 grader vid tidpunkten för 
experimentet – medan vattnet i de 
övriga fem kamrarna värmdes upp.

– I varje kammare fanns cirka 
tio meter golvvärmerör, säger 
Robin Gottberg som är produkt-
chef på Roth Finland.

Han berättar att helheten 
omfattade totalt ungefär 400 meter 
rör, vilket i stora drag är samma 
mängd som behövs för golvvärme-
systemet i ett litet enfamiljshus. 

Också den övriga utrustningen 
som användes för själva värmede-

len i helheten – värmeaggregatet, 
termostaterna och styrsystemen – 
består av standardkomponenter i 
ett golvvärmesystem för ett små-
hus.

Hjälp behövdes
Kamrarna är skräddarsydda för 
ändamålet och tillverkade i Tysk-
land. När de anlände till stationen i 
fjol aktualiserades följande fas i pro-
jektet, nämligen att komma fram till 
hur temperaturen inne i dem kunde 
regleras.

– Vi hade väldigt många idéer och 
vi testade flera olika lösningar, säger 
Norman Göbeler och berättar att 
marinbiologer runt om i världen tam-
pas med samma praktiska problem.

Forskarna i Tvärminne insåg 
snart att det behövs utomstående 
hjälp. Det var då som Robin Gott-
berg på Roth kontaktades.
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– Vi blev genast intresserade. 
Det här är en sak som vi gärna är 
med i. Alla som bor längs kusten är 
måna om att vattnet är i skick.

Ganska fort efter att Gottberg 
bekantat sig med utmaningen före-
slog han golvvärme som en gångbar 
lösning.

Förslaget föll genast i god jord. Roth 
började leverera utrustning, och med 
goda råd av Gottberg vidtog arbetet att 
konstruera anläggningen. 

Norman Göbeler höll i trådarna 
tillsammans med stationens tek-
niska experter. Det var mycket som 
skulle testas innan allt var klart.

Ökad stress
Det visade sig att anläggningen 
fungerade väldigt bra.

– Bättre än vi kunde önska, säger 
Joanna Norkko som är forsknings-
koordinator på stationen.

Hon säger att det har verkligt 
stor betydelse att utrustningen är 
pålitlig eftersom många osäker-

hetsmoment då kan räknas bort när 
arbetet analyseras. Laura Kauppi 
säger att variationen i resultaten 
från de olika kamrarna var väldigt 
liten, vilket visar att de fungerade 
som de skulle.

– Vi kan vara säkra på att det 
är värmen som spelat in, säger hon.

De djur som varit under lupp 

– maskar och musslor – har konsu-
merat mera syre, vilket är ett tecken 
på stress. 

– I de uppvärmda kamrarna 
ökade både produktionen och kon-
sumtionen av syre, säger Laura 
Kauppi och berättar att den till-
tagande aktiviteten påverkar när-
saltflödet i bottensedimentet.

Laura Kauppi tar prover ur en av kamrarna. Provtagningen sker genom ett hål i locket. Foto: Norman Göbeler

Vattenkamrar värms upp

 » Anläggningen för att simulera en värmebölja på havets botten använ-
des i somras vid Furuskär utanför Tvärminne zoologiska station.

 » Kamrarna på 28 liter var placerades på bottnen och kan beskrivas 
som uppochnervända akvarier nedtryckta i bottensedimentet.

 » Vattnet i dem värmdes upp med hjälp av golvvärmerör. Ett elvärme-
aggregat på en brygga invid stod för värmen. I varje kammare fanns 
en givare till en termostat, som reglerade värmen så att den hölls 
på rätt nivå. Varje kammare hade ett eget styrsystem.

 » Inne i varje kammare fanns också en pump som bidrog till syreutbytet. 
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Norman Göbeler och Laura Kauppi visar en av kamrarna med tillhörande rör samt aggregatet 
som stod för värmen. Foto: Niclas Erlin

Här ser man värmeaggregatet på bryggan och rören som leder värmen till vattenkamrarna 
på bottnen vid Furuskär. Foto: Norman Göbeler

Mobil anläggning
Tekniken möjliggör också att 
vattnet i kamrarna kyls ner i 
framtida experiment, vilket bred-
dar användningen. Forskarna i 
Tvärminne har redan planer för 
en större anläggning än årets och 
samtidigt skissar de på ett mobilt 
system, med värmeelementet, 
styrsystemen och energikällan på 
en flotte.

– En väsentlig fråga när det 
gäller en mobil anläggning är hur 
mycket energi den behöver och 
hur energin ska produceras, säger 
Norman Göbeler.

Forskarna är övertygade om 
att golvvärmetekniken kommer 
att väcka intresse även interna-
tionellt.

– Det är många som letar efter 
fungerande lösningar. Vi har nu en 
som fungerar, säger Laura Kauppi.

Bättre möjligheter
Alf Norkko ser samverkan med 

Roth som en ytterligare professio-
nalisering av arbetet på stationen.

– Den tekniska kunskap de har 
är precis den vi behöver. Det möj-
liggör verklig toppforskning, fastslår 
han.

Robin Gottberg säger att Roth 
gärna fortsätter samarbetet.

– För oss blir det här ingen stor 
business, men vi tycker ändå det är 
viktigt att vara med. Vi är nöjda om 
vi kan hjälpa till. 
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Trots att det kommer olika sig-
naler från byggbranschen om 
bygglov och brist på bostäder 

pågår det en livlig byggverksamhet. 
Tillväxtområden som Helsingfors 
och Uleåborg är orter där man hela 
tiden bygger fler bostäder, vilket 
håller upp efterfrågan på produkter 
för boendekomfort. Och vi har vun-

Swegon ILTO har medvind. Företaget har haft en bra tillväxt under flera år och har 
nyligen investerat i utökad kapacitet i fabriken i S:t Karins där nya produktions-
linjer har tagits i bruk och kontorslokalerna renoverats. – Vi har vuxit ordentligt 
och anställt ny personal, för närvarande söker vi tolv personer till produktionen, 
säger Peter Stenström, vd för Swegon ILTO Oy. Läget ser bra ut på våra huvud-
marknader i Finland och Sverige. 

nit marknadsandelar på den finska 
marknaden trots att den är fullkon-
kurrerad, berättar Stenström. 

– Covid-19-läget har påverkat 
även oss men lyckligtvis har vi haft 
hyfsad tillgång på komponenter. Det 
fanns brister i processen och vi måste 
jobba tätt ihop med våra partners 
för att få tillräckligt med elektronik. 

Intervju: Börje Takolander

Peter Stenström, t.v. och Sakari Suominen är nöjda över den omfattande renoveringen av fabriks- och kontorsfastigheten i S:t Karins. Bild: Swegon ILTO

Nästan alla produkter vi tillverkar 
innehåller någon komponent som 
är relaterad till elektroniken. 

Omfattande renovering och  
tillbyggnad
Swegon ILTO har vissa huvudpro-
dukter som funnits med från år till 
år. Tidigare levererades fler spis-

Företaget mår bra om  
de anställda mår bra
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kåpor än aggregat, men förra året 
utjämnades årsvolymerna till cirka 
25 000 exemplar vardera. 

– Detta berodde på att Swegon 
stängde en enhet i Sverige, vars 
produktion flyttades till Finland. 
Vår fabriksexpansion på 2 000 m2 
kom i rätt ögonblick med tanke på 
den volymökning som fabriksstäng-
ningen i Sverige medförde.

– Siffrorna från omkring fyra 
år tillbaka visar att vi då omsatte 22 
miljoner euro, berättar operations-
chef Sakari Suominen. Nu visar 
vår omsättning preliminärt 40 miljo-
ner euro – nästan dubbelt upp redan 
under den här tidsperioden. 

Totalrenoveringen i S:t Karins 
som inleddes för ett par år sedan 
omfattade både fabriken och kontoret. 

– Vi hyr fastigheten och vår 
hyresvärd var redo att satsa mera 
än fyra miljoner euro i renoveringen 
och då renoverades det mesta, 
hustekniken förnyades, vi fick ny 
Swegonventilation och -kylning i 
nästan alla lokaler.

 – Utbyggnaden blev klar år 2019 
och därefter började vi renoveringen 
av kontoret och den äldre delen av 
fabriken. Vi kunde jobba där samti-
digt, trots att vi hade en del rätt tunga 
projekt på gång – kanaldragningar 
och dylikt störde inte produktionen. 
Det var en rätt spännande tid och nu 
har vi en riktigt högklassig arbets-
miljö; ventilationen förbättrades och 
temperaturen kontrollerades samti-
digt över hela produktionslokalen.  
Temperaturen i produktionslokalen 
höll sig under 25 °C under somma-
rens värmebölja, det var ganska skönt 
konstaterar Sakari Suominen.

Beslutsfattarnas förtroende
– Visst var vi en aning oroliga i början 
av renoveringen på grund av coronan, 
men besluten var fattade innan pan-
demin började och kunde egentligen 
inte påverkas efter att  coronan blev 
en del av vardagen. Entreprenörerna 
säger att bostadsventilationen är den 
snabbast ökande delen av ventila-
tionsbranschen och de har förtroende 
för oss och det är ju en väldigt positiv 
signal för S:t Karins, säger Stenström.

Hård konkurrens
Swegon ILTO:s kunder är främst 
stora byggbo0lag, installatörer, 

grossister och modulbyggare. Kon-
kurrensen har alltid varit rätt hård 
inom branschen i Finland, här finns 
flera inhemska tillverkare och till och 
med nya dyker upp på marknaden. 

– Trots att vi har fördubblat 
omsättningen, har vi lyckats hålla 
kvaliteten på en väldigt bra nivå 
och hålla leveransprecisionen på 
hög nivå. Vi har hållit vår position i 
konkurrensen, säger Stenström nöjt. 

– Swegon har också lyckats ta 
hem affärer i några exotiska länder dit 
vi levererar stora volymer av aggregat 
och spiskåpor. Så har vi även avtal 
med nybyggare, som först levererar 
till Kina via vissa av sina europeiska 
partners. Komponenterna åker först 
till Kina och kommer därefter tillbaka 
som färdiga byggmoduler för den 
svenska byggmarknaden. Där har vi 
lyckats vinna affärer. Det företag vi 
levererat produkter till i Malaysien 
kommer att stanna där, eftersom 
modulbyggandet där är på gång och 
de behöver aggregat och spiskåpor 
också från S:t Karins. 

Nya exportländer
– Det diskuteras mycket om vad som 
har hänt på byggmarknaden under 
coronatiden. Vi har dock inte sett 
några problem på marknadssidan 
eller med våra volymer. Nya export-
länder har öppnat nya säljkanaler 
så att vi har kunnat växa trots det 
krävande marknadsläget, framhåller 
Stenström. 

– Vår exportandel har vuxit 
under de senaste åren med 6–7 pro-

centenheter. Från S:t Karins har vi 
levererat till 16 olika exportländer.

– Trots isoleringen och begräns-
ningarna som coronapandemin för 
med sig har vi klarat oss förvånans-
värt bra. Visst har det medfört vissa 
problem. Anställda på fabriken måste 
bära munskydd och vi måste fokusera 
på städningen. Toaletterna och alla 
ytor städas flera gånger per dag. Och 
så har vi fler ställen med handsprit 
där man kan ”tvätta” händerna så ofta 
man vill, säger Suominen.

Distansarbete
– Kontorspersonalen jobbar på 
distans så mycket som möjligt och 
man har ju varit tvungen att möta 
sina kunder på distans. Det har varit 
begränsat med fysiska möten. På 
fabriken har det inte påverkat oss, 
vi har inte heller i övrigt så många 
gäster. Inga besök av större dele-
gationer har förekommit och vi har 
inte heller kunnat fira vår fabriks
öppning eller arrangera något 
”kalas” för personalen .

– Vi har beslutat att vi till vissa 
delar kommer att fortsätta med de 
arbetsmetoder som vi vant oss vid 
under det här året, även om vi alla 
kan samlas på  kontoret, säger Peter 
Stenström. Det har sina fördelar att 
vi har lärt oss jobba på distans och 
har digitala verktyg för att få effek-
tivitet i det dagliga arbetet.

Bostadsventilation
Swegon ILTOs kundsegment finns 
inom bostadsventilation och utgör 
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ett komplement till den övriga  ven-
tilationen och de olika inneklimat-
systemen som Swegon marknadsför. 

– Det finns synergier mellan 
bostadsventilation och allmän ven-
tilation och vi drar nytta av det både 
i utvecklingen och i andra system-
lösningar som vi kan erbjuda våra 
kunder. Swegon kan erbjuda lös-
ningar som fyller kundernas krav 
både i form av centraliserade och 
decentraliserade anläggningar eller 
någonting däremellan. 

Överlappning undviks
De aggregat som Swegon säljer till 
konsumenter har egna regelverk i 
EU-lagstiftningen, medan de kom-
mersiella ventilationssystemen 
omfattas av andra regler trots att 
de kan ligga i samma luftflödes-
område.

– Till exempel Ecodesign gäller 
enbart för Swegons konsumentpro-
dukter. De större ventilationsaggre-
gaten har sina egna regelverk. Och 
det är ju en ganska naturlig uppdel-
ning inom koncernen, att olika fack 
sysslar med olika typer av regelverk-
spaket, anser Peter Stenström. 

Norden hemmamarknad
– Man kan säga att Norden är vår 
hemmamarknad. I Finland och 
Sverige är Swegon Casa marknads-

ledande på projektbyggande, som vi 
kallar det.  Även i Norge har vi en 
stark position. Vår hemmamarknad 
sväljer en stor del av produktionen 
och samtidigt erbjuder Swegon oss 
ett väldigt omfattande distributions-
nätverk. Vi har omkring ett tjugotal 
egna sälj bolag och minst lika många 
dealers. Vi har tillgång till alla delar 
av världen och det ger en stor möj-
lighet för oss som finskt bolag att öka 
sin export och också bygga upp vår 
exportmarknad.

Fokus på energibesparing
– Energibesparing finns väldigt 
starkt med i vår verksamhet. Håll-
barhet är i fokus både för oss och 
moderbolaget Swegon, vars lång-
varige ägare är det börsnoterade 
Latour. Hållbarheten värderas 
mycket högt i koncernstrategin och 
vi har målsättningar för de flesta 
komponenter där hållbarheten spe-
lar roll, påpekar Stenström.

– I vår egen produktion och i 
våra processer har vi krav på att all 
energi som används ska vara hållbart 
producerat och därför använder vi 
för närvarande el från vattenkraft 
som inte förorsakar CO2 utsläpp, 
framhåller Sakari Suominen. Hela 
vår verksamhet och våra produkter 
baserar sig på snål energianvänd-
ning och på gröna värden. 

– Vi sätter tummen upp för 
värme- och energiåtervinning. De 
finns nog högt uppe på vår agenda. 

Kunderna av samma mening
– Lyckligtvis delar våra kunder 
vår uppfattning om gröna värden, 
säger Sakari Suominen. Kunderna 
är mycket insatta i det här och för-
står sig på gröna värden och kräver 
det av oss. Jag vill påstå, att det är 
en starkt ökande trend att kräva 
hållbarhet och att vår verksamhet 
ska möta deras värden och deras 
värden möts sen igen av deras kun-
der. Jag tror att kedjan går ganska 
långt. 

