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Enervent Svea
Enervent Svea är ett mycket effektivt ventilationsaggregat med en luftmängd på max. 150 l/s vid100 Pa, 
men vi kom på ett sätt att göra det ännu bättre. Svea är modulärt.  En batterimodul, som kan innehålla 
DX-batteri, vattenvärmebatteri eller vattenkylbatteri, kan placeras ovanpå ventilationsaggregatet allt efter 
behov. Batterimodulen ökar bara aggregatets höjd och kan eftermonteras. 

Enervent Svea är försedd med anslutning för spiskåpa, som även går genom batterimodulen. Frånluften från 
spiskåpan går förbi värmeåtervinningen i aggregatet och luften styrs direkt till aggregatets frånluftsfläkt. Detta 
förhindrar att värmeväxlaren blir smutsig och flottig.

NYTT MODULÄRT AGGREGAT FÖR BOSTÄDER 

Läs mer och bekanta dig med produkten: enervent.fi/svea

PELICANENS
EFFEKTIVITET
I LITET FORMAT



5VVS 4/2021

Stora förväntningar på vätgasen
LEDAREN

att lagra vätgas i kemikalier i stället 
för i trycktankar?  I Luleå testar man 
om det går att lagra vätgas i bergrum. 
Om det faller väl ut planerar man att 
bygga världens största vätgaslager i 
bergrum i Gällivare. Det är extremt 
svårt att stänga in den finmolekylära 
vätgasen i ett bergrum, eftersom 
molekylerna i gasen tränger ut genom 
den minsta spricka.

Vid elektrolys av vatten till vätgas 
är energiförlusten i form av värme 
kring 30–40 procent. Sedan blir det 
åter en förlust när vätgas ska bli el i 
en bränslecell. I slutänden blir verk-
ningsgraden inte mer än 30 procent 
i processen från el till vätgas och åter 
till el.  

För Finlands del skissar man på 
en vätgasledning från Norrbotten 
till SSAB i Brahestad där fossilfritt 
stål också kunde börja tillverkas. I 
Harjavalta planeras landets första 
anläggning som ska börja tillverka 
vätgas med insatsenergi från förny-
bara energikällor. Kapaciteten pla-
neras till 20 MW och som biproduk-
ter skapas syre samt värmeenergi. 

Vätgasbilar på finländska vägar är 
inte att vänta under tjugotalet – för 
närvarande finns det inte en enda 
vätgasstation i hela republiken. I 
skrivande stund har Sverige fyra 
vätgasstationer, Norge har nio. Men 
klimatnyttan med att köra vätgasbil 
är nära noll så länge som vi fortsät-
ter att utvinna vätgasen ur fossila 
kolväten. 

I energidebatten nämns väte som 
framtidens energi eftersom rest-
produkten är vatten. Det kan 

dessutom produceras miljövänligt 
genom elektrolys av vatten. Vägen 
till vätesamhället är både lång och 
krokig, om vätet vore en lättanvänd 
och miljövänlig energiform skulle 
den redan vara här. 

Den svenska stålindustrin ligger 
i framkant med kolossala investe-
ringar i fossilfritt stål som bygger 
på användning av väte. I Luleå, 
Norrbotten bygger SSAB Hybrit 
en anläggning med målet att sälja 
fossil fritt stål i stor skala från och 
med år 2026. Dessutom satsar kon-
kurrenten H2 Green Steel på att 
investera i en motsvarande, men 
mindre, anläggning som ska stå klar 
år 2024 i Boden.
  
För närvarande förekommer det 
knappt någon miljövänlig produk-
tion av vätgas, utan nästan all vätgas 
produceras ur fossila kolväten. Men 
i framtiden förväntas vätgas kunna 
produceras genom elektrolys av vat-
ten, vilket kräver tillgång på stora 
mängder billig el som är tänkt att 
komma från framtida utbyggnad av 
vindkraften. 

Sedan har vi lagringen av vätgas som 
är en knepig fråga. Luleå tekniska 
universitet, LTU, drar igång ett forsk-
ningsprojekt med namnet Center for 
Hydrogen Energy Systems Sweden 
som bland annat ska forska i metoder 
för lagring av vätgas. Är det möjligt 

Robert Wiklund

Chefredaktör
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Mer utmaningar inom ett 
ämnesområde som intresse-
rar. Det lyfter Robin Hein-

ström fram som drivkraft till att 
han inför höstterminen sökte till 
Yrkeshögskolan Novias ingenjörsut-
bildning i byggnads- och samhälls-
teknik i Raseborg.

Han är fem före färdig med sina 
studier i VVS- och husteknik i Axxell 
i Karis och tänkte att han lägger i en 
ny växel och kör vidare.

– Jag ville inte stanna upp 
med studierna. Det känns helt bra 
att fortsätta här, säger han när vi 
bänkat oss i Novias byggnad i Eke-
näs för att diskutera den omstöpta 

Novias nya studier lockade 
många sökande

utbildningen där VVS-studier nu 
ingår som en viktig del.

Oscar Ruuskanen och Max af 
Björksten hakade på utbildningen 
av samma orsak som Heinström – 
för att få fördjupade kunskaper i en 
bransch som intresserar dem.

Oscar Ruuskanen utexamine-
rades för några år sedan från VVS- 
och husteknikutbildningen i Axxell 
och har sedan dess arbetat på flera 
byggen, bland annat med VVS- 
inriktning.

– Planering har alltid känts 
intressant, nämner han som ett av 
skälen till att han nu vill läsa vidare.

– Jag har inte studerat på ett 

Text & bild: Niclas Erlin

Robin Heinström t.v., Oscar Ruuskanen och Max af Björksten t.h. gillar att studierna omfattar både byggnads- och VVS-utbildning. VVS-lektorn 
Toni Pölönen, andra fr.h., säger att båda bitarna är viktiga då hus planeras.

Yrkeshögskolans förnyade utbildning i byggnads- och samhällsteknik körde i gång 
med fjong. Detsamma gäller för fortbildningen i krävande VVS-projektering, där 
platserna fylldes med råge.

tag. Min inställning är att verkligen 
satsa på det här.

Också Max af Björksten har 
arbetat på byggen, främst under 
somrarna. Till sin utbildning är han 
såväl datanom som vaktstyrman – 
och nu har han alltså en ingenjörs-
examen i kikaren.

– VVS-inriktningen var en av de 
största orsakerna till att jag sökte 
hit, säger han och berättar att stu-
dierna kommit väl igång.

Väljer senare
Examensutbildningen är uppbyggd 
så att de studerande efter 1,5 år av 
gemensamma kurser riktar in sig 
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på antingen konstruktionsplanering 
eller VVS-planering. Studerandena 
blir därmed endera byggnadsingen-
jörer eller VVS-ingenjörer.

Max af Björksten säger att det 
första dryga året av studier får visa 
vilket alternativ som känns bäst. 
Just nu lutar det i alla fall för hans 
del mot VVS-inriktningen.

Detsamma gäller för Oscar 
Ruuskanen:

– Jag får se vad som lockar mera, 
men jag kom hit med tanke på VVS.

Mångsidigt
De tre västnylänningarna – af 
Björksten har vuxit upp i Ekenäs, 
Ruuskanen i Karis och Heinström 
i Degerby, Ingå – sätter stort värde 
på att studierna omfattar både 
byggnads- och VVS-utbildning. Det 
ger en bredare kompetens, säger de.

– Det är enbart positiv, säger 
Oscar Ruuskanen om det faktum 
att alla får en rejäl dos av såväl kon-
struktions- som VVS-planering.

 VVS-lektorn Toni Pölönen 
som deltar i diskussionen nickar 
medhållande.

– Det är fint att vi i framtiden har 
folk som kan båda bitarna, säger han.

Kräver sitt
Känns studierna enkla eller svåra? 
De tre studerandena konstaterar att 
de visst matas med en hel del infor-
mation, men att de nog fått ett grepp 
om både siffrorna och beräkningarna.

När det här samtalet förs är en 
kurs i grunderna i VVS- och hustek-
nik aktuell. 

– Det är nog en utmanande 
kurs, konstaterar Toni Pölönen och 
förklarar att innehållet i den i kort-
het går ut på att lära sig göra upp 
el- och VVS-planer för ett småhus.

Höjer kompetensen
30 personer inledde sina studier 
inom ingenjörsutbildningen i hös-
tas. Samtidigt antogs 28 personer 
till den helt nya fortbildningen i krä-
vande VVS-projektering, som Toni 
Pölönen är läroplansansvarig för. 
Undervisningen sker i form av del-
tidsstudier och är därmed anpassad 
för personer som är i arbetslivet.

Henrik Eklund hör till dem 
som hakade på fortbildningen i 
syfte att höja sin egen VVS-kom-

petens och samtidigt få en högre 
utbildning rent formellt.

– Målet är en ingenjörsexamen, 
säger Eklund som på 1990-talet stu-
derade vid Ålands tekniska läroverk 
där han utexaminerades som tekniker.

Planerar system
Henrik Eklund bor i Snappertuna och 
arbetar på Vestelli, som har sitt kon-
tor och sin bas i Degerby, Ingå. Till 
hans uppgifter hör att planera yttre 
avloppssystem för glesbygdsområden.

– Det har jag nu sysslat med i 
snart 2,5 års tid.

Eklund, som läste maskin- och 
energiteknik i läroverket, har även 
lång erfarenhet av energiproduktion.

– Nu vill jag förbättra mitt 
VVS-kunnande, säger han och 
berättar att fortbildningen och den 
nya examen även ska öppna upp för 
högre behörighet än den han har nu 
när det gäller VVS-planering.

Lektionerna hålls en till två 
gånger i veckan i Ekenäs och ström-
mas samtidigt på nätet. Eklund 
anser att studierna har en lämplig 
svårighetsgrad och han var beredd 
på att de äter upp en hel del av fri-
tiden. En stor del görs som självstu-
dier och övningsuppgifter. 