Peter Stenström tror inte att det 
är frågan om en övergående trend. 

– Visst finns det ju i dag ännu 
kunder och kundgrupper som rea-
gerar olika på de här kraven, men 
jag skulle säga att alla stora kunder 
har det här i sitt fokus och kräver 
hållbarhet från vår sida. Det har 
även talats om att vissa koncept 
måste fås i balans när ett nytt pro-
jekt inleds och att alla komponen-
ter man använder måste utvärderas 
enligt det hur mycket klimatutsläpp 
de förorsakar i produktionsfasen. 
Ingen inom branschen anser att 
dessa miljö- eller klimatförändringar 
skulle vara temporära, utan fakta 
som gäller livet ut.
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Nyproduktion 
– Största delen av våra produkter 
går i dag till nyproduktion, men 
renoveringar är en ökande del av 
marknaden. Livslängden på våra 
produkter är i snitt över tio år, 
men vi har fungerande aggregat på 
marknaden som är långt över 20 år 
gamla. Teknologin har gått framåt 
och därför finns det behov av att 
uppdatera produkterna till dagens 
moderna teknologi. På köpet får 
man bättre inneklimat och lägre 
energikostnader, anser Suominen. 

Swegon ILTO har även ett 
utvecklingslaboratorium i S:t 
Karins. 

– Alla produkter som utvecklas 
på fabriken testas grundligt i labo-
ratoriet och vi genomför alla tester 
som EU-normerna kräver. Ibland 
jämför vi även konkurrenternas 
produkter med våra egna genom 
att köra dem parallellt i testbänk.  

Kundens åsikter viktiga
– Kundens åsikter är mycket vik-
tiga för oss. I mån av möjlighet 
lyssnar vi på kunderna och försö-
ker lösa deras problem och ändra 
vårt beteende för att möta deras 
behov så bra som möjligt. Vi job-
bar väldigt tätt ihop med ett antal 
storkunder. Enda sättet att vara 
framgångsrik är att ha antennerna 
ute och lyssna på vad kunderna 
vill ha. 

Personalen ska ha det bra
På Swegon vill vi att vår personal 
har det bra, säger Stenström. Hur 
kan vi motivera dem och hur vet 
vi om vi har lyckats? Vi har vissa 
förmåner som vi kan  erbjuda, till 
exempel ett rätt  bra försäkrings-
system som står för kostnader vid 
någon sjukdom eller operation.

Utöver färska frukter varje dag 
erbjuder Swegon också kultur- och 
motionsförmåner till personalen.

– Vi vill också hålla koll på 
arbetsbördan och erbjuder ett moti-
verande lönesystem där man kan 
reglera sina inkomster i viss mån. 
Inom produktionen har vi många 
anställda med 20–30 tjänsteår och 
det är ytterst få som slutar. Under 
det senaste året har vi anställt 20 
personer till logistiken och vi söker 
hela tiden nya. 

– Vi är mycket noggranna med 
vår process när vi väljer nya med-
arbetare och berättar noggrant och 
ärligt vad arbetet betyder då man 
kommer hit. Vi har ett gott och öppet 
diskussionsklimat, alla får och vågar 
uttrycka sina åsikter. Vi har en kanal 
som kallas Workplace, där man kan 
dela information. Varje anställd har 
tillgång till kanalen via sin mobil, så 
de får all information via den och kan 
kommentera via den. Innan coro-
natiden arrangerade vi alltid fysiska 
möten, men nu går det på distans. 
Vi har inga hemligheter inom huset 
utan alla har tillgång till all informa-
tion, säger Suominen. 

– Företaget mår bra om de 
anställda mår bra, säger Stenström. 
Vi gör undersökningar regelbundet 
och feedbacken från medarbetarna 
var senast väldigt positiv. Det ver-
kar som om personalen skulle må 
bra och vi har gjort ytterligare små 
ändringar baserade på feedbacken 
för att bli ännu bättre.  

– ”Feel good inside” är en slo-

gan som hela Swegon lever efter. 
Det betyder att ventilationen skapar 
ett bra inneklimat om du är inside 
och då mår du bra. Men man ska 
också tolka det så att man känner 
sig bekväm och trygg när man jobbar 
inom koncernen Swegon. 

Balans mellan män och kvinnor
– Swegon har även ställt upp ett 
jämställdhetsmål för hur stor andel 
kvinnor som ska vara i chefsposition 
inom några år och i det långa loppet 
försöker vi ändra könsfördelningen 
beträffande chefspositionerna, kon-
staterar Peter Stenström. Inom hela 
koncernen försöker vi vara mer jäm-
ställda.

– Branschen är ganska mans-
dominerad, så det är inte så enkelt 
att hitta kvinnor i branschen till 
ledande poster. Och det gäller inte 
bara kvinnor, för det är ju kompe-
tensen som är avgörande. Samtidigt 
vill vi gärna ha en viss mix av olika 
personligheter inom hela koncernen 
på alla nivåer. 
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Puutarha Timo Juntti Oy är en 
handelsträdgård som grunda-
des på 1960-talet i Pikis, S:t 

Karins och har specialiserat sig på 
gurkodling. Den ärvda erfarenhe-
ten från far till son i kombination 
med ett brinnande intresse är en 
bra grund att stå på. 

– Vi kan även koncentrera oss 
på detaljer för att upprätthålla kvali-
teten inom hela produktionskedjan, 
säger Juntti. Vi tror fullt och fast på 
att vi genom att beakta miljön i såväl 
produktions- som leverantörsked-

Droppgardiner ger bättre skörd 
och höjer energieffektiviteten

Intervju: Börje Takolander     Bild: Novarbo

Tack vare droppgardinerna i Puutarha Timo Juntti Oy:s gurkhus kan man med Novarbo 
Heat Reuse™-systemet avlägsna överloppsfukt, sänka temperaturen utan vädring och 
behålla en hög koldioxidnivå. Den bättre klimatkontrollen höjer skördenivån, men den 
största fördelen med systemet är dock att spillvärmen från gurkhuset kan utnyttjas för 
uppvärmningen, säger vd Tero Juntti. 

jan uppnår en fräsch och smaklig 
slutprodukt. Vi renar allt överbe-
vattningsvatten biologiskt och åter-
använder det i bevattningen. 

Grönare, saftigare,  
färskare
– Tack vare vårt slutna system ham-
nar inga näringsmedel i vattendra-
gen, vilket kunde leda till övergöd-
ning. Vår premiumgurka, Virkku, 
är grönare, saftigare och färskare 
än ”traditionella” gurkor, påpekar 
Tero Juntti. 

Virkku odlas i gurkhuset med 
Novarbo Heat Reuse™-systemet, i 
vilket man  beaktar gröna värden. 

– Ingenting ersätter dock 
finger toppskänslan vid gurkplock-
ningen säger Juntti, därför plockas 
de mogna gurkorna fortsättnings-
vis för hand hos oss.

 – Utöver energinyttan för-
bättrar klimatkontrollen växtför-
hållandena och skörden. Tempe-
raturen kan sänkas i växthuset 
utan att vädringsluckorna behöver 
öppnas, då bibehålls CO2-halten 

Puutarha Timo Juntti Oy:s vd Tero Juntti förevisar odlingarna i gurkhuset.
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som gurkplantorna mår bra av. 
Det syns i skördenivån. 

Utomhusbassänger
– Vi har låtit installera Novarbos 
droppgardinsystem i vårt gurkhus 
på 5 000 m2. Systemet fungerar 
helt enligt våra förväntningar. 
Droppgardinerna togs i bruk i två 
etapper för att förbättra odlings-
effektiviteten. Det växthusvarma 
vattnet leds till isolerade, sepa-
rata utomhusbassänger vardera 
på tusen kubik meter, från vilka 
det leds vidare med hjälp av vär-
mepumpar på 500 kW respektive 
750 kW, uppvärms och leds till-
baka till uppvärmningscirkula-
tionen. 

Tero Juntti konstaterar att 
gardinerna har fungerat på önskat 
sätt även i övrigt. Skördenivån har 
ökat samtidigt som energieffekti-
viteten har förbättrats. 

– Tack vare den senare 
utvidg ningen och uppdateringen 
är det möjligt att ta tillvara över 
7 000 megawattimmar per år. 
Vår nuvarande teknik med bland 
annat distansövervakning under-
lättar och preciserar vårt arbete. 
Datorn styr all verksamhet och 
samlar in data för analys. 

Lönsam investering
– Totalt är arealen i våra växthus 
20 000 m2 och vårt viktigaste 
marknadsområdet är Åboland, 
men vi levererar gurkor även runt 
om i Finland. Färska gurkor har 
vi producerat året runt sedan år 
1990 och gurkimporten till Fin-
land är numera rätt obetydlig, 
anser Tero Juntti.

– Investeringen i Novarbo 
Heat Reuse™ har varit lönsam. 
Vi har sparat pengar och utvecklar 
kontinuerligt produktionen ytter-
ligare. Även med tanke på miljön 
har tekniken varit lyckad. Utsläp-
pen från våra växthus har minskat 
radikalt i och med att näringsmed-
len cirkulerar i ett slutet system. 
80 procent av uppvärmningsener-
gin tas i Novarbos system tillvara 
genom värmepumpstekniken. 

Tero Juntti anser att tekniken 
för såväl produktion som teknik 
beträffande växthusodling i Fin-
land är den bästa i världen. 

Klimatstyrning 
och vånings odling 
ger mindre klimat
avtryck och godare 
gurkor
Novarbo Oy är ett proffs inom yrkesodling och växt-
husteknologi och levererar nyckelfärdiga system för 
våningsodling av till exempel gurkor i växthus. Tillväxt-
faktorerna kan optimeras i automatiserade produk-
tionsenheter som även möjliggör exakt planering och 
distansuppföljning av produktionen. 

När klimatstyrningen kombi-
neras med vårt system för 
våningsodling, skapas en 

mycket resurseffektiv helhet som 
förvandlar våningsodlingen från 
”energislukare” till energiproducent, 
säger projektingenjör Arttu Lam-
mensalo. 

Novarbo Oy hör till den fin-
ländska Biolan-gruppen. År 1994 

organiserades yrkesodlingsverk-
samheten via Biolans exportavdel-
ning, men år 2007 ändrades verk-
samheten till ett eget affärsområde. 
Samma år lanserades Novarbo- 
systemet och varumärket på mark-
naden. Biolans yrkesodlingssektor 
ombildades 2010 till ett eget företag 
då produkterna införlivades i varu-
märket Novarbo. 

Intervju: Börje Takolander     Bild: Novarbo
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– Våra produkter lämpar sig 
för både traditionell och ekologisk 
yrkesodling, berättar Lammensalo. 
Förutom försäljning i hemlandet har 
vi också exportverksamhet i mer än 
60 länder. Vi har specialkunnande 
inom tillverkning och utveckling av 
modern växthusteknologi. Vårt kyl-
system är en prisbelönad produkt 
som får växthuset att producera 
bättre, mer lönsamt och miljövänligt. 

– Vi är även en erfaren leveran-
tör av mull- och torvbaserade väx-
tunderlag för växthusodling och så 
utvecklar och säljer vi gödsel för eko-
logisk åker- och växthusodling. Vi 
lanserar ständigt nya produkter vid 
sidan av våra traditionella produkter 
och bedriver en aktiv produktutveck-
ling i samarbete med inhemska och 
internationella forskningsinstitut, 
professionella aktörer inom bran-
schen samt med våra kunder, kon-
staterar Lammensalo stolt. 

– För Novarbo Oy är miljövänlig-
het och hållbar utveckling inte enbart 
ord, betonar Lammensalo. De är vär-
den som också kan mätas i slutpro-
dukterna. Företaget söker tillväxt och 
lönsamhet via sunda affärsprinciper 
och med respekt för naturen. 

Växthusteknologi intressant 
forskningsområde
Novarbos system omfattar nedkyl-
ning av växthuset, klimatstyrning, 
avfuktning och Heat Reuse. 

Novarbo Heat Reuse™ är ett 
miljövänligt och energieffektivt 
sätt att sköta energihushållningen i 
moderna växthus. Det är en ny lös-
ning som möjliggör kostnadseffektiv 
styrning av klimatet i växthuset. Dess 
fördelar är bland annat minimering 
av växthusets ventilering och upp till 
40 procent högre skördenivå. Resul-
taten grundar sig både på tester vid 
forskningsinstitut och hos yrkesod-
lare. Faktorer som påverkar skörde-
nivåns ökning är bland annat större 
planteringstäthet, högre koldioxid-
halt, bättre luftcirkulation och högre 
ljusnivå. Eftersom den energi som 
uppstår från lamporna i Novarbo 
Heat Reuse kan samlas in för åter-
användning, är det också möjligt att 
installera ytterligare lampor.

– Vi erbjuder även en rätt ny 
tillämpning, för våningsodling, 
Vertical Farming, som binder sam-

man alla delar av systemet. -I kom-
bination med Novarbo Heat Reu-
se-systemet sparar vårt koncept för 
våningsodling betydligt mer rent 
vatten än traditionell växthusodling, 
eftersom avdunstat vatten kan åter-
bördas till bevattningscirkulationen 
och automationen håller kontinuer-
ligt tillväxtmiljön optimal för väx-
terna, påpekar Lammensalo.  

Laboratorium
– Novarbo-växtunderlagen tillverkas 
vid Biolan Oy:s fabrik, säger Arttu 
Lammensalo. Också kvalitetsöver-
vakningen av Novarbos produkter 
görs vid fabrikens eget laboratorium. 
Analysmetoderna följer EN-standar-

den. Vid fabrikens laboratorium görs 
s.k. snabbmätningar, som hjälper 
oss att säkerställa en jämn och kvali-
tativ produktion. De övriga kemiska 
analyserna görs i utomstående, obe-
roende laboratorier.

Växthus
– Novarbo-produkterna testas och 
utvecklas vid Biolan Oy:s försöksväxt-
hus, som finns i Eurajoki. I växthuset 
görs växtförsök som är relaterade till 
kvalitetsövervakningen på produk-
ter som är i produktion. Växthuset 
möjliggör dessutom ett mångsidigt 
produktutvecklingsarbete och test-
ning av produkter som håller på att 
utvecklas i praktiken. 

Heat ReuseTM – Teknik och konstruktion 
1. Droppgardin, som fungerar som en värmeväxlare, samlar upp fukt och värmeenergi 
från växthusluft. 
2. Utebassäng, vars vatten droppgardinen cirkulerar i växthuset. Från växthuset lagras 
energi i vattnet och förs vidare in i värmesystemet med hjälp av värmepumpkretsen. 
3. Värmepump, vars storlek bestäms av vattenreservoarerna och möjligheterna att 
återvinna värme. Placeras inomhus och styrs av växthusautomatiken i enlighet med 
mätningarna. 
4. Varmvattenreservoar, där överskottsenergi från växthuset lagras. Storleken kan variera, 
vilket ska beaktas vid dimensioneringen av värmepumpen. Ju större varmvattenreservoar,  
desto längre tid kan energin lagras. 
5. Droppgardinanordningen och värmepumpen styrs med växthusautomatiken. Börvär-
dena kan justeras optimalt för varje apparat via en separat styrcentral.