– Jag är väldigt intresserad. 
Det är motiverande att utveckla 
sina kunskaper och få ett bredare 
arbetsfält, på en högre nivå. 

Många sökande

 » I höstas inledde 30 personer sina ingenjörsstudier vid Novia i 
Raseborg, vilket betyder att alla 30 platser inom den förnyade 
utbildningen fylldes. De sökande var fler är så.

 » Samtidigt inledde 15 personer sina studier till byggmästare. 
Under de tre första terminerna läser de samma kurser som 
ingenjörsstuderandena.

 » Till fortbildningen i krävande VVS-projektering som också bör-
jade i höstas sökte 28 personer. Alla antogs, vilket betyder att 
de aviserade 20 platserna fylldes med råge.

 » Fortbildningen ger, i kombination med lämplig högskole examen, 
den utbildning som krävs för behörighet för krävande VVS-pro-
jektering och den uppfyller också utbildningskraven för behö-
righet för ansvarig arbetsledare för krävande VVS-installations-
arbeten.

Henrik Eklund hakade på fortbildningen för att höja sin egen VVS-kompetens och samtidigt få 
en högre utbildning rent formellt.
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Här har alla ett eget rum där 
det går att arbeta ostört, 
säger landschefen Pauli 

Santala när han tillsammans med 
produktchefen Robin Gottberg 
visar runt i Roth Finlands kontor 
i Ekenäs, dit företaget flyttade från 
Karis tidigare i år.

Här i samma område där även 
bland annat yrkeshögskolan Novia 
verkar, i utkanten av centrum, hyr 
Roth en 1 000 kvadratmeter stor 
tvåvåningsbyggnad, som renoverats 
och inretts för företagets behov.

I kontorsdelen i övre våningen 
finns tolv arbetsrum med fönster 
utåt och glasvägg inåt. 

Mitt i kontoret finns en grupp 
med fyra arbetsrum, som likaså har 
glasvägg ut mot den breda gången 
som löper runt utrymmet.

Här arbetar 14 av Roths totalt 
20 anställda i Finland, plus som-
marjobbare, examensarbetare och 
andra som behöver arbetsrum för 
en kortare eller längre period.

Produkter visas
I övre våningen finns också en 150 
kvadratmeter stor utställningslokal 
med tillhörande mötesrum – allt 
skräddarsytt för ändamålet.

– Alla våra produktgrupper 
finns representerade och till på 
seende här, säger Pauli Santala 
och berättar att utrymmet väckt 
intresse bland kunderna och att 
många redan använt det för möten 
och utbildning.

Roth har specialiserat sig på olika 
golvvärme- och tappvattenlösningar. 
Strax innanför lokalens ytterdörr kan 
besökare bekanta sig med olika golv-
värmerör som installerats i utställ-
ningssyfte och som kan beskådas 
genom golvskivor i glas. I anslutning 

Roth trivs i Ekenäs

Text & Bild: Niclas Erlin

Företaget flyttade till nyre-
noverat hus med egen 
utställningslokal. Närheten 
till yrkeshögskolan Novia 
ses som ett stort plus.

till lokalen finns också en bastu där 
Roths produkter installerats.

Företagets lager finns i bygg-
nadens nedre våning som omfattar 
450 kvadratmeter.

Samarbetar med skolor
Pauli Santala och Robin Gottberg är 
nöjda med flytten.

– Vårt kunnande finns här i Eke-
näs, säger Santala och berättar att 
flera av de anställda bor i trakten.

Han tycker att läget är bra även 
ur kundsynvinkel.

– Stället ligger på lämpligt 
avstånd från tillväxtcentren och hit 
går det att ta sig också med tåg. Vi 

ligger nära centrum, men också nära 
naturen och havet, säger Santala.

Han nämner ytterligare när-
heten till Novia som en viktig fak-
tor. Skolan finns strax intill, vilket 
underlättar samarbetet på många 
plan. Roth Finland hör till dem som 
rent ekonomiskt stött yrkeshögsko-
lans nya VVS-ingenjörsutbildning. 

– Det är ett sätt att investera i 
framtiden, säger Pauli Santala.

Han berättar att Roth traditio-
nellt samarbetat med olika utbild-
ningsanordnare. Just nu är det en 
studerande från en annan skola som 
gör sitt slutarbete inom sina ingen-
jörsstudier hos företaget. 