Vuoden energiaratkaisu -kilpailu
Rakennusten energiaseminaarissa palkitaan tänä vuonna ensimmäisen kerran Vuoden energiaratkaisu.

Kuudes Rakennusten energiaseminaari järjestetään

tiistaina 9.11.2021 Finlandia-talossa klo 8.30-16.30.

Seminaari ja näyttely keräävät perinteisesti reilu 500 alan ammattilaista, mistä kiitos kuuluu 
myös yhteistyökumppaneillemme.

Tämän vuoden teemana Ilmastonmuutos ja hiilineutraali rakentaminen. Ohjelmassa mm.

•	 FIT for 55 – Laura Aho, neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö

•	 Rakennusten suunnittelu ilmaston muuttuessa – Risto Kosonen, professori, Aalto-yliopisto

•	 Suomen asuinkerrostalokannan energiansäästökorjaamisen päästövähennys- ja 
talousvaikutukset – Arto Saari, professori, Tampereen yliopisto

•	 Nykyisiä ja tarvittavia toimenpiteitä sekä tarve näiden todentamiseen 
– Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland.

Lue lisää ja ilmoittaudu: finvac.org/rakennustenenergiaseminaari/

Seminaarista sanottua:  Todella vaikuttava kattaus esityksiä ja hyvät esittäjät.  Alan johtava vuotuinen tapahtuma 
– jatkakaa samaan malliin!  Seminaari oli todella hyvä, tarjosi uutta tietoa esitysten muodossa, oli hyvä tilaisuus 
tavata nykyisiä ja uusia yhteistyökumppaneita.

Rakennusten_energiasem_2021_210x297.indd   1 3.9.2021   10.55.21
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I takt med att våra nya byggnader 
får allt tätare skal blir det allt svå-
rare att undvika oönskade tryck-

differenser i någon del av bygg-
naden. Det här området är mer 
komplicerat än vad man kunde tro. 

Trenden att bygga allt tätare 
hus hänger ihop med samhällets 
växande krav på allt energisnålare 
hus med bästa möjliga energiklas-
sificering.

Injusteringen av luftflöden blir  
en allt mer krävande uppgift  
i moderna täta byggnader
För att spara energi bygger vi våra hus allt tätare – det är en trend som kommer att råda 
även i framtiden. Som en oönskad följd av att husen blir tätare blir det allt knepigare 
att justera ventilationsflödena i anläggningen utan att obalanser i tryckförhållandena 
uppstår. Man kan säga att problemet växer i takt med luftflödet. VVS har diskuterat 
med Jyrki Lönnström som har mångårig erfarenhet av ventilationsbranschen och 
som här ger sin syn på problem som kan uppstå och hur man ska hantera dem.

Läckaget genom byggnadens 
ytterväggar anges med enheten q50 
som anger ett läckage via ytterväg-
garna när byggnaden trycksätts med 
50 Pa [ m3/h m2] . Nybyggda bostads-
hus har ofta ett minimalt luftläckage 
genom skalet. Ofta ligger det kring 
0,6 m3/h m2, läckage på nya skol-
byggnader uppmäts ofta till 1,5 m3/h 
m2. Byggbestämmelserna anger övre 
gränsen för läckage till 4 m3/h m2.

Med täta byggnader ökar risken 
för oönskade tryckdifferenser i olika 
rum eller lokaler. I vissa delar av 
byggnaden kan det råda övertryck 
(ofta i de högsta våningarna) och i 
andra delar av byggnaden kan det 
råda undertryck. Kort sagt, det är 
ett grannlaga uppdrag att justera in 
en anläggning där man har ett stort 
luftflöde. För småhus är problemet 
försumbart medan svårigheter kan 

Text: Robert Wiklund      Bild: Jyrki Lönnström

Tornhusen i Fiskehamnen i Helsingfors.
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börja uppstå i lite större anlägg-
ningar där flödet ligger i spannet 
4–10 l/s m2. 

Om frånluftsflödet av någon 
anledning ligger 10 procent högre 
än tilluftsflödet kommer obalansen 
att kunna skapa en tryckdifferens 
på 15–50 Pa. I en gammal byggnad 
med större läckage förnimmer man 
undertrycket vintertid genom att 
man upplever drag från fönsterna.

Också valet av produkter är 
viktigt
Att injustera en ventilationsanlägg-
ning med stort totalflöde i en tät 
byggnad är en krävande operation 
som förutsätter att alla dessa tre 
delområden är välgenomtänkta och 
välutförda: själva konstruktionen av 
anläggningen, valet av komponenter i 
anläggningen (spjäll och luftdon) och 
att installationen är korrekt utförd 
med tillbörliga skyddsavstånd. Det 
krångliga är att redan små differen-
ser mellan till- och frånluft kan bygga 
upp obehagliga tryckdifferenser mel-
lan olika rum. Dörrar kan bli tunga 
att öppna om de vetter mot ett rum 
med undertryck. Den teknik som våra 
moderna ventilationssystem bygger 
på ger inte så goda förutsättningar 
att mäta luftflödet så exakt som man 
skulle vilja. Till exempel för ventila-
tionsaggregaten utlovar tillverkarna 
att luftflödet kan mätas med 10 pro-
cent noggrannhet på fläktarna.   

Utgångsläget är att nya bygg-
nader byggs täta som en flaska och 
ponera sedan ett fall där frånluftsflö-
det råkar vara något större än tillufts-
flödet. Där har det inträffat att från-
luftsfläktarna tar ersättningsluft från 
tilluftskanalen. Det är lite karikerat 
som en tandemcykel där ena parten 
slutar trampa och den andre sköter 
hela arbetet. Och om det i anlägg-
ningen finns många VAVspjäll på 
tilluftsidan kan ventilationsflödet 
börja pulsera i anläggningen och i 
sådana fall krävs en grundlig analys 
om själva rotproblemet. Ofta börjar 
felsökningen med att misstänka fel 
på VAV-spjällen. 

Som exempel kan vi ta en större 
skolbyggnad med flera våningar och 
många klassrum. Konsulten har 
föreskrivit i ramhandlingen att ven-
tilationsanläggningen ska klara hålla 
tryckförhållandet inom en tolerans 

på +-5 Pa. För att nå den föreskrivna 
nivån måste till- och frånluften jus-
teras in med en noggrannhet på 1–2 
procent. ** Denna noggrannhet kan 
man nå i våra flödeslaboratorier som 
produktutvecklingen förfogar över. 

I praktiken saknar de reglerdon 
och luftdon som nu finns på mark-
naden förutsättningar att mäta 
luftflödet med en till två procents 
noggrannhet. 

Installatören har minst lika 
stort ansvar
För att kunna mäta flödet så exakt 
som möjligt måste installationen 
vara utförd så att tillräckliga skydds-
avstånd finns mellan ett VAVspjäll 
och till exempel en böj eller en 
dimensionsövergång. Skyddsavstån-

den är lika viktiga på tillufts- som 
frånluftskanalerna. I praktiken har 
det ofta visat sig att det inte finns 
tillräckligt med plats för nödvändiga 
skyddsavstånd och installatören gör 
det bästa av situationen.

Om det förekommer lite större 
frånluftsgaller i anläggningen kan det 
vara besvärligt för injusteraren att få 
till det föreskrivna flödet. Mättrycket 
kan ibland vara så lågt som 5 Pa och 
om tryckmätaren visar fel med 1 Pa 
skapar det ett fel i flödesberäkningen 
på frånluftsgallret med 20 procent. 
Mätnoggrannheten på frånluftsgaller 
kan ibland vara förargligt låg, det är 
speciellt krångligt om mätspjäll sak-
nas på anslutande kanal. 

Ett bra tilluftsluftdon som ligger 
mitt på sitt flödesområde kan man 

** A-insinöörit: Rakennusten paine-erojen mittausohje- projektin loppuraportti. 14.10.2019

Jyrki Lönnström är chef för teamet som bearbetar storkunder och kon-
sultbolag inom FlältGroup. Han har över trettio års erfarenhet av ventilations-
branschen, varav 25 år på Fläkt. Lönnström har under sin karriär jobbat med 
produktutveckling av ventilationsaggregat och fläktar, men också med försäljning. 
Lönnström brukar kopplas in på fall där stora anläggningar ska felsökas och 
utredas, då behövs brett allmänkunnande inom ventilationstekniken
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vanligen injustera med en noggrann-
het mellan 10 och 20 procent. Rent 
allmänt gäller att högre flöden på 
ett luftdon eller genom ett regler-
spjäll ger ett högre mättryck som i 
sin tur ger en pålitligare grund att 
räkna fram luftflödet. Det här gäl-
ler i synnerhet VAVspjäll där flö-
det framräknas av tryckdifferensen 
över mätflänsen i själva spjället. Vid 
minflödet kryper tryckdifferensen 
(mättrycket) ned till den grad att 
mätnoggrannheten försvinner. Om 
VAV-spjäll med ultraljudsteknik är 
föreskrivna kommer mätnoggrann-
heten att förbättras.  

Det tråkiga är att när byggnaden 
är i drift förekommer irriterande 
servicelarm där sensorer larmar 
om under- eller övertryck i vissa 
delar av byggnaden. Tidigare var 
det kutym i ventilationsbranschen 
att man hade 5 procent större från-
luftsflöde versus tilluften i anlägg-
ningen, men i dagens regelverks 
ska från och tilluftsflödet vara lika 
stora. 

Vindpåverkan på byggnader
När byggnaderna växer på höjden 
ökar svårigheterna med att skapa ett 
jämnt tyckförhållande i byggnaden. I 
höga byggnader är det inte bara luft-
mängderna som kan skapa obalan-
ser. I höga byggnader är det tre fak-
torer som är viktiga: vindpåverkan, 
yttertemperaturen och skorstens-
effekten. Injusteringen av ventila-
tionsanläggningen i ett tornhus kan 
inte göras en blåsig dag, vindpåver-
kan ändrar tryckförhållandena, om 
vindriktningen råkar ligga så att den 
pressar mot ett inloppsgaller gör det 
att tilluftsflödet ökar. Det här är allt 
viktigare att ta i betraktande ju högre 
upp i tornhusen som fläktrummen är 
belägna. Även själva referenstrycket 
i fläktrummet fluktuerar vid kraftiga 
vindar. Mycket är beroende av var 
själva mätpunkten är placerad. Med 
referenstryck avses det tryck som 
mäts i uteluften. 

Skorsstenseffekten
Hisschakt eller trapphus som täcker 
byggnadens hela höjd skapar under 
köldperioder övertryck i de översta 
våningarna och undertryck i de 
lägre våningarna. Vi kan i teorin 
tänka oss ett ventilationsschakt i ett 

höghus på sju våningar och schaktet 
går från marknivå till taket. Sam-
tidigt ponerar vi att anläggningen 
är injusterad på sommaren med 
ett kanaltryck på 150 Pa. Skorsten-
seffekten blir kännbar vintertid 
när differenser i densiteten mellan 
inne- och uteluft börjar uppstå. På 
frånluftsidan leder det till att schak-
tet får ett ökat tryck i allra nedersta 
delen och ett lägre tyck högst upp. 
Det leder i sin tur till att frånlufts-
flödet i de nedersta våningarna ökar 
medan de översta våningarna får ett 
lägre flöde. På tilluftssidan är situa-
tionen den motsatta – det nedersta 
våningarna får en reducerad mängd 
tilluft och de översta våningarna en 
ökad tilluftmängd.  

Här gäller samma regel: ju 
högre byggnad det är frågan om, 
desto större medvetenhet krävs av 
konsulten för att kunna bemästra 
skorstenseffekten, men någon all-
män handbok med praktiska råd 
verkar fortfarande inte finnas inom 
vår bransch. I vårt klimat har vi 
större temperaturdifferenser mel-
lan ute- och innetemperaturer än till 
exempel i New York och därmed blir 
skorstenseffekten kraftigare hos oss. 

Lönnströms råd
Ett av Jyrki Lönnströms tips när 
det gäller täta byggnader där redan 
små avvikelser i flödet bygger upp 
tryckdifferenser mellan olika delar 
av byggnaden är att man kontinuer-
ligt ska mäta tryckdifferensen mellan 
ute- och inneluften. I en anläggning 
där luftflödet styrs av statiska trycket 
i kanalsystemet är det av högsta vikt 
att referenstrycket ligger rätt. Sedan 
är det också viktigt att man funderar 
ordentligt på var man ska placera 
yttre mätpunkten med tanke på vind-
förhållandena så att referenstrycket 
blir så stabilt som möjligt. 

Det är tre faktorer som Lönn-
ström pekar ut som vanligen orsa-
kar tryckdifferenser i en byggnad: 
det är obalans i ventilationsflöden, 
skorstenseffekten eller vindpåverkan. 
Om det förkommer kontinuerliga 
problem med tryckdifferenser i en 
byggnad är det skäl att utreda alla de 
tre utpekade orsakssambanden. Det 
är skäl att notera att för höga byggna-
der är vindpåverkan avsevärd, på 16:e 
eller 30:e våningen kan vindhastig-
heten vara två eller tre gånger högre 
än den hastighet som uppmäts på 
marknivå, påminner Lönnström. 

NCC OOPS kontorsbyggnad i Alberga, Esbo



NIBEs trådlösa tillbehör hjälper dig att dra nytta av S-seriens fulla potential. För dig betyder det 
nya förutsättningar för en mer behovsanpassad inomhuskomfort och lägre energiförbrukning.
Du som har en uppkopplad NIBE S-Serie värmepump kan redan idag styra och övervaka ditt 
värme- och ventilationssystem enkelt via myUplink. Med de nya smarta tillbehören kan du göra 
det ännu mer precist och ännu bekvämare.

FÅ ETT SMART HEM MED NIBE

Med dessa smarta tillbehör kan du mäta förutom inneluftens 
temperatur, också fuktighet och koldioxidhalt. Tillbehöret meddelar 
S-series värmepump om behovet av extra uppvärmning och 
ventilation.  

Förutom olika sensorer finns i sortimentet en fjärrstyrd strömbrytare 
och rumstermostat. Läs mer på www.nibe.fi.

WWW.NIBE.FI
IT’S IN OUR NATURE
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Intervju: Börje Takolander

Geberitkoncernen beslutade våren 2021 att anordna en egen digital mässa, efter-
som det redan hösten 2020 fanns tecken på att branschens alla stora mässor 
skulle inhiberas eller redan hade inhiberats på grund av coronapandemin, kon-
staterar Geberit Oy:s vd Kim Lövkvist.

Geberit hade en mängd nya produkter och verktyg 
som vi ville lansera på marknaden och en stor 
branschmässa har alltid tidigare varit den natur-

liga platsen för en presentation av nyheterna för våra 
kunder. Mässan som fick namnet Geberit Innovation 
Days (GID) 2021 arrangerades digitalt i sammanlagt 
31 länder under perioden mars–april.