Robin Gottberg och Pauli Santala säger att den nyrenoverade byggnaden som Roth flyttat till 
fungerar ypperligt för sitt ändamål. Framför allt utställningslokalen har väckt mycket intresse.
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Text: Åsa Hedman

Helsinki Energy 
Challenge

Helsingfors värms i dag nästan 
helt och hållet med fossila 
bränslen. Kol är den domine-

rande energikällan för fjärrvärme-
produktionen i vår huvudstad. 
Klimatförändringen är ett faktum 
och nu har äntligen beslutsfattarna 
börjat agera. En lag som förbjuder 
användningen av kol för energipro-
duktion efter 1.5.2029 har godkänts 
och inverkar mycket på Helsingfors 

Helsingfors stad utlyste en mycket uppmärksammad tävling våren 2020. Dåvarande 
borgmästare Jan Vapaavuori gick ut med budskapet att den som kommer på hur 
Helsingfors ska värmas utan fossila bränslen och utan ökad användning av bio-
bränslen vinner 1 miljon euro. Det var startskottet för Helsinki Energy Challenge.

energiförsörjning. Bioenergi, som 
kunde tänkas vara ett gott alterna-
tiv, är inte en fungerande lösning på 
grund av de stora mängderna och 
de logistiska utmaningar det skulle 
innebära för bränsletillförseln. 

Tävlingen fick rätt mycket publi-
citet, även internationellt. 252 lag 
skickade in sina bidrag med 35 olika 
länder representerade i dessa 252 lag. 
Tio lag valdes till finalen under vilken 

bidragen vidareutvecklades, såväl 
inom grupperna samt under så kall-
ade ”bootcamps” som organisatörerna 
ordnade. En internationell jury valde 
vinnarna anonymt, det vill säga utan 
att veta vem som låg bakom förslagen.

I mars 2021 utlystes vinnarna. 
Det blev inte en vinnare, utan fyra 
vinnare och ett hedersomnämnande. 
Nedan en kort summering av dessa 
fem bidrag. 

Bild: Helsinki Marketing/Yiping Feng och Ling Ouyang
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1. HIVE

Team: 
 » Storengy (France): Philippe 

Aubry  
 » Newheat (France): Julien 

Metge
 » Engie (France & Belgium): 

Romain Donat – Sandrine 
Bosso – Valentin Gavan – 

3. Smart Salt City

Team:
 » SaltX Technology (Sweden): 

Corey Blackman – Eric Jacob-
son – Magnus Ekblad – Lars 
Croon – Michele Pressiani – 
Pankaj Gujarathi – Carl-Johan 
Linér – Nadia Amirpour – Boo 
Ljungdahl

 » Rebase Energy (Sweden): Ilias 
Dimoulkas – Sebastian Hag-
lund – Mihai Chiru

Smart Salt City-förslaget samman-
kopplar innovativa energilagrings-
lösningar och artificiell intelligens 
med olika energilösningar. Optime-
ring av energisystem, justering av 
konsumtion och innovativa termo-
kemiska energilagringsteknologier 

2. BEYOND FOSSILS

Team:
 » VTT Technical Research Cen-

tre of Finland: Åsa Hedman – 
Tomi J. Lindroos

 » Finnish Environment Institute 
(SYKE): Karoliina Auvinen – 
Hannu Savolainen

 » Hansel: Pasi Tainio
 » Aleksi Lumijärvi (independent 

expert)

Beyond Fossils-förslaget, som under-
tecknade deltog i som teamledare, 
beskriver ett tillvägagångssätt för 
staden att implementera de mest 
kostnadseffektiva lösningarna genom 
auktioner. Specifika kriterier skulle 
sättas upp och marknaden skulle 
ge sina förslag samt priset för vilka 
dessa skulle implementeras. De mest 
kostnadseffektiva lösningarna skulle 
väljas. Auktionerna skulle vara regel-

Schema över hur olika aspekter påverkar auktioneringen. Bild ur tävlingsbidraget.

bundna och ordnas två gånger per år. 
Som stödjande funktioner skulle en 

(EnerStore), artificiell intelligens 
samt optimeringsverktyg är grun-
den till detta förslag. Värmelagret 
styrs av prognoser för konsumtion 
och produktion. 

Schema över interaktionen mellan prognos- och optimering verktyget och Helsingfors energi-
system. Bild ur tävlingsbidraget.

Värmepumpar och elpannor samt 
sol- och vindelsproduktion är grunden 
för energiproduktionen. Den innova-
tiva lagringslösningen grundar sig på 
ett nanobelagt kalkstensmaterial. 

Jean-Baptiste Débonnaire – 
Albin Popot 

 » PlanEnergi (Denmark):  
Daniel Trier 

 » AEE Intec (Austria): Ingo 
Leusbrock 

 » Savosolar (Finland): Laurène 
Mejean

I HIVE-förslaget skulle hälften av 
stadens värmebehov tas ur havs-
vattnet med hjälp av värmepum-
par. Solvärmefält skulle också 
implementeras samt värmelager, 
optimering av fjärrvärmenätet samt 
olika lösningar för justering av kon-
sumtionen. 

energikarta utvecklas samt en snabb 
och smidig tillståndsprocess. 
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Summering
Som en summering kan det konsta-
teras att förslagen var tekniskt sett 
rätt lika varandra. Det finns inte en 
särskild teknisk lösning som löser 
hela problemet, utan det behövs en 
kombination av teknologier. Värme-
pumpar av olika slag och energilager 
kommer helt klart att spela en avgö-
rande roll i framtidens energisystem. 