Ny presentationsplattform
GID genomfördes med en mycket snäv tidtabell och en 
för oss helt ny presentationsplattform. Det hela byggde 
dock på en autentisk mässavdelning på 300 kvadrat-
meter som ursprungligen var planerad för ISH-mässan, 
men nu i stället för i Frankfurt byggdes upp i Geberits 
logistikcenter i Pfullendorf. Själva mässmontern, som vi 
kallade ”House of Geberit”, byggdes nu för första gången 
enligt ett nytt koncept, påpekar Lövkvist. Avdelningen 
bestod i sin helhet enbart av våra egna produkter. Struk-
turen utgjordes av svartmålade GIS-installations skenor 
i vilka våra rör- och sanitetssystem samt badrums-
möblerna var kopplade.

Digitala presentationer och live chat
Mässan var inte enbart till för att se digitala presenta-
tioner utan besökarna kunde ta kontakt med oss genom 

Geberit Innovation Days 2021 

live chat och ställa frågor om saker och ting som presen-
tationerna gav anledning till.

 – Fördelen med en digital mässa under dessa excep-
tionella tider var att kunderna tryggt kunde stanna på 
sina egna arbetsplatser eller i sina hemkontor och på 
distans följa med de presentationer de valt.

Fysisk kontakt kan inte ersättas
– Den här nya verksamhetsformen var ny för oss alla 
och vår personal fick lära sig att tänka i nya banor när de 
presenterade produkterna. Visserligen hade ju digitalise-
ringen och Teams redan blivit bekanta för dem tack vare 
distansarbetet, men den digitala mässan verkade ändå 
vara något som ännu söker sin form, anser Kim Lövkvist.  
Den fysiska kontakten med människor kan inte ersättas 
fullt ut, men vi undersöker ingående de digitala evene-
mangens stödjande roll för vår marknadsföring när vi 
har möjlighet att arrangera sammankomster igen. Vi 
följer även noga med vad våra kunder önskar sig av oss 
i detta hänseende. 

Välkommen på besök!
– Mässkonceptet House of Geberit har även varit utgångs-
punkten för byggandet av vårt nya Showroom i Vanda. 
Välkommen på besök, uppmanar Kim Lövkvist. 

Foto: Geberit



ENERVENT
HELSIDA

Salla Kotilämpö
Föreslå att din kund byter ut sitt gamla luftvärmeaggregat mot ett nytt. Din kund kommer 

att slippa blåsa liv i sitt gamla aggregat med reservdelar som är svåra att få tag på. 

Dessutom kommer kunden att få pålitlig Enervent-kvalitet i många år framöver. Enervent 

Salla Kotilämpö tar hand om ventilationen och uppvärmningen helt oberoende. 

Erbjud din kund en lösning som eliminerar behovet att justera ventilation och luftvärme 

och som erbjuder ett inomhusklimat av hög kvalitet.

BEKYMMERSLÖST BOENDE MED

Läs mer och bekanta dig med produkten: www.kotilämpö.fi
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Byggandet och östexporten satte fart på Finlands 
ekonomi i slutet av 1960-talet och behovet av 
inhemska produkter var stort, vilket ledde till 

att ett flertal finska företag började tillverka kom-
ponenter och system för reglerbranschen. Störst var 
behovet av värmeregulatorer för pannor och fjärr-
värmeundercentraler för bostadsfastigheter. Stora 
offentliga ämbetshus, sjukhus och skolor byggdes 
medan företagen investerade i nya produktionsan-
läggningar, kontorshus, hotell och affärsbyggnader 
som alla vanligen försågs med ventilation. Jämfört 
med värmeautomatiken var  ventilationsautomatiken 
mångsidigare där man i avancerade anläggningar 
styrde luftens temperatur samt luftflödet och fuktig-
heten. De stora projekten fanns utspridda över hela 
landet och konkurrensen om automatikentreprena-
derna blev så hård att det gamla samarbetet inom 
branschen tog slut. 

De större företagen grundade egna filialkontor på 
några större orter eller etablerade samarbete med någon 
lokal företagare. Som bäst fanns det på 1970-talet när-
mare ett dussin automatikleverantörer, men endast ett 
fåtal är kvar. 

Värmeåtervinning kom efter oljekrisen
Oljekrisen under första hälften av 1970-talet gjorde 
att man blev intresserad av byggnadernas energiför-
brukning. Värmeisoleringen förbättrades och man 
började utrusta ventilationen med värmeåtervinning. 
En företrädare för en offentlig institution sade i ett 
seminarieframträdande att ”bästa energibesparingen 
fås genom att stänga av ventilationen”. Efter detta 
dimensionerades alla offentligt finansierade byggens 
ventilation enligt minimiföreskrifterna med följden 
att vi har en mängd byggnader från 1970-talet med 
inneluftproblem.

Själv arbetade jag med att introducera schwei-
zisk SCS-automatik i Finland och det visade sig att 
automatiken för ventilation var en nich för oss då de 
flesta hade koncentrat sig på värmereglering. Jag drog 
nytta av kundernas specialister och lyssnade på deras 
problem och försökte hitta en bra lösning tillsammans 
med dem med slutresultatet att jag ibland kunde tolka 
Mollier-diagrammet bättre än mina kunder. Exem-
pelvis tillsammans med Valmets Carrier-specialister 
utvecklade vi en enkel lösning för exakt temperatur- 
och fuktreglering i skogsindustrins laboratorier och 
den vägen bekantade jag mej med många stora företag 
inom vår industri. För att klara sig i konkurrensen 
hjälpte det att ha goda kontakter och visa sig öppen 
för samarbete och nya idèer. 

Borgströms betraktelser

Text: Kaj Borgström

Del 2: Automatikbranschen blev digital på 1980talet 

Kaj Borgström (f. 1941)
Bakgrund: Uppvuxen i Tölö Helsingfors, student från 
Norsen 1961, ingenjörsexamen från Tekniska Lärover-
ket 1966. Föreningsmänniska med 8 år i VSF:s styrelse

Övriga intressen: inneklimat, energi och miljö

Karriär: Jobbat med försäljning och projektering av 
VVS-automatiki  cirka 30 år i Stäfa Control System/Sie-
mens, därefter vuxenutbildning för fastighetsbranschen 
10 år (AEL Oy) till pensioneringen 2007, därefter frilan-
sat cirka 10 år med utbildning och konsultering.

Mikroprocessorn kommer   
Mot slutet av sjuttiotalet hade intresset för använd-
ningen av digitalteknik för centraliserad styrning och 
övervakning av industriella processer slagit igenom 
och nu ville man dra nytta av samma möjligheter inom 
byggbranschen. Tyvärr var tekniken fortfarande ganska 
elementär och kostnaderna för datorbaserade central-
enheter höga men i och med att priset på mikroproces-
sorerna sjönk stod det klart att digitalteknik är framti-
den för VVS- automatikbranschen och efter mitten av 
1980-talet hade nästan alla automatikleverantörer egna 
digitala styr- och övervakningssystem. Utvecklingen 
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Tillverkarna av ventilationsaggregat och värmeun-
dercentraler har länge försökt öka värdet på sina pro-
dukter genom att sälja dem med komplett rör-, el- och 
automatikutrustning så att det på byggplatsen räckte 
med att ansluta dem med fastighetens rör-, kanal- och 
elnät. Då ventilationsaggregaten och undercentralerna 
kan testas av tillverkaren i fabriken borde det garantera 
bättre slutresultat.

Skärpta energikrav är bra för branschen
Tyvärr är byggbranchen trög och föråldrade entre-
prenadgränser försvårar möjligheterna att utnyttja 
de integra tionsmöjligheter byggnadsautomationen 
erbjuder. Tack och lov har de strängare kraven på energi-
användningen försnabbat systemintegrationen. Särskilt 
stora fastighetsägare sätter värde på att kunna styra och 
övervaka sina byggnader medan hyresgästerna i sin tur 
värdesätter bra inneklimat, användarvänliga lokaler och 
hög säkerhet med integrerad passerkontroll. 

För närvarande är det tre globala aktörer som 
styr marknaden för byggnadsautomation: Siemens, 
Honeywell och Johnson Control, men även mindre 
lokala företag kan få betydande marknadsandelar genom 
samarbete med olika aktörer inom byggbranchen och 
genom att erbjuda kunderna bra service.

Redan länge har man i många europeiska län-
der haft specialister som särskilt koncentrerat sig på 
integre ringen av de olika systemen i byggnader och på 
detta sätt har man kunnat dra den bästa nyttan av bygg-
nadsautomationen. Tyvärr har man inte i Finland för-
stått den nytta systemintegrationen kan erbjuda, men 
kraven på lägre energianvändning, bättre inneklimat 
och krav på mångsidigare användning av byggnaderna 
tror jag har positiv inverkan för systemintegrationen 
i våra fastigheter.

Några konsultföretag i Finland har delvis påtagit 
sig de uppgifter som åligger en systemintegrator. Det 
är beklagligt att vi i Finland för närvarande saknar en 
utbildning som skulle täcka det breda kunskapområde 
som krävs för att förstå processerna i byggnader. 

gick framåt med stormsteg men tyvärr 
saknades en enhetlig standard för sys-
temtillverkarna, och företagen gjorde sitt 
bästa för att inte konkurrenterna skulle 
kunna dra nytta av varandras produkter. 
I branschen började man tala om bygg-
nadsautomation i stället för automatik, 
eftersom allt flera av styr, alarm och 
övervakningsfunktionerna i byggnaderna 
anslöts till ett BMS-system. Till slut var 
det endast hiss- och brandalarm som stor 
utanför de centraliserade övervaknings- 
och styrsystemen. 

På 1980-talet blev datorn allt vanligare 
och tillverkarna av VVS-automatik bör-
jade utveckla grafiska användarterminaler 
för sina system. Datortekniken gjorde det 
möjligt att övervaka och optimera driften 
av VVS-anläggningarna men tyvärr blev 
många finesser ”pärlor för svin” då använ-
daren ytterst sällan drog nytta av dem. Konsulten och 
automatikförsäljarna förstod nyttan av de möjligheter 
övervakningssystemet erbjöd men köparen/fastighets-
ägaren hade sällan kompetent driftpersonal. Till exempel 
skrev konsulten att fastighetsskötare före överlåtelsen bör 
få två veckors utbildning, men när byggnaden togs i bruk 
gavs skötseln av fastigheten till ett utomstående företag 
där kunskapsnivån var låg.

Öppna system och systemintegration
Omkring 1990 märkte fastighetsägarna att leverantö-
rerna av byggnadsautomation försökte skydda sin mark-
nadsandel genom att varje system hade egen teknik. När 
en byggnad skulle utvidgas var det svårt att få offerter 
på andra system som kunde användas tillsammans med 
det tidigare systemet. I konsulthandlingarna började 
förekomma skrivningar att endast sådan teknik som var 
”märkesoberoende” skulle användas. Problemet var att 
nästan varje tillverkare hade sitt eget ”protokoll” som 
man inte ville öppna för konkurrenterna, då de van-
ligtvis var ganska ostrukturerade med många fel och 
ändringar. En av lösningarna som svarade på behovet 
av ”märkesoberoende” system var Lon-tekniken men i 
verkligheten var det ett system likt de andra men med 
den skillnaden att apparattillverkarna kunde köpa rätten 
att förse sina givare och ställdon med teknik för anslut-
ning till Lon-systemet.

I slutet av 1990-talet hade standardiseringen av kom-
munikationssystemen förenhetligats och komponenterna 
hade fått ”intelligens”, så teoretiskt sett kunde vem som 
helst offerera byggnadsautomation, då programmerbara 
processormoduler fanns tillgängliga för ventilations- eller 
värmesystemens undercentraler. Det finns även univer-
sella program som kan användas för den grafiska över-
vakningscentralen men de ”märkes”-bundna systemen 
innehåller oftast förprogrammerade moduler som gör 
dem mer användarvänliga. Redan på 1980-fanns fanns 
specialister på ställdon (Belimo) och kring sekelskiftet dök 
det upp tillverkare som specialiserade sig på mätvärdes-
givare exempelvis Produal och HK-Instrument i Finland. 

Efter mitten av 1980 talet hade nästan alla automatikleverantörer egna digitala 
styr- och övervakningssystem. Bild ur Fläkts katalog ca 1985.
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Upp till en femtedel av våra utsläpp kommer från 
uppvärmningen av våra bostäder. Till exempel i 
Helsingfors produceras hälften av fjärrvärmen 

med att bränna stenkoll.
– Uppvärmningen borde ske med el eftersom elen 

kan produceras rent. Vid övergången till eluppvärm-
ning har värmepumparna en betydande roll, Exem-
pelvis anser internationella energiorganisationen IEA 
att hälften av uppvärmningen år 2045 borde ske med 
värmepumpar, säger Jussi Vimpari, forskningsdoktor 
på Aalto universitetet. 

Han skriver i sin artikel publicerad i tidskriften 
Environmental Research Letters att det lönar sig för 
städer som strävar efter energieffektivitet och koldioxid
neutralitet att bevilja investeringsstöd för anskaffning 
av värmepumpar.  

Jämförelse mellan städer
Vimpari jämför åtta finska storstäder. I de dyraste 
områdena kan priset för en värmepump understiga 
en procent av bostadens värde, men på det billigaste 
över tio procent. I det senare fallet är motivationen eller 
möjligheterna att investera kanske inte speciellt höga, 
i synnerhet när invånarnas inkomster korrelerar med 
bostädernas pris. Därför borde eventuella investerings-

Värmepump är lönsam även 
utan investeringsbidrag

En värmepump återbetalar sig på tio år. Därför borde man uppmuntra anskaffningen 
av en dylik genom information i stället för genom investeringsbidrag, anser forsknings-
doktor Jussi Vimpari. 

bidrag rikta sig till dessa områden eftersom en minsk-
ning av utsläppen främjar oss alla. Enligt Vimparis 
analys kan en värmepump minska koldioxidutsläppen 
med över 80 procent. 

Största sak någonsin
– Eftersom uppvärmningen utgör en femtedel av våra 
utsläpp är det just här som man med egna åtgärder kan 
minska sina egna utsläpp. 

Uppvärmningens andel av skötselkostnaderna kan 
uppgå till en tredjedel av de månatliga boendekostna-
derna och många husbolag och stora fastigheter planerar 
att övergå till värmepumpar. Investeringsbehovet är 
enormt eftersom endast 15 procent av fastigheterna i 
Finland i dag uppvärms med värmepumpar. 

Finlands målsättning är att vara 
koldioxid neutralt år 2035. 
– Kuriöst nog är finländarnas uppvärmningsutsläpp 
dubbelt så stora som svenskarnas. I Sverige började sta-
ten redan på 90-talet beskatta oljeeldning, vilket ökade 
intresset för att skaffa värmepumpar. En koldioxid
neutral målsättning innebär att även städerna i Finland 
är tvungna att lösa uppvärmningsfrågan på ett hållbart 
sätt, konstaterar Jussi Vimpari. (BT)
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Fjärravläsning av vattenmätare 
har blivit allt vanligare i och 
med nya regelverk. Vid nybygg-

nation och sanering är fjärravläs-
bara vattenmätare i dag obligato-
riska. Fjärravläsning används för 
fakturering och förbrukningsöver-
vakning via webben.

– Vattenmätaren måste alltid 
ha en display avsedd för konsumen-
ten. Utan displayen kan den boende 
inte själv övervaka vattenförbruk-
ningen och faktureringsinformatio-
nen. Att läsa av mätarställningen är 
det enda sättet för konsumenten att 
övervaka om vattenmätaren fung-
erar tillförlitligt. Den vattenför-
brukning som vattenmätaren anger 
används vid faktureringen, säger 
överinspektör Sari Hemminki i 
Tukes meddelande.

Fel kan också uppstå vid 
fjärravläsning, avläsningarna från 
vattenmätaren kan till exempel 
vara anslutna till grannen i faktu-
reringssystemet eller så förflyttar 
sig avläsningarna inte korrekt på 
grund av till exempel nätverksstör-
ningar. Det enda sättet att under-
söka sådana fall är att följa med 
förbrukningen via displayen på sin 
vattenmätare. Bostadsaktiebola-
get ansvarar för lägenhetsspecifika 
vattenmätare, medan vattenverket 
ansvarar för fastighetsmätarna, 
fortsätter Hemminki. 

Vattenmätare som används vid 
fakturering bör uppfylla kraven i 
mätinstrumentdirektivet. En vat-
tenmätare utan display uppfyller 
inte kraven. Även vattenmätarens 
tillförlitlighet bedöms som en del 
av mätarens godkännande. En vat-
tenmätare som uppfyller kraven 

Fjärravlästa vattenmätare ska 
alltid ha en display
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att vattenmätare avsedda 
för faktureringsanvändning alltid måste ha en display. Det räcker inte med 
fjärravläsning. Organisationer, byggherrar, planerare och bostadsaktiebolag 
som ansvarar för inköpen av vattenmätare måste se till att mätarna har display 
som uppfyller kraven. 

är CE M-märkt. Vattenmätarens 
konstruktion och dess komponen-
ter beskrivs i det anmälda organets 
godkännandeintyg. Godkännande-
intyget och markeringarna på mäta-
ren beskriver också vattenmätarens 
driftförhållanden, till exempel tem-
peraturintervallet, flödesområdet 
och de tillåtna installationslägena, 
som också finns i mätarens instal-
lationsanvisningar. Enligt Miljö-
ministeriets förordning måste vat-

tenmätare placeras på en plats där 
de lätt kan avläsas, berättar över-
inspektör Heikki Koivula.

Tillverkare, importörer och 
distributörer måste se till att vat-
tenmätarna på marknaden uppfyl-
ler kraven. Medan organisationer, 
byggherrar, planerare och bostads-
aktiebolag som ansvarar för upp-
handling i sin tur bör se till att de 
endast skaffar godkända vatten
mätare. (SL)
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Redan år 2019 publicerade Miljöministeriet ett 
uppdaterat utkast för koldioxidsnål bedömning 
av byggnader. Den utgick från återkopplingen från 

den första utvärderingsomgången av utvärderingsme-
toden som publicerades 2018, samt från erfarenheterna 
från testanvändningen av metoden, Level(s) tester och 
nordiskt samarbete. Denna uppdaterade utvärderings-
metod testades i mer än 40 byggprojekt mellan åren 
2019 och 2020. Pilotfasen avslutades med begäran om 
utlåtanden år 2020. Allt detta arbete och alla erfaren-
heter ligger som grund till förordningsutkastet som nu 
publicerades. Dessutom har man tagit hänsyn till de mål 
som de nordiska ministrarna satt för att harmonisera 
bedömningsmetoderna. 

– Vi har berett författningsstyrningen av koldioxids-
nålt byggande tillsammans med byggbranschen i fem år. 
Värdefulla synpunkter har samlats in vid över hundra 
möten och skriftliga kommentaromgångar. Ett särskilt 
tack går till de över 40 företag som deltog i pilotförsöket 
med utvärderingsmetoden. Denna växelverkan konkre-
tiseras i det förslag som nu sändes på remiss, berättade 
Matti Kuittinen, specialsakkunnig vid Miljöministe-
riet då utkastet publicerades.

Målet är att klimatutsläppen från vissa nya byggna-
der ska styras genom lagstiftning före 2025, genom att 
det i byggbestämmelserna tas in gränsvärden för koldi-
oxidavtrycket. Den nu föreslagna klimatdeklarationen 
är ett verktyg som möjliggör detta i praktiken. 

Beräkningsmetoden
Enligt förordningsutkastet ska huvudprojekterare, bygg-
nadsprojekterare och specialprojekterare i enlighet med 
sina uppgifter beräkna det koldioxidavtryck och det kol-
dioxidhandavtryck som ingår i klimatdeklarationer med 
hjälp av en metod för beräkning av byggnaders klimat-
påverkan som har beskrivits i förordningen. Metoden är 
material- och teknikneutral och följer de gemensamma 
europeiska EN- och EN ISO-standarderna. De upp-
gifter om koldioxidavtryck och koldioxidhandavtryck 
som gäller byggmaterial och byggprocesser som behövs 
vid beräkningen ska tas från den utsläppsdatabas för 
byggande som upprätthålls av Finlands miljöcentral 
eller från miljödeklarationer. Perioden för beräkning av 
användningsskedet hos nya byggnader och byggnader 
som genomgår större renoveringar är 50 år. 

Klimatdeklaration av byggnader
Miljöministeriet bad i början av juni om utlåtanden till ett utkast till förordning om 
klimatdeklaration av byggnader och om en anvisning som stöder förordningen. Genom 
klimatdeklarationen (på finska ilmastoselvitys) synliggörs den klimatpåverkan som 
orsakas under en ny byggnads hela livscykel, samt då en byggnad genomgår större 
renoveringar och under tiden efter renoveringen. Tanken är att klimatdeklarationen 
ska presenteras när man söker bygglov.

Text: Siru Lönnqvist

Koldioxidavtryck och -handavtryck
Skadlig klimatpåverkan ska beskrivas som ett koldiox-
idavtryck. Till det räknas till exempel de växthusgasut-
släpp som uppkommer vid tillverkning och transport 
av byggprodukter, byggnadens energianvändning och 
hantering och slutförvaring av bygg- och rivningsavfall.

Med koldioxidhandavtrycket beskrivs den klimat-
nytta som inte skulle uppkomma utan byggnaden. Till 
klimatnyttan räknas bland annat de produkter som 
återanvänds och det material som återvinns efter att 
byggnaden rivs samt de långvariga kollagren och det 
överskott av förnybar energi som byggnaden producerar.

– Byggnaderna kan påverka klimatet positivt eller 
negativt. De skadliga effekterna är redan relativt väl-
kända, men nyttan förblir fortfarande ofta oklar. Därför 
föreslår vi att de etablerade sätten att bedöma bygg-
naders klimatnytta räknas ihop i form av ett koldiox-
idhandavtryck. Detta uppmuntrar till att utveckla fler 
klimatvänliga lösningar, säger Kuittinen.

Kuittinen poängterar även att byggnader kan göras 
koldioxidsnåla på många olika sätt. Den metod som 
lämpar sig bäst för situationen ska väljas med tanke på 
både byggnaden, dess användare och hela jorden. Den 
kommande lagstiftningen ska möjliggöra detta enligt 
Kuittinen.

Utkastet till förordning hänför sig till totalreformen av 
markanvändnings- och bygglagstiftningen. Ett lagutkast 
om detta sänds på remiss senare. I lagförslaget ska det 
också tas in en grundläggande bestämmelse om väsentliga 
tekniska krav på koldioxidsnålhet i byggnader. 
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Talotekniikkaliitto skriver i ett pressmeddelande 
att förbundets centrala uppgift är att lyfta fram 
husteknikens roll som en av de mest bety-

dande helheterna inom vår byggbransch. Hustek-
niksbranschen har fått ge vika för de traditionella 
aktörerna såväl inom intressebevakning inom byg-
gande som lagberedning, även om vikten av hustek-
nik ständigt ökar.

Husteknikens roll bör reformeras. Hustekni-
ken måste till exempel beaktas i ett tidigare skede i 
byggprocessen, för att förbättra slutresultatet. Genom 
att koncentrera de hustekniska krafterna under ett 
gemensamt förbund förbättras chanserna att utveckla 
rollen bättre i framtiden.

LVI-TU och STUL kommer även framöver att 
fortsätta som separata förbund, medan Talotekniikka-
liitto kommer att sköta om intressebevakningen för 
dem.  

– Man har försökt upprätta ett gemensamt för-
bund i olika former under ett par decennier. Nu 
är tiden äntligen mogen för oss att främja många 
gemensamma mål, kommenterar Heikki Pesu, ord-
förande för Talotekniikkaliitto och även ordförande 
för LVI-TU.

– I tidigare skisser ville man ansluta nästan alla 
branschens aktörer till Talotekniikkaliitto. Vi ville 
dock börja så att vi har tydliga gemensamma mål 
och genom att slå samman dessa två förbund kan vi 
påbörja arbetet omedelbart, säger STUL:s ordföran-
den Jussi Kuusela.

STUL:s vd Kai Puustinen är utnämnd till Talo-
tekniikkaliitos vd, medan LVI-TU:s vd Mika Hok-
kanen fungerar som vice vd för förbundet. 

– Hustekniken är å ena sidan en tydlig samman-
hängande helhet, å andra sidan representeras den 
av sina av många experter från respektive områ-
den. Genom att lära oss genom att göra kommer 
vårt samarbete att konkretiseras och vi kommer att 
kunna utnyttja vår gemensamma styrka till förmån 
för både LVI-TU:s och STUL:s medlemmar, konsta-
terar Puustinen. (SL)

Operatörerna inom husteknisk 
installation förenade sina krafter
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry 
(VVS-Tekniska Entreprenörer) och 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 
(Elentreprenörsförbundet) sköter i fort-
sättningen sin näringspolitiska intresse-
bevakning inom husteknik tillsammans 
under Talotekniikkaliitto ry (hustekniks-
förbundet). 

Kai Puustinen.
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De av våra byggnader som är 
konstruerade för självdrags-
ventilation kan utnyttja 

våra nordliga förhållanden med 
betydande temperaturdifferenser. 
Självdragsventilationen fungerar 
på utifrån tyngdlagens principer 
där varm luft är varmare än kall 
luft, anläggningen behöver varken 
motorer eller elektricitet. Museiver-
kets guide presenterar principerna 
för självdragsventilation och de 
mest typiska lösningarna som finns 
i Finland, och vägleder fastighetsä-
garen att använda och underhålla 
systemet på bästa sätt.

– Självdragsventilation är en 
mycket bra och användbar teknik. 
Om ett sådant system har byggts 
i huset i sinom tid är det värt att 
dra nytta av och bevara. Självdrag-
sventilation har byggts i hundra-
tusentals hem och systemen är 
mycket långlivade. Men självdrag-
sventilation är i riskzonen efter-
som kunskap om användning och 
underhåll har blivit allt sällsyn-
tare bland både byggnadsanvän-
dare och ventilationsproffs. För 
att avhjälpa denna situation har 
Museiverket publicerat informa-
tion, ett reparationskort, berättar 
chefsarkitekt Pekka Lehtinen 
från Museiverket.

Hur de som bor i byggnaden 
handlar är en viktig del av ett 
fungerande system. Det är vik-
tigt att den boende förstår syste-
mets funktion och kan anpassa 
det efter säsongen. Möjligheten 
att påverka sina egna livsvillkor 

Ny guide för självdrags 
ventilation
Museiverket har gett ut 
en guide för drift och 
underhåll av hus med 
självdrags ventilation (på 
finska). Publikationen 
introducerar också prin-
ciperna och funktionen 
för självdragsventilation. 
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bidrar också med ökad tillfreds-
ställelse med boende.

Den finska bostadskulturen 
har påverkats avsevärt av verk-
samhetssättet som anpassar sig 
till den årliga cykeln, sättet har 
också inkluderat självdragsven-
tilation. System som bygger på 
naturkrafter, miljövänlig tek-
nik är av allt större intresse för 
användare av gamla byggnader 
och de som bygger nytt. Det finns 

omfattande och långvarig erfa-
renhet av hållbarhet och funktio-
nalitet för självdragsventilation.

Guiden för självdragsventila-
tion kompletterar Museiverkets 
serie av reparationskort. Musei-
verket kommer att fortsätta 
att publicera instruktioner för 
underhåll, reparation och restau-
rering av byggnader på ”Korjaus-
taito” webbsidan som planeras 
att öppnas hösten 2021. (SL)

SANKA ÄR NU INR
Sanka har i årtionden varit en välkänd tillverkare av högkvalitativa duschväggar och har sedan 

2010 varit en del av den svenska INR-gruppen. Vid årsskiftet 2020 slogs varumärket Sanka 
samman med INR och därmed går hela produktutbudet under namnet INR. Förutom duschväggar 

inkluderar vårt sortiment även badrumsmöbler, handdukstorkar och badrumsförvaring. Vi har 
marknadens längsta garanti med upp till 15 år. Standardsortimentet av INR-duschväggar hittar du 

hos välsorterade VVS-grossister och hos INR-återförsäljare. 
Läs mer på www.inr.fi.

SAFETECH BY INR
INR är den första nordiska 
duschväggstillverkaren som 
lanserar Safe Tech by INR 
vilket garanterar en extra säker 
duschupplevelse.

BREDARE UTBUD AV DUSCHVÄGGAR
Favoriterna i SYNC- och LINC-serien, 
som tidigare funnits i Sankas sortiment, 
hittar du fortfarande hos oss. Dessutom 
kan vi nu erbjuda ett ännu bredare 
utbud av duschväggar i både standard- 
och måttanpassade storlekar, i nästan 
alla våra duschserier.

TX TOP EXTREME™ 
INR badrumsmöbler i nordisk 
design har den mest hållbara 
ytbehandlingen på marknaden 
- TX Top Extreme™.
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TX TOP EXTREME™ 
INR badrumsmöbler i nordisk 
design har den mest hållbara 
ytbehandlingen på marknaden 
- TX Top Extreme™.
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Daikins nya luftvärmepump 
av golvmodell är ett alternativ 
till väggmonterade luftvärme-
pumpar. Den lämpar sig enligt 
Daikin speciellt för sommar-
stugor, eftersom den snabbt 
värmer upp zonen nära golvet. 

Värmepumpen passar även bra 
till exempelvis rum på vinden, 
som kan ha lågt till tak. Med 

golvmodellen kan man såväl värma 
upp som kyla rum. Vid kylning blåses 
luften ut enbart från övre kanten och 
vid uppvärmning både från nedre och 
övre kanten –  på detta sätt fördelar 
sig luften jämnare vid både värme- 
och kylfallet. Luftvärmepumpen har 
även en Heat Boost-funktion, en 
effektivare uppvärmning med hjälp 
av vilken den önskade innetempera-
turen nås fortare. Inomhusenheten 
kan även installeras i sovrum, efter-
som ljudnivån vid tyst läge är 19–20 
dBA. Den nya modellen är utrustad 

Ny luftvärmepump av golvmodell

med en Daikinin Flash Streamer-ren-
göringsenhet, som filtrerar och rensar 
inomhusluften från olika orenheter. 
Värmepumpen kan fjärrstyras med 
en mobilapp, förutsatt att enheten är 
uppkopplad till nätet via bostadens 
wifi.   

Daikins golvmodell är designad 
och tillverkad i Europa, för nord-
europeiska förhållanden. Värme-
pumpen värmer med 3,5 kW:s effekt 

ännu vid -20 grader. Golvmodellens 
höjd är 600 mm och bredd 750 mm. 
Enheten kräver endast 5 cm luft spalt 
till sidorna. Enheten bygger ut cirka 
238 mm från väggen och ifall den 
delvis fälls in i väggen endast 168 
mm.