Stadens roll bör också lyftas 
fram. Tävlingsinstruktionerna sti-
pulerade klart att förslagen skulle 
beskriva stadens roll och möjligheter. 
Staden är ändå inte ett energi bolag 

eller en teknologileverantör utan en 
aktör som i bästa fall kan möjliggöra 
och förenkla energitransitionen. 
Flexibla och smarta upphandlingar, 
ekonomiska stöd och incentiv, stöd-
jande av snabba lovförfaranden samt 
smidiga markanvändningskontrakt 
är exempel på hur staden kan och bör 
dra sitt strå till stacken. 

Är en dylik tävling ett bra sätt att 
söka lösningar på komplexa problem 
som detta? Är det smart och effektivt 
att 252 team sätter ner tid och resur-
ser på förslag varav de flesta kanske 

aldrig analyseras i detalj? Räknar 
man ihop de tidsresurser som satts 
ner både hos tävlingsdeltagarna och 
inom stadens organisation och inte att 
förglömma prissumman, uppnår vi 
rätt höga summor. Vi skulle kanske ha 
uppnått förslag som hade varit mera 
vidareutvecklade och det skulle ha 
gått snabbare än med detta tävlings-
format om staden helt enkelt beställt 
jobbet som en utredning. Å andra 
sidan fick Helsingfors mycket interna-
tionell synlighet i positiv bemärkelse 
vilket är av stort värde.  

5. CHP Consumers to Heat 
Producers

Team: Helsinki Energy Designers 
(Finland): Perttu Lahtinen – Minna 
Näsman – Ossi Porri 

Detta bidrag har tre röda trådar: 
1. Elektrifiering av uppvärmningen 
genom olika sorters värmepumps-
lösningar, utnyttjande av över-
skottsvärme, justering av konsum-
tion, lagerlösningar samt elpannor 
vid behov 
2. Ny värmemarknad med värme-
tariffer som möjliggör en flexibel 
och effektiv introducering av små 
värmeproducenter. 

4. The Hot Heart

Team:
 » Carlo Ratti Associati (Italy): 

Carlo Ratti – James Schrader 
– Alberto Benetti – Chenyu Xu 
– Stephanie Lee, Rui Guan

 » Ramboll (Finland): Jouni 
Laukkanen – Mika Kovanen – 
Kreetta Manninen

 » Transsolar (Germany): Tho-
mas Auer – Monika Schulz – 
Alice Chevrier – Helmut Meyer  

 » Danfoss / Leanheat (Finland): 
Jukka Aho – Juho Nermes – 
Lauri Leppa – Oddgeir Gud-
mundsson

 » Schneider Electric (Finland): 
Jan Mattsson – Jani Vahvanen

 » OP (Finland): Kaisa Ahtiainen
 » Schlaich Bergermann Partner 

(Germany): Mike Schlaich – 
Boris Reyher

 » Squint/Opera (UK): Alice Brit-
ton – Manu Sainz – Tom Law 
– Kelly Woodward – Svenja 
Schlossarek

Hot Heart-förslaget grundar sig 
på att utvinna värme ur havet med 
hjälp av värmepumpar. Förslaget 
innehåller 10 cylindriska värme-

lager med en diameter på 225 meter 
som fylls med uppvärmt havsvatten. 
Värmelagren skulle placeras i havet 
utanför staden. Den totala volymen 
skulle vara 10 miljoner m3. En spe-
ciell aspekt i förslaget är att fyra av 
cylindrarna skulle täckas med ”tro-
pisk skog” och ha varma bassänger 
för rekreationsbruk året om. 

3. En ny vision för fjärrvärmenätet 
som en plattform som ska möjlig-

göra optimerad och effektiv produk-
tion och konsumtion av värme.
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Bakgrunden till studien ligger 
inom ramen för Svenska kyr-
kans ”Färdplan för klimatet”, 

en omfattande åtgärdsplan över 
hur kyrkan ska uppnå klimatneu-
tralitet år 2030. Med över 3 500 
kyrkor över hela riket är potentia-
len betydande för Svenska kyrkan 
att både spara pengar och bidra till 
en mer hållbar energiförsörjning. 
Kungstanken med batterilager är 
att de laddas via elnätet när kyr-
kan använder lite ström och sedan 
används energin i batteriet när 
full effekt behövs vid uppvärm-
ningsfasen inför kommande för-
rättningar i kyrkan under de kalla 
årstiderna. Det största utredande 
arbetet för rapporten har gjorts 
av Lars Skoglund på Ntricity  
med värdefull assistans av Ste-
fan Amnehagen  på Assemblin.  