Mer info fås av Jussi Kummu, 
Daikin: 010 3090 227 /  
kummu.j@daikin.fi.

Duschsystemet Oras Esteta 
Wellfit erbjuder allt som 
ingår i en professionell varm- 

och kallvattenbehandling. 
Allt du behöver göra är att 

trycka på integrerade Wellfitknap-
pen och välja något av de tre pro-
grammen – RECOVER, RELAX 
eller RELOAD, som ger en specifik 
sekvens av varmt och kallt vatten 
från handduschen. Du kan anpassa 
inställningarna för duschen via 

Oras SMART – en ny generation av blandare som har 
inbyggd Bluetooth-teknik

Oras Appen. Termostaten Oras Est-
eta har Wellfitfunktion som tillval.

Electra är Oras mest populära 
och mångsidiga designserie för 
beröringsfria blandare. Vattenför-
brukningen kan minska upp till 50 
procent medan användarvänlighet 
och hygien ökar tack vare den berö-
ringsfria funktionen. Blandarna i 
serien Oras Electra är utrustade 
med Bluetooth®-funktion, så att 
du enkelt kan kontrollera och jus-

tera blandarens inställningar via 
Oras-appen.

I köksblandaren Optima kom-
bineras beröringsfri funktion med 
EasyGrip-vred för varm- och kall-
vatten. Med hybridblandaren kan 
du välja beröringsfri eller manuell 
funktion. Utloppspipen har en 120 
graders svängradie och blandaren 
har inget nickel i ytskikt som har 
kontakt med dricksvatten.  

För mer info, besök oras.com.
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Congrids BIM Viewer är en 
mobilapplikation framtagen 
för att bläddra igenom bygg-
nadsinformationsmodeller.

Med hjälp av applikationen kan 
3D-modeller visas snabbt 
och enkelt på byggarbetsplat-

sen. När du navigerar i modellen kan 
den för projektet avsedda områdes-
hierarkin användas. Då tas använda-
ren till rätt platsvy i modellen med 
några få knapptryck. Problemet med 
andra liknande program har enligt 
Congrids produktchef Matti Huusko 
varit att det har varit svårt att navi-
gera i de utmanande förhållanden 
som råder på en byggarbetsplats. 
Congrid fokuserade därför på att 
lösa problemet så att det skulle gå 
enkelt, snabbt och problemfritt att 
använda produkten på byggplatsen.

När områdeshierarkin länkas 
till BIM ansluts även alla data till en 
större enhet. Congrid förser redan 
sina kunder med BIM-data via en API. 

– När det gäller produkt-
utveckling fokuserade vi bara på den 

Congrid lanserar sitt första BIM-programvaruverktyg

mobila fältversionen av BIM Viewer 
för byggplatser. Vi skapade ett verk-
tyg som kan användas av alla som 
arbetar på byggplatsen från byggar-
betare till chefer, berättar Huusko.

Enligt en undersökning utförd 
av Congrid skrivs 3D-planer fortfa-
rande ut på papper på byggarbets-
platser. Det beror på att det tidigare 
inte har funnits något tillräckligt 
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enkelt BIM-surfverktyg som alla 
kunde använda. Oavsett om syftet är 
att jämföra byggnadsmodeller med 
varandra och utföra arbete eller att 
få intressant information om före-
målet inför installation vill Congrid 
göra informationen tillgänglig för 
alla inom några sekunder.

Mer info: www.congrid.fi/bim.

LINE är en ny stilig ventil för 
bostäder. Modellsortimentet 
har utvecklats i samarbete 
med yrkesfolk inom industriell 
design och inredning tillsam-
mans med Climecons ventila-
tionsexperter.

Utgångspunkten för samarbetet 
har varit att erbjuda möjlighe-
ter att kombinera inredning 

och ventilation i form av en banbry-
tande ventil.

Den förjusterbara ventilen spa-
rar tid redan vid monteringen.  LINE 
är försedd med ett noggrant inreg-
leringsspjäll och finns med anslut-
ningar på 100 och 125 mm som 
tak- eller vägginstallation. Till- och 
frånlufts ventilernas flödesområde  
är 4–18 dm3/s, vilket är idealiskt för 
bostadsobjekt. 

Ytterligare uppgifter: Produkt-
chef Pekka Huhtela, pekka.huhtela@
climecon.fi, mobil 040 828 0423.

Ny, stilig ventil från Climecon
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Assemblin har kommit över-
ens om att förvärva Tom 
Allen Senera Oy. Assemblins 
målsättning är att leda hus-
teknikbranschen mot ett mer 
hållbart och koldioxidneutralt 
byggande. 

Företagsköp. Tom Allen Senera 
grundades när Tom Allen Oy och 
Senera gick samman år 2015. Före-
taget är marknadsledande i Finland 
på bergvärme och värmeåtervin-
ning. Omsättning uppgår till cirka 
30 miljoner euro och företaget har 
kring 90 anställda. 

Starkt tekniskt kunnande
Tom Allen Seneras starka tekniska 
kunnande, kundorienterade verk-
samhet och innovationer har gjort 

Assemblin köper Tom Allen Senera

ett djupt intryck på oss. Nu inleds 
samarbetet för att förbättra energi-
effektiviteten i våra kunders fastig-
heter och därmed minska koldioxid-
utsläppen, konstaterar Assemlins 
verkställande direktör och koncern-
chef Mats Johansson.

– Vi strävar efter att erbjuda våra 
kunder de bästa energilösningarna 
och främja inbrytningen mot ett ener-
gieffektivt och hållbart samhälle. Det 
känns bra, att kunna vidareutvecklas 
tillsammans med Assemblin. Jag är 
övertygad om att fusionen påskyn-
dar Tom Allen Seneras utveckling 
och kan erbjuda bättre möjligheter 
åt såväl de anställda som kunderna, 
säger företagets vd Johan Holma.

Företagsköpet väntar på att 
godkännas av konkurrensmyndig-
heterna (BT)

Halton stärker sina positio-
ner genom att förvärva Nel-
bud Services Group, som är 
verksam på USA marknaden 
och specialiserad på storkök. 
Nelbud Services erbjuder 
lösningar för brandskydd, 
rensning och fett av frånlufts-
kanaler från kök, fettavlägs-
ningsservice från kanaler och 
reparation och underhåll av 
spiskåpor.

Företagsköp. Haltons styrelse-
ordförande Mika Halttunen kon-
staterar att Haltons målsättning är 
att kontinuerligt tillföra mervärde åt 
sina kunder. 

– När Haltons teknologiska 
kunnande förenas med Nelbuds 
starka lokala serviceutbud inom 
ett flertal centrala marknadsområ-
den, får vi en ypperlig möjlighet att 
erbjuda ett bättre livscykelvärde. 

Nelbuds direktör Michael 
Crafton säger i samband med före-
tagsaffären, att man är glad över att 

Halton köpte USA-baserade Nelbud  
Services Group

kunna ansluta sig till Haltons team 
och fortsätta med att erbjuda kun-
derna sina tjänster runt om i USA 
samt expandera internationellt. 

Phil Meredith, direktör för 
affärsområdet Halton Americas 
Foodservice, tillägger att Halton 
med hjälp av Nelbuds mångsidiga 
serviceplattform kan fortsätta att 
bygga ut sin servicemodell såväl 
nationellt som världsomfattande. 
För närvarande verkar Nelbud i 
USA på 19 betydande marknads-
områden, vilket erbjuder ett gott 
språngbräde för vår nuvarande 
tillväxtstrategi. (BT)

Econet Oy:s företagsledning har 
köpt företagets hela aktiestock 
av Econet Group Oy. Econet 
Oy:s aktiestock övergick den 12 
augusti genom en MBO-affär 
till Econet Engineering Oy som 
ägs av Heikki Viitanen, Taina 
Dammert och Mika Kärkkäi-
nen. Företagsnamnet Econet Oy 
bibehålles efter ägarbytet.

Företagsköp. Econet Oy är speci-
aliserat på bygg-och saneringsentre-
prenader för vatten-och avloppsvat-
tenanläggningar åt kommuner och 
industrier. Företaget har vuxit kraf-
tigt under de senaste åren genom 
flera förvärv och opererar för närva-
rande på många exportmarknader.

– Avsikten med företagsköpet 
är att stärka företagets globala till-
växt, konstaterar de nya ägarna Vii-
tanen, Dammert och Kärkkäinen. 
Säljare var Econet Group där Matti 
Leppäniemi är huvudägare och 
styrelseordförande. (BT)

Företagsledningen 
köpte ut Econet Oy

Amerikanska Belkin Interna-
tional Inc. har undertecknat 
ett avtal om att köpa Uponors 
andel i Phyn.

Företagsköp. Phyn säljer tjäns-
ter för att följa upp vattenför-
brukningen samt upptäcka vat-
tenläckage i fastigheter. Företaget 
grundades 2016 som ett samföretag 
mellan Uponor och Belkin där båda 
ägde hälften var. Phyn är känt för 
sin smarta vattenmätningsteknologi 

– De fem år som gått har bevi-
sat, att Phyn är på rätt väg beträf-
fande teknologi som kan upptäcka 
vattenläckage, men vad gäller anta-
let tecknade avtal har vi inte nått 
de uppställda målen. Phyn har 
endast begränsade synergier med 
vår affärsverksamhet inom hustek-
niken, konstaterar Uponors vd Jyri 
Luomakoski. (BT)

Uponor säljer sin 
andel av vattentek-
nikföretaget Phyn
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Assemblin Oy har förvärvat hela 
aktiestocken i Suomen Teol-
lisuuskylmä Oy, ett av de mest 
betydelsefulla företagen i Finland 
inom industriella kylsystem. 

Företagsköp. Genom köpet 
stärker Assemblin sin redan tidigare 
starka andel av kylmarknaden. (BT)

Assemblin Oy 
köper Suomen 
Teollisuuskylmä Oy

I Sverige rapporteras det om 
att de häftiga skyfallen har lett 
till att många fått avloppsvat-
ten in i bostäderna via golv-
brunnar. 

Nederbörd. De kommunala led-
ningarna för dagvatten och avlopp 
är inte anpassade för skyfall, berät-
tar Svenskt vattens expert på rör-
nät  Magnus Bäckström.  Under 
häftiga regn fylls ledningarna med 
mer vatten än de kan ta emot och i 
nästa steg väller vattnet in i husen 
via golvbrunnarna. Det finns stora 
behov att förbättra infrastrukturen 
för att anpassa det till de allt oftare 
förekommande stora nederbörds-
mängderna som klimatföränd-
ringen medför. Även bebyggelse och 
vägar behöver bättre anpassas för 
att kunna hejda flöden, samtidigt 
behöver det finnas fler avrinnings-
vägar på markytan.  (RW)

Skyfall pressar in 
avloppsvatten via 
golv brunnar i  
Sverige

I januari 2021 togs Gasums nya 
biogasanlägg i drift. Anlägg-
ningen processar 60 000 ton 
bioavfall om året. 

Biogas. Metangasen som uppstår 
vid rötningen renas i processen till 
biogas och leds därefter till gassilon 
och vidare till påfyllningsstationen. 
Ett lass med bioafvall processas till 
biogas under loppet av fyra veckor. 

Årskapaciteten för Gasums bio-
gasanläggning i Lojo är 40 GWh eller 
0,4 TW. Detta räcker till för att tanka 
3 500 personbilar i ett års tid. Bio-
gas för personbilar har bränsletypen 
CBG, Compressed Bio Gas, inte att 
förväxla med CNG som är ett fossilt 
bränsle. Lastbilar kräver däremot 
att biogasen ska vara förtätad till 
vätske form, LBG Liquid Bio Gas.    

Biogasen är på tydlig fram-
marsch i Finland. Gasum ska inom 
en snar framtid fatta beslut om att 
bygga en ny anläggning i Uleåborg 
med kapaciteten 50 GWh. Bensin-
bolaget St1 ska i samarbete med 
Valio grunda ett samföretag för 
att börja producera biogas. Mål-
sättningen för produktionen är 

Gasum byggde biogasanläggning i Lojo

ambitiös: man ska uppnå en pro-
duktionskapacitet på 1 TWh till år 
2030.

I Finland produceras för närva-
rande biogas till ett energivärde av 
drygt 1 TWh. Som jämförelse för-
brukar trafiken i Finland 45 TWh 
energi. Enligt den nationella planen 
för övergång till fossilfria bränslen 
har Finland en målsättning att bio-
gasproduktionen år 2030 ska uppgå 
till 2,5 TWh. (RW)

Cervi Talotekniikka Oy har köpt 
sin samarbetspartner RE-tek-
niikka Oy

Företagsköp. Med inköpet av 
RE-teknikka Oy kommer Cervi att 
kunna utvidga sina tjänster till att 
omfatta kylteknik och avkylning. 
Cervi Talotekniikka Oy, som grun-
dades år 2014, omsätter 17 miljoner 
euro och har kring 180 anställda. 

Cervi Talotekniikka Oy förvärvar  
RE-Tekniikka
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– Vi kompletterar ventilations-
tekniken med kylteknik, säger Cer-
vis vd Petri Valve.

– Samgången mellan Cervi och 
RE-tekniikka stärker Cervis verk-
samhet som klar marknadsledare 
inom ventilationsbranschen. Det är 
fint att vårt långvariga, goda samar-
bete ledde till en fusion, konstaterar 
RE-tekiikkas företagare Emil Riihi-
mäki och Miika Salmela. (BT)
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Helsingforsbörsen får ännu ett 
VVS-bolag  på sin noteringslista.

Börsen. Rettig-ägda Purmo Group 
köps upp av Virala Acquisition Com-

Purmo till börsen i första SPACaffären i 
Norden

pany där finansfamiljen Ehrnrooth 
är största ägare. Purmo Group hade 
ifjol en omsättning på 671 miljoner 
euro och en ebitda-resultat på 85 
miljoner euro. (RW)
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Med dessa nya investeringar 
främjar Halton en hållbar 
affärsverksamhet. Med inves-
teringsprojekten stärker man 
konkurrenskraften, produk-
tionsflexibiliteten och energi-
effektiviteten. Samtidigt mins-
kar fabrikens koldioxidavtryck 
avsevärt.

Investeringar. Haltons energi-
effektivitetsprojekt fokuserar på att 
förbättra energieffektiviteten och 
manövrerbarheten för husteknik 
samt att modernisera byggnads-
automationssystemet vid Kausala-
fabriken. 

Genom att förbättra och öka 
antalet mätsensorer för övervak-
ning av rumsförhållanden kan man 
förbättra inomhusklimatet. Moder-
niseringen av styrsystemet gör det 
också möjligt för anläggningen att 
ansluta sig till marknaden för efter-
frågeflexibilitet för el.

– I framtiden kommer vi att 
kunna visa hur våra lösningar funge-

Halton investerar 2 miljoner i Kausala fabrik år 2021

rar och deras fördelar för våra kunder 
i realtid från systemet för husteknik, 
säger Tommi Rantanen, vd för 
Halton Oy.

– Halton har systematiskt inves-
terat i energieffektivitet och minskat 
sitt koldioxidavtryck under en längre 
tid. Den nuvarande investeringen 
kommer att minska vårt årliga koldi-
oxidavtryck med 320 ton. Det här är 
en betydande förbättring och viktigt 

för att nå våra hållbarhetsmål.
Kausalas produktionsteknik 

utvecklas på lång sikt så att flexibilitet 
och konkurrenskraft ständigt utveck-
las. I år kommer investeringarna inom 
produktionsteknologi att göras i en ny 
produktionslinje för halvfabrikat där 
automatisering, kvalitetshantering 
och materialanvändning kan optime-
ras bättre vilket även ger besparingar 
i energiförbrukningen. (SL)
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Vid Geberits fabrik i Ekenäs 
produceras omkring 700 000 
wc-stolar och lavoarer per år 
varav hälften går på export. I 
januari övergick fabriken till att 
använda ursprungsgaranterad 
inhemsk vindkraft. Åtgärden 
beräknas minska produktio-
nens indirekta koldioxidutsläpp 
med cirka 1 900 ton per år. 

Utsläppsminskning. År 2015 
köptes Sanitec Group, som producerar 
IDO, av Geberit. Efter ägarbytet har 
ett stort antal ambitiösa förändringar 
skett i produktionen för att minska kli-
matutsläppen.  Bara genom att byta 
brännteknik i tunnelugnen kunde 
energiförbrukningen minskas med 
drygt 20 procent. 

IDO i Ekenäs övergår till vindkraft-el

Geberits keramikfabrik i Eke-
näs förbrukar årligen omkring 8 
700 MWh el.

– Redan tidigare var en fjärde-
del av fabrikens elförbrukning på 
annat sätt producerad grön el, men 

sedan årsskiftet övergick vi till att 
enbart använda RES-GO ursprungs-
garanterad vindkraft, som levereras 
av energibolaget Väre, konstaterar 
Ekenäsfabrikens kvalitets- och mil-
jöchef Krister Walldén. (BT)
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YIT bygger i samarbete med 
konsultbolaget AFRY Finland 
världens största säsonglager 
för värme åt Vanda Energi 
enligt alliansmodell. Entre-
prenadsumman uppgår till 75 
miljoner euro, varav utveck-
lingsskedets andel är cirka 1,6 
miljoner euro. 

Värmelagring. Parterna räknar 
med att underteckna alliansavtalet 
hösten 2022. Redan nu har man 
påbörjat utvecklingsskedet och 
själva byggandet beräknas starta 
hösten 2022. Entreprenaden för-
väntas bli klar inom fem år.  

Gemensam planering
Under utvecklingsskedet planerar 
alliansparterna tillsammans projek-
tet och hur det ska genomföras för 
att motsvara Vanda Energis målsätt-
ning, samt preciserar kostnaderna 
och slår fast villkoren för incitamen-
ten. Efter att planerna har fått fastare 

Världens största säsonglager för värme 
form kommer Vanda Energi att fatta 
de slutliga besluten om projektet och 
när byggnadsskedet kan inledas. 

I genomförandefasen bygger 
alliansen världens största, underjor-
diska säsonglager för värme energi, 
som till sin volym uppgår till en 
miljon kubikmeter. Dess kapacitet 
kommer att vara omkring 90 GWh, 
vilket motsvarar den årliga värme-
förbrukningen för en medelstor stad 
i Finland. 

Vanda Energi fossilfritt 2026
Säsonglagret för värme är den vik-
tigaste delen av Vanda Energis plan 
att bli fossilfri år 2026. Detta stöder 
Vanda stads mål att vara koldioxid-
neutral år 2030. 

– Vanda Energis säsonglager för 
värme är ett innovativt projekt för en 
bättre livsmiljö som stöder YIT:s stra-
tegiska målsättning att genom vårt 
agerande minska CO2 utsläppen. Vi 
är begeistrade över att vi tillsammans 
med AFRY har blivit valda att utföra 

detta projekt. Som modell erbjuder 
alliansprojektet de bästa förutsätt-
ningarna för att uppnå beställarens 
målsättningar och vi är glada över 
att vårt samarbete kan fortsätta ännu 
tätare än hittills i den gemensamma 
allians organisationen, konstaterar 
direktören för YIT:s division för infra-
byggande, Anne Piiparinen.

Flexibel alliansmodell
– Säsonglagret för värme är en cen-
tral del vårt investeringsprogram 
för innovativa och nya teknologi-
lösningar, genom vilket vi så fort 
som möjligt kan avstå från använd-
ningen av fossila bränslen i ener-
giproduktionen. För det krävande 
planerings- och byggprojektet valde 
vi en flexibel alliansmodell och jag 
är övertygad om, att vi tillsammans 
med våra kompanjoner YIT och 
AFRY lyckas ro iland projektet så 
att slutresultatet uppfyller målsätt-
ningarna, framhåller Vanda Energis 
vd Jukka Toivonen. (BT)

Den starka prisökningen på 
stålplåt tros bero på att stål-
tillverkarna har minskat på 
sin kapacitet genom att stänga 
ner masugnar på olika håll i 
Europa för att kapa ner det tidi-
gare överskottutbudet. 

Stålpriser. Priserna på stålplåt 
har varit låga de senaste åren och 
bland annat SSAB uppvisade ett 
minusresultat för 2020.  Under 
detta år har efterfrågan ökat och 
industrins hjul börjat rotera allt 
snabbare medan vi är på god väg 
i en högkonjunktur, stålindustrin 
kan inte svara på den snabbt väx-
ande utbudsförfrågan – kapaci-
tetstaket slår emot. Importen av 
stålplåt har också varit rätt låg och 
allt sammantaget har samverkat till 
att driva upp prisnivån på alla kva-
liteter av stålplåt. 

Ventilationsbranschen är en 
stor användare av förzinkad stålplåt 
till exempel till kanalsystem. Entre-
prenörerna har fått märka av att 

Priset på galvad stålplåt det högsta någonsin

priserna på ventilationskanaler och 
byggplåt har skjutit i höjden så att 
den prognostiserade vinsten på en 
entreprenad har eroderat och i vär-
sta fall vänt till en förlust. 

Tillverkarna har lidit av att de 
inte får de stålvolymer som de öns-
kar, i stället har leverantörerna sett 
sig tvungna att ransonera utbudet. 
Det otillräckliga utbudet på stålplåt 
har lett till att stålgrossisterna har 
tomt på hyllorna. Förutom en pris-
stegring leder det också till att mark-
naden fått vänja sig vid allt längre 
leveranstider på allt från ventila-

tionskanaler och byggplåt till venti-
lationsaggregat.   

I september i fjol låg priset på 
ett ton galvaniserad tunnplåt kring 
600 EUR per ton, ett år senare har 
priset krupit upp till nivåer runt 
2 000 EUR per ton.   

Stål kommer att bli allt dyrare i 
framtiden, framför allt det framtida 
fossilfria stålet där vätgas används vid 
produktionen i stället för kol. I Norr-
land pågår bygget av HYBRIT-an-
läggningen där SSAB siktar på att 
bli den första fabrik i världen om att 
producera fossilfritt stål. (RW)
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IEA:s globala värmepumpsorga-
nisation (IEA TCP HPT) delar 
ut Rittingerpriset vart tredje år 

till en person eller organisation 
som främjat värmepumpsteknik, 
ibruktagande av eller information 
om värmepumpar på nationell och 
internationell nivå. Rittingerpri-
set, som delades ut vid internatio-
nella värmepumpkonferensen IEA 
HPC2020 i Sydkorea, tilldelades 
University of Maryland Environ-
mental Center (UM CEEE), pro-
fessor Ruzhu Wang vid University 
of Shanghai i Kina och SULPU:s 
verksamhetsledare Jussi Hirvonen.

Finland är känt som ett av 
pionjärländerna inom värme-
pumpsteknik. Jussi Hirvonens 
utnämning kom inte som en full-
ständig överraskning. Finland är 
en av de ledande värmepumps-

Den högsta internationella 
utmärkelsen inom värme
pumpsbranschen till Finland
Finlands värmepumps-
expertis, dess föredöm-
ligt snabba lansering och 
det finländska samhällets 
öppna inställning till ny 
teknik noterades över hela 
världen vid IEA:s värme-
pumpskonferens i Syd-
korea. Jussi Hirvonen, 
finska värmepumpfören-
ingen SULPU:s långvariga 
verksamhetsledare, tillde-
lades Peter Ritter von Rit-
tinger International Heat 
Pump Award, den högsta 
internationella utmärkel-
sen inom värmepumps-
branschen.

marknaderna i världen och Jussi 
har starkt påverkat utvecklingen 
av branschen i Finland, först i mer 
än 10 år som SULPU:s grundande 
medlem, styrelseordförande eller 
-ledamot och under de senaste tio 
åren som föreningens verksam-
hetsledare. Han har fört värme-
pumpsbranschen framåt i många 
internationella positioner. Jussi 
är en av grundarna av European 
Heat Pump Organization (EHPA), 
där han även varit styrelseleda-

mot redan i mer än tjugo år. Inom 
värme pumpsorganisationen IEA 
har Jussi varit Finlands delegat 
i över tio år. Han har även aktivt 
samarbetat med värmepumpsorga-
nisationer i grannländerna.

Presentationer och artiklar 
baserade på Jussis långa, mångsi-
diga och praktiknära erfarenhet av 
värmepumpar har noterats i inter-
nationella forum inom området. 
Av erfarenheterna från Finland har 
många länder lärt sig och uppmunt-

Text: Siru Lönnqvist

SULPU:s långvariga verksamhetsledare Jussi Hirvonen erhöll Peter Ritter von Rittinger 
International Heat Pump Award, den högsta internationella utmärkelsen inom värme-
pumpsbranschen.
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rats att använda denna utmärkta 
energieffektiva teknik och utveckla 
sin värmepumpsmarknad. Valet av 
Jussi Hirvonen till mottagare av Rit-
tingerpriset påverkades inte bara av 
att han är internationellt känd inom 
området, utan även av hans passion 
till värmepumpar, som inte lämnar 
någon oberörd.

På grund av coronapandemin 
kunde Rittingergalan inte hållas 
denna gång på plats på den korean-
ska ön Jeju i samband med hybrid-
konferensen, utan Rittingerprisen 
delades ut under en internationell 
videokonferens.

I sitt tacktal konstaterade Jussi 
bland annat: 

På nya poster
Assemblin Oy
YH ingenjör Jukka Jäppinen 
har utnämnts till operativ direk-
tör vid Assemblin.

YH ingenjör Antti Pessa har 
utnämnts till regiondirektör för 
husteknikentreprenader i huvud-
stadsregionen fr.o.m. 1.8.2021. 

FISE
DI, EM Timo Korhonen har 
valts till ny vd för för FISE fr.o.m. 
17.5.2021. Han har bland annat 
fungerat som biträdande- och 
kanslichef för fastighetskontoret 
vid Riksdagens kansli och sedan 
2008 som direktör på Joensuu 
stads lokalcentral.

Ingenjör Siru Lönnqvist valdes 
till ny styrelseordförande för FISE 
vid bolagsstämman 12.5.2021. Hon 
är sedan år 2001 verksamhetsle-
dare för VVS Föreningen i Finland 
rf och har genom sitt engagemang 
i olika branschorganisationer goda 
insikter i VVS- och byggbranschen.   

Uponor Oyj
Uponors styrelse har utnämnt 
Michael Rauterkus till verk-
ställande direktör. Han tillträdde 
sin befattning 21.8.2021. Rauter-

kus har lång erfarenhet, ett brett 
kunnande och goda nätverk inom 
branschen. Han har bland annat 
varit vd för det tyska vatten- och 
duschproduktföretaget Grohe AG.

Purmo Group Finland Oy
Rainer Kukko har utnämnts till 
Senior Sales Engineer på Purmo 
Group där han kommer att mark-
nadsföra och sälja produkter 
inom vattenburna system. 
Rainer tillträdde 7.6.2021 sin nya 
tjänst på Purmo.  Han var tidigare 
anställd på FläktGroup.

Systemair Oy
Tony Lönnberg började 
1.9.2021 som kundansvarig på 
Systemair. Han var tidigare 
anställd på Oy Lindab Ab.

Caverion Oyj
Caverions styrelse har utnämnt 
Jacob Götzsche till verkställande 
direktör. Han tillträdde sin befatt-
ning 9.8.2021. Han har senast ver-
kat som vd för ISS Europa. 

Are koncernen
Jarno Hacklin har utnämnts 
till verkställande direktör och 
tillträder sin befattning senast 
3.3.3022.Han har verkat som vd 

för Caverion och ansvarat senast 
som utvecklare av koncernens 
projektaffärsverksamhet och pro-
jektaffärsverksamheten i Sverige. 

SRV Yhtiöt Oyj
TkD Miimu Airaksinen har 
utnämnts till utvecklingsdirektör 
och medlem av ledningsgruppen    
från och med 2.9.2021. Hon har 
senast verkat som vd för RIL ry 
och forskningsprofessor vid VTT.

SVM Antti Nummi, ansvarig 
direktör för affärsverksamhetsut-
vecklingen vid SRV har från och 
med 2.9.2021 utnämnts till kom-
mersiell direktör och fortsätter 
som medlem av ledningsgruppen. 

RIL ry
DI Janne Tähtikunnas har 
fr.o.m. 6.9.2021 utnämnts till vd 
för RIL ry. Han har senast verkat 
som verksamhetsledare för Suo-
men Omakotiliitto ry och verkade 
även som styrelseordförande för 
FISE fram till våren 2021.

Ramboll
DI Marita Mäkinen har fr.o.m. 
1.4.2021 utnämnts till direktör 
för sektorn Reparationsbyggande 
och forskning i Finland.

Jag är ingen forskare eller veten-
skapsman även om jag har en magis-
terexamen inom energiteknik. Natur-
ligtvis behöver vi det djupa kunnandet 
inom värmepumpstekniken, för att få 
rätt produkter för marknaden. Men 
min passion alla dessa 25–30 år, 
när jag arbetat för värmepumpar, 
har varit att skapa eller göra värme-
pumpsmarknaden stor. Och idag är 
naturligtvis jag, vi glada här i Finland 
med 5,5 miljoner invånare att vi har 
överskridit strecket för 1 miljon sålda 
värmepumpar.

Jag respekterar verkligen att 
detta marknadsförings-, informa-
tionsspridnings- och kommunika-
tionsarbete har uppskattats med 

högsta internationella utmärkelsen 
inom värmepumpområdet.

Erkännandet var naturligtvis 
väldigt viktigt personligen för Jussi 
Hirvonen, men han vill även tacka 
för sin utnämning finska värme-
pumpföreningen och dess medlem-
mar för deras stöd och framgångs-
rika arbete för att utveckla Finlands 
värmepumpsmarknad, liksom alla 
inhemska och internationella profes-
sorer och andra påverkare på områ-
det som stödde hans utnämning.

Priset är uppkallat efter den 
öster rikiska ingenjören Peter Ritter 
von Rittinger. Han konstruerade och 
tog i drift världens första värmepump 
i Österrike för saltproduktion 1856. 
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Det är viktigt att byggnaders påverkan på miljön 
studeras utförligt så att vi kan se till att projektet 
är holistiskt hållbart. Level(s) ger en övergripande 

bild av klimat, vatten, resurs och kostnadseffektivitet 
under en byggnads livscykel, säger ledande sakkunnig 
Miisa Tähkänen, från Green Building Council Finland.