En stor del av kyrkorna i Sve-
rige är eluppvärmda och under 

Studie om nyttan med batteri-
lager för kyrkor i Sverige

Text: Robert Wiklund

Johannes Wikström har 
varit projektledare för 
en studie som Svenska 
kyrkan i Karlstads stift 
har låtit göra. Rapporten 
har rubriken ”Batteri-
lager och systemtjänster 
i Svenska kyrkan” där 
man har gjort en studie 
om hur eluppvärmda 
kyrkor i framtiden kunde 
minska toppeffektbeho-
vet med att använda sig 
av batterilager och samti-
digt erhålla intäkter från 
nätverksoperatören med 
att sälja stödtjänster som 
stabiliserar elnätet.
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Lars Skoglund, VD på konsultbolaget Ntricity 
har gjort största delen av utredningsarbetet 
om batterilager. Han tycker det är extra roligt 
att det är Sveriges äldsta organisation som nu 
går i bräschen för omställningen till förnybart 
genom nya och innovativa lösningar.

perioder utan aktivitet sänker man 
innetemperaturen för att sedan 
inför olika förrättningar värma 
upp lokalerna till komfortnivå. 
Studien visar att de kyrkolokaler 
som ligger i uppvärmningsfas krä-
ver tio gånger så stort effektuttag 
jämför med normalsituationen när 
man bibehåller den lägre tempera-
turen när lokalen är i viloläge.

En intressant detalj som stu-
dien visat är att man med relativt 
låg värmeeffekt kan börja med att 
höja innetemperaturen i kyrko-
lokalen om man väljer en flackare 
uppvärmningskurva under en lite 
längre tid. 

Enligt studien skulle det vara 
fördelaktigare om den fulla effek-
ten till värmesystemet tas ut från 
batterilagret. Därmed skulle man 
reducera sitt maximala effektuttag 
från elnätet, vilket innebär att man 
betalar för strömmen enligt en 
lägre nättariff som i sin tur mins-
kar på den fasta månadskostnaden 
för elabonnemanget. Som läget är 
nu dras Svenska kyrkan med rätt 
höga fasta elkostnader som är en 
följd av den höga maximala effek-
ten.

 I takt med att vindkraften 
byggs ut och att fler solcellspar-
ker kommer till bland elprodu-
centerna kommer belastningsväx-
lingarna i det allmänna elnätet att 
variera allt mer. Nätverksopera-
törerna blir tvungna att köpa in 
stödtjänster för att stabilisera 
elnätet över tid. Exempel på en 
stödtjänst är till exempel FFR 
(Fast Frequency Reserve) som vid 
momentana svackor ska kunna 
aktiveras på en sekund och kunna 
mata elnätet med minst 100 kW 
och ha en uthållighet på 30 s.  För 
fastighetsägare med ett motsva-
rande batterilager innebär det att 
man kan börja sälja stödtjänster 
till nätverksoperatörerna vilket 
skapar intäkter. Studien visar att 
ett batterilager bör bygga två syf-
ten för att nå lönsamhet: dels att 
minska effektbehovet som sänker 
de fasta månadsavgifterna, dels 
att sälja stödtjänster till nätverks-
operatören.

Rapporten ger vid handen 
att kyrkorna i Sverige har unikt 
goda förutsättningar att uppnå 

både ekonomiska och miljömäs-
siga vinster genom att installera 
batterilager. Speciellt kyrkor med 
direktverkande elvärme har goda 
möjligheter att hålla effektbehovet 
och kostnaderna nere om de har ett 
batterilager. Batterilagret fungerar 
som energibuffert och håller där-
med den nödvändiga toppeffekten 
på en lägre nivå.

  Den ekonomiska kalkylen i 
stora drag: investeringsbehovet 
beräknas uppgå till 50 miljoner 
euro och den ekonomiska nyttan 
beräknas till 7,5 miljoner euro per 
år.  Enligt studien skulle 5 miljoner 
euro vara intäkter från stödtjänster 
och 2,5 miljoner bestå av minskade 
elkostnader. 

Effekt och temperatur som det ofta ser ut i dag. Bild: Batterilager och systemtjänster i Svenska 
kyrkan.

Uppvärmning som det ser ut i dag. Bild: Batterilager och systemtjänster i Svenska kyrkan.
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Hösten 2020 fick vi för oss att 
det kunde finnas ett behov av 
kompaktare och prestations-

effektivare system för rening av bal-
lastvattnet än de som redan fanns 
på marknaden, så vi beslöt oss för 
att utveckla ett sådant, säger Langh 
Techs kommersiella direktör Laura 
Langh-Lagerlöf. Vi har att antal 
matarfartyg av feedertyp i vårt sys-
terbolags flotta och en installering 
av ett behandlingssystem i dessa 
fartygs proppfulla maskinrum 
kändes som en verkligt utmanande 
uppgift. Därför fastnade vi för att 
utveckla ett eget, så kompakt system 
som möjligt, vilket visserligen hade 
sina egna utmaningar. Men vi nju-
ter av utmaningar, skrattar Laura. 

UV-C-ljus
Utöver att apparaturen bygger på 
UV-C-ljus och är kompakt till for-
matet, har Langh Tech fäst särskild 
uppmärksamhet vid anläggningens 
användar- och servicevänlighet. 

– Automatiska rengöringsappa-
rater eller system som är försedda 
med tvättcykler kräver även de 
regelbunden service och ofta är det 
rätt arbetsdrygt att öppna dessa för 
manuell rengöring. 

– I det här fallet valde vi ett 
motsatt angreppssätt. Vi gjorde 

Langh Tech lanserar nytt system 
för behandling av ballastvatten
Langh Tech Oy Ab, ett 
av företagen i Langh 
Ship-koncernen, har under 
hösten lanserat ett nytt sys-
tem för rengöring av farty-
gens ballastvatten. Företa-
get har på egen hand och 
med ytterst snabb tidtabell 
slutfört och lanserat ett 
projekt för behandling av 
fartygs ballastvatten med 
hjälp av UV-C-ljus.

enheten så enkel som möjligt för 
manuell rengöring. säger Langh 
Techs produktchef Kim Tervo-
nen. Det behövs bara en medlem 
från besättningen för att öppna 
reaktorn och dra ut lampkassetten. 
På det sättet får man enkelt fram 
alla komponenter som kräver ren-
göring. Rengöringen av lamporna 
kan lätt göras för hand med en mjuk 
trasa och milt tvättmedel. Efter ren-
göringen skjuts kassetten tillbaka in 
i UV-reaktorn. I vissa situationer är 
en manuell lösning den snyggaste 
och effektivaste lösningen, konsta-
terar Tervonen.

Lättanvänd automatik
– Likaså är bruksanslutningen för 
automatiken mycket optimerad och 
lätt att använda. För att starta pro-
cessen krävs endast tre knapptryck-
ningar och så tar LanghBW-automa-
tiksystemet, som samarbetar med 
fartygets system, hand om resten.

Behandlingssystemet för ballast-
vattnet används för rening av ballast-
vattnet och för att förhindra sprid-
ningen av skadliga främmande arter 
mellan olika livsmiljöer. Det finns 
stränga krav på den mikrobiologiska 

kvaliteten hos det vatten som släpps 
ut och varje system kräver ett officiellt 
typgodkännande för att reningseffek-
ten ska kunna säkerställas.

Langh Tech uppfyller dessa 
krav genom sitt typgodkända 
behandlingssystem för ballastvat-
ten som bygger på finfiltrering och 
effektiv UVCbehandling. Syste-
met är skräddarsytt för installation 
i efterskott i trånga utrymmen och 
för exceptionellt utmanande funk-
tionsförhållanden. 

Langh Tech har redan klarat 
av alla laboratorietest som krävs 
för godkännande av IMO (Inter-
national Maritime Organisation) 
och USCG (Unites States Coast 
Guard). Testningen av DNV (Det 
Norske Veritas) vid NIVAs testlabo-
ratorium i Norge. Även driftproven 
i fartygsmiljö är i sitt slutskede. Som 
plats för dessa test valdes Östersjön 
som trots sin skönhet och mång-
sidiga miljö tyvärr hör till en av de 
mest nedsmutsade och utmanande 
havsmiljöerna i världen med tanke 
på rening av ballastvattnen.

UV-reaktorerna tillverkas vid 
Langh Techs produktionsfaciliteter 
i Pikis nära Åbo. 

Maskinrummet på m/s Linda. Bild: Langh Tech Oy Ab

Text: Börje Takolander
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Rakennusten energiaseminaari 
(energiseminariet för byggna-
der) arrangeras av FINVAC, 

och de praktiska arrangemangen 
sköts av VVS Föreningen i Finland, 
Suomen LVI-liitto SuLVI och Sisä-
ilmayhdistys. Energiseminariet 
hölls för första gången 2015. Det 
är FINVAC:s ordförande, professor 
emeritus Olli Seppänen, som lig-
ger bakom idén till seminariet. Det 
är han som vanligtvis har öppnat 
seminariet, så VVS Föreningens och 
FINVACs verksamhetsledare Siru 
Lönnqvist fick kliva i stora stövlar 
då hon öppnade seminariet i år och 
önskade alla välkomna. 

Lönnqvist konstaterade i sitt 
öppningstal att ämnet för semina-

Vilken lycka att få träffas igen

riet var aktuellt 2015, men att det är 
ännu mer aktuellt i dag, då vi alla, 
inklusive byggbranschen, måste 
göra allt vi kan för att bromsa kli-
matförändringen. Hon fortsatte 
med att konstatera att EU åtagit 
sig att minska utsläppen av växt-
husgaser med minst 55 % till 2030 
från 1990 års nivå. I juli publice-
rade kommissionen ett stort paket 
med förslag till klimat- och energi-
lagstiftning, det så kallade FIT for 
55-paketet och i Finland har reger-
ingen satt som mål att Finland ska 
vara koldioxidneutralt 2035 och 
koldioxidnegativt strax därefter. 
Eftersom byggnader förbrukar cirka 
40 % av Finlands totala energiför-
brukning är det viktigt att förbättra 

Text: Siru Lönnqvist     Bild: Jyri Laitinen

Rakennusten energiaseminaari arrangerades den 9 november i Finlandia-huset. 
Temat på årets seminarium var klimatförändring och koldioxidneutralt byggande. 
Det fanns troligen inte en enda föreläsare som inte skulle ha börjat sitt anförande 
med att säga hur härligt det är att kunna tala för en livepublik igen. 

energieffektiviteten i dessa. Man bör 
dock komma ihåg att byggnader är 
gjorda för människor, och att inom-
husklimatet aldrig får försämras när 
energieffektiviteten förbättras.

Hälsningar från EU
Europarlamentariker Sirpa Pieti-
käinen höll ett medryckande tal 
om byggnadernas roll i kampen mot 
klimatförändringen. Hon konsta-
terade bland annat att 85–95 pro-
cent av byggstocken 2050 redan är 
byggd, så det räcker inte att vi enbart 
gör nya byggnader energieffektiva. 
I sitt tal berättade hon om allt det 
arbete som görs på bred front inom 
EU och poängterade att ännu mer 
bör göras. Vi har bara ett jordklot, 

Rakennusten energiaseminaari:

VVS Föreningens och FINVACs verksamhetsledare Siru Lönnqvist öppnade seminariet med att önska alla välkomna.
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men vi skulle behöva resurserna 
från tre jordklot, om vi inte minskar 
användningen av resurser. 

Laura Aho från Miljöminis-
teriet berättade efter Pietikäinens 
anförande om 55-beredskapspake-
tet, som vi skrivit mera om i en skild 
artikel i denna tidning. 

Byggnaderna i ett varmare 
klimat
Professor Risto Kosonen från 
Aalto-universitet berättade om 
forskning kring innetemperatu-
ren i lägenheter i Helsingfors. En 
alltför varm innetemperatur är en 
hälsorisk, och temperaturen i lägen-
heterna stiger för högt under vär-
meböljor. Man räknar med att kring 
200–400 individer med vacklande 
hälsa har dött varje år i Finland 
under de senaste tjugo åren till följd 
av de värsta värmeböljorna.

Då klimatförändringen medför 
längre värmeböljor även i Finland, 
blir kylning alltmer aktuellt i fram-
tiden. Enligt beräkningsanalysen 
kan behagliga rumstemperaturer 
inte garanteras enbart med passiva 
medel; under en varm sommar sti-
ger de maximala temperaturerna 
i icke-kylda bostadshus till 35–38 
grader. Intressant var att forsk-
ningen visade att temperaturen steg 
nästan lika mycket i såväl gamla 
som nya byggnader. 

Betydande sysselsättnings-
effekt
Professor Arto Saari från Tam-
merfors universitet redogjorde 
vilken effekt energibesparande 
sanering i det finska bostadshög-
husbeståndet har för utsläpps-
minskning och ekonomi. Det hade 
man forskat i RenewFIN-projektet 
som Finlands Akademi finansierat. 

Resultatet av den lönsamhets-
beräkning som gjorts visade att det 
kraftigt frontviktade saneringsalter-
nativet där man använt sig av kost-
nadsneutrala saneringspaketet, som 
innehöll byggande av solel, solvärme 
för tappvarmvatten och värmeåter-
vinning från avloppsvatten, samt 
byte av fönster och värmeisolering 
av vindsbjälklaget i äldre byggnader, 
var ekonomiskt lönsamt.

Forskningen visade att energi-
besparande sanering kommer att 

I samband med seminariet arrangerades en utställning med nästan 40 utställare.

Europarlamentariker Sirpa Pietikäinen berättade om byggnadernas roll i kampen mot kli-
matförändringen.

Juha Salmi ställde kluriga frågor till panellisterna Janne Kerttula (Finsk Energiindustri), Jussi 
Hirvonen (Sulpu) och Arto Hannula (LEY) om hur uppvärmningssätten förändrats och 
kommer att ändra framöver.
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återföra pengar till staten i form av 
löne-, företags- och mervärdesskat-
ter, men de sjunkande energi- och 
mervärdesskatterna på grund av 
energibesparingar kommer att 
vända de totala skatteintäkterna 
till negativa. Detta sätter press på 
staten att hitta skatteintäkter från 
annat håll. 

Analysen i studien visade att 
energibesparande sanering har en 
betydande sysselsättningseffekt. 
Saari poängterade att det måste 
säkerställas att det finns tillräckligt 
med kvalificerad arbetskraft i fram-
tiden för att utföra saneringarna.

Minskat koldioxidavtryck i 
byggbranschen
Pekka Vuorinen från byggindu-
strin var glad då han för fösta gången 
hade möjlighet att presentera färd-
planen mot en byggd miljö med låga 
koldioxidutsläpp för en livepublik. 
Planen hade utarbetats av RT tillsam-
mans med sina intressenter. Vuori-
nen berättade att hela byggbranschen 
ivrigt gått med i arbetet med att 
minska branschens koldioxidutsläpp.

Vuorinen berättade att utsläp-
pen från den byggda miljön och byg-
gande ska minska med 66 procent