Level(s)-metoden har utvecklats genom ett omfat-
tande samarbete mellan medlemsländerna i EU och 
experterna på hållbart byggande. Företag och organisa-
tioner inom byggverksamheten har även spelat en vik-
tig roll vid utvecklandet av metoden. Level(s)-metoden 
koncentrerar sig på sex saker, så kallade mål;  klimat-
avtrycket under hela livscykeln, resurseffektiv använd-
ning av material, vattenförbrukningen, hälsosamma 
lokaler och inomhusluftens kvalitet, anpassningen till 
klimatförändringen och livscykelkostnaderna. Varje mål 
består av flera indikatorer och nästan alla mål förutsätter 
användning av gällande EN-standarder. 

För alla inom byggprojektet
För att metoden ska lämpa sig för olika användnings-
ändamål, kan bedömningen utföras antingen som 

Level(s) – EUmätare för resurs
effektivitet i byggandet

Text: Siru Lönnqvist

Varje år används cirka hälften av världens 
råvaror för byggande och den byggda 
miljön förbrukar mycket energi och orsa-
kar stora mängder växthusgasutsläpp. 
Men de olika miljömätare som används 
inom byggverksamheten producerar inte 
nödvändigtvis allmängiltig information 
om resurseffektiviteten i byggandet. Kon-
sumenter, planerare, byggare och finan-
siärer behöver tydligare och mer tillför-
litlig information om de konsekvenser 
som byggandet har för förbrukningen av 
våra begränsade resurser. Level(s) är en 
metod som Europeiska kommissionen 
har utarbetat för mätning av resursef-
fektiviteten i byggandet. Avsikten med 
Level(s) är att skapa en gemensam grund 
för de mätare som olika länder använder 
för att mäta resurseffektivitet och ekolo-
giska aspekter i byggandet.

förenklad eller jämförande bedömning, eller som en 
detaljerad optimering.   Förenklade nivån erbjuder 
en låg tröskel för att inleda en livscykelbedömning, 
emedan den mest avancerade nivån ger erfarna exper-
ter på livscykelbedömning en möjlighet att använda 
mångsidiga bedömningsmetoder.

Level(s) ger en gemensam grund för de olika länder-
nas mätare av resurseffektivitet och ekologiska aspekter 
i byggandet. Samtidigt skapar man ett gemensamt språk 
och gemensamma begrepp som stöd för kommunikatio-
nen. Level(s) har även använts som grund i kommissio-
nens taxonomiarbete. Och metoden lämpar sig också att 
användas som grund vid utvecklandet av kommersiella 
miljöcertifikat (till exempel RTS miljöklassificeringen, 
LEED, BREEAM).

– Genom att använda enhetliga metoder kommer 
vi att förbättra jämförbarheten mellan projekt i Europa, 
konstaterar Tähkänen.  

Miisa Tähkänen ansvarar för projektet LIFE Levels(s) på Green 
Building Council Finland. Bild: Jukka Alasaari Photography
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Det är frivilligt att använda Level(s)-metoden. Men 
Level(s) kan användas av alla aktörer inom ett bygg-
projekt, som till exempel av planerare, inom byggvaru-
handel, inom fastighetsskötsel, av byggnadsägare och 
byggnadsanvändare och av fastighetsinvesterare.

Kräver ännu utveckling
Under åren 2018–2019 genomfördes en testning av 
Level(s)-metoden i Finland, som samordnades av 
Miljöministeriet och Green Building Council Finland. 
Fokus vid testningen låg på byggverksamhetens klimat-
avtryck och resurseffektivitet.

I testrapporten konstaterade man att Level(s) möj-
ligen kunde vara lämpligt som gemensamt språk för 
rapportering om hållbarhet inom byggbranschen. Det 
verkade finnas ett klart behov och intresse för detta 
bland intressegrupperna i Finland. För att nå detta bör 
dock Level(s) utvecklas ytterligare. Det akutaste utveck-
lingsbehovet gällde förbättringen av vägledningsdoku-
mentets tydlighet och tillgång samt omstrukturering av 
bedömningsnivåer och omprövning av systemavgräns-
ningar. I responsen konstaterade testgruppen dessutom 
att förenlighet med nationell praxis och byggnadsin-

formationsmodellering är väsentligt. Responsen från 
testen levererades till EU-kommissionen i syfte att 
utveckla Level(s). Resultaten har också använts för att 
föra vidare den finska färdplanen för koldioxidsnålt 
byggande. 

Level(s) – rapporteringsverktyg
I år publicerades ett Excelbaserat rapporteringsverk-
tyg för granskning och rapportering av byggprojek-
tets hållbarhet i enlighet med Level(s)-referensramen 
samt instruktioner för användning av referensramen 
på finska. Rapporteringsverktyget är en del av EU:s 
projekt LIFE Level(s), inom vilket man strävar till 
att öka användning av Level(s)metoden vid offent-
lig upphandling. Rapporteringsverktyget kan laddas 
ner på Green Building Council Finlands webbsida 
(figbc.fi) 

The Life for LCA LCC Level(s) 
project (short: LIFE Levels(s)) 
has received funding from the 
LIFE Programme of the Euro-
pean Union. The European Union’s support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents, which reflect the views only of the authors, and the 
EU cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein. This project has received 
funding from LIFEProgram under the Grant Agreement number 
LIFE 18GIE/ES/000911 Life forLLL(s).
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Medlem i VSF

Hur kom du in i VVS-branschen?
– Jag tyckte att jag ville jobba med något tekniskt men 
ändå människonära efter gymnasiet. Kom in i Tekniska 
Högskolan och läste VVS-planering samt byggnadseko-
nomi. Efter arbete på konsultbyråer i Helsingfors fick 
jag anställning som projektingenjör när Fiskars byggde 
ut saxfabriken i Billnäs. Där skötte jag om det praktiska 
pusslandet med byggprojektet i två år och blev kvar ännu 
i två år som en länk mellan produktutvecklingen och 
produktionen. Svärfar Harry Gerkman meddelade år 
2002 att han tänker trappa ner så tillsammans med 
Mari köpte jag företaget LVI-Gerkman Oy Ab år 2003.

Har branschen/utbildningen motsvarat dina 
förväntningar?
– Branschen är omväxlande och det känns bra att kunna 
hjälpa både större och mindre kunder med deras vvs- 
utmaningar. Som företagare och arbetsgivare inom bran-
schen har man ett stort ansvar både mot de anställda och 
kunderna. Jag försöker så gott det går att klara dessa 
förväntningar. Långa anställnings- och kundförhållan-
den är något som mäter hur bra man lyckas.

Ove Lahtivuori
VSF

Höjdpunkter i din yrkeskarriär?
– Detta yrke är nog ett långlopp som sakta tuffar på framåt 
utan några större svängningar. Det känns så klart bra när 
kunder och branschfolk tar kontakt och frågar om min 
åsikt och hur man borde tackla olika problem och att man 
tillsammans hittar en kostnadseffektiv lösning.  

Vad gör du i dag och vilken nytta har du haft 
av dina studier?
– Den mesta tiden går åt till att skaffa jobb, följa med 
pågående projekt samt sköta om bakgrundsuppgifter så 
att montörerna effektivt kan utföra projekten. Utbild-
ningen gav en bred bild av hela branschen. Detta i sam-
band med erhållen erfarenhet av projektstyrning och 
monteringsövervakning har gett en bra grund för att 
lösa även lite mera utmanande problem. 

Hur håller du dig à jour med vad som händer 
inom VVS-branschen?
– Inlärning av nya grejer kommer nog ganska automa-
tiskt vid sidan av det övriga arbetet. Man måste bara lära 

Uppskattar tek
niskt kunnande 
och människo
kontakter
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sig att sålla bland all information som finns på fältet. 
Om jag behöver mer info om någon detalj så brukar 
jag få bra svar av produktcheferna.

Lönar det sig för dagens studerande att 
satsa på en karriär inom VVS? Varför?
– VVS-branschen uppfyller bra det som jag tyckte/
tycker är intressant – tekniskt kunnande och människo-
kontakter. Detta är en bred bransch där det alltid finns 
arbete för motiverade och kunniga personer. Tycker 
man om hantverk så är själva monteringen en utma-
nande sida och är man mera en som tycker om att styra 
upp olika helheter så finns det ett brett register av olika 
svåra projekt att reda ut. 

Vad tror du om VVS-branschens framtid?
– Branschen kommer att bli allt mer utmanande och 
människors hälsa allt viktigare i framtiden. En bättre 
allmän ekonomi gör att allt fler vill ha och har råd med 
hälsosammare inneklimat. Förutom utvecklingen så 
faller inga grundläggande behov bort, alla behöver vi 
ännu rent vatten, ren luft och behaglig temperatur i 
vår vardag. Yttre faktorer medför ändå att det blir allt 
svårare att uppnå dessa behov utan en fungerande 
teknik. 

Energieffektivitet och miljötänk är centrala 
begrepp inom VVS i dag. Vad anser du om det?
– Dessa faktorer är en stor möjlighet för oss alla. Största 
nyttan och utmaningen att hänga med har nog ändå pro-
duktutvecklingen samt planeringsbyråerna. Vi som utför 
det konkreta jobbet har svårt att ändra på ritningarna 
och påverka produktvalet åtminstone i större projekt. 
För mindre projekt som är under arbete försöker jag föra 
fram så energisnåla alternativ som möjligt och försöker 
få kunden att satsa mera på produkter med bättre teknik.

Annat du vill föra fram?
– VVS-föreningen gör ett gediget och bra arbete i kulis-
serna. Rådande omständigheter har gjort det svårt att 
träffas och vår lokalavdelning har gått på tomgång nu 
en längre tid. Vaccineringen är snart slutförd och då ska 
vi träffas på nytt.

Fritidsintressen?
– Fritiden tillbringas på stugan i Ekenäs skärgård och 
på golfbanan. Whiskeyintresset väcktes för cirka 10 år 
sedan och jag har sedan dess hunnit med fem resor till 
Skottland med Sydspetsens Malt Whiskey Sällskaps 
härliga gäng. Nu skulle det få regna på nätterna så att 
skogen fylls av svamp och gräsmattorna hålls gröna. (BT)
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Expertfrågan

Expertfrågan denna gång har följande 
lydelse:   
I dagens läge är det främst äldre bostads-
hus som fortfarande har oljeeldning, medan 
nybyggda hus ofta värms med bergvärme-
pump eller luftvärmepump. 
 
Vilken uppvärmningsform förekommer för 
närvarande mer i Finland: antalet enfamiljs-
hus med oljeeldning eller antalet bostadshus 
som enbart värms upp med värmepump? 

Oljeeldning eller värmepump?

Svar:  Det finns fler hus som uppvärms med värme-
pump än med olja. Under detta år beräknas antalet 
fastigheter som värms upp med värmepumpar över-
stiga en halv miljon botstadhus medan antalet hus 
med oljeeldning ligger kring 130 000)(Källa: SULPU  
och LEY)

Reaktionskraften uppstår då brandman-
nen släpper slangen som då kastas bakåt och 
vilt krumbuktar sig sprutandes åt alla håll.

Skillnaden mellan reaktionskrafter och aktionskrafter kan bra beskrivas med en brandslang som 
sprutar vatten med sitt fulla tryck. 

Aktionskraften uppstår när man riktar 
vattenstrålen mot ett föremål som förflyttas 
eller böjs bakåt. 

VVS-kunskap i ett nötskal
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Krönikan

När Stockholm fick vatten-  
och avloppsledningar

I städerna var vatten och avlopp ett ständigt bekymmer 
innan vatten- och avloppsledningarna hade gjort sitt 
intåg i stadsbebyggelsen. Vattnet kunde sina i brunn-

nen och stinkande avloppsdiken var länge ett sanitärt 
problem i städerna. Stockholms stad fattade år 1856 
ett beslut om att dra en kommunal vattenledning från 
det nybyggda vattenverket i Skanstull till stadens mest 
centrala delar. 

Beslutet var kontroversiellt, de fattiga var rädda för 
kostnaderna vattenledningen medförde och de rika 
som ägde hus på malmarna undrade varför de skulle 
betala för stadskärnans problem. Men trots kritiken lät 
Stockholms stad bygga vattenledningen och snart slapp 
många stockholmare bära hem sitt vatten från Mälaren.   

Sen tog det tio år innan man år 1866 fattade beslutet 
att bygga den första avloppsledningen i Stockholm. Den 
murades av granit och byggdes svagt lutande från Norr-
malm rakt ner till Norrström och Mälaren. Tanken var att 
avloppskanalen skulle vara självrensande men redan på 
1870-talet övergick man till att använda glaserade lerrör 
när man byggde ut nätet av avloppsledningar.
 
När vattenklosetterna gjorde sitt intåg vållade det häftig 
debatt i Stockholm under 1890-talet om vattenkloset-
ter ska få anslutas till vatten- och avloppsledningarna. 
Motståndarna hävdade att den myckna spolningen 
skulle leda till vattenbrist i staden. Dessutom 
gav latrintömningen inkomster till staden som 
sålde träcket som gödsel åt bönderna. Sta-
den beslutade att vattenklosetterna ska 
få anslutas till avloppssystemet som 
i tidens anda leddes orenat rakt ut i 
Mälaren. Sedan dröjde det inte många 
decennier tills antalet klosetter och 
andra förorenare blivit så många att 
Mälaren ställvis blev väldigt förorenad 
vilket ledde till att Stockholm redan 
1932 utfärdade ett förbud på att bada 
i vattnet runt stadens centrala delar. 

Långt in på 1900-talet var torrdassen 
vanliga i storstäderna, det fanns en 
hel yrkeskår kallad latrintömmare som 
skötte om hanteringen. Innan vattenklo-
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setterna blev på modet i Sverige kom den första primitiva 
förlagan till vattenklosetten kuriöst nog att installeras på 
Stockholms rannsakningsfängelse. När fången spolade 
i cellens toalett rann vattnet ner genom ett stuprör till 
källaren och hamnade i tjärade tunnor som latrinbärare 
sedan fick komma och tömma.
  
Men tillbaka till ett tidsdokument som beskriver hur 
häpen Strindberg blev efter sin första sittning på en 
modern vattenklosett av porslin. Vid denna tid fanns 
inte vattenklosetter ens för överklassen då den kända 
författaren August Strindberg år 1883 besökte Hamburg 
och på en fin restaurang stötte på en toalett med den 
modernaste sanitetstekniken. Strindberg beskrev i brev 
hem till Sverige om denna märkliga modernitet. 

Den mest glänsande uppfinning träffade jag i Hamburg. 
Där träckade man i något som liknade en stor soppskål 
och efter förrättat värv ryckte man i spolhandtaget. När 
man vände sig om och tittade så fanns det ingenting 
att se, oaktat man kunde svära på 
att nedlagt en meter; skålen var 
så fin efter förrättningen att 
man kunnat äta äkta 
sköldpaddssoppa ur 
den. Det var ett 
fullständigt 
trolleri.     
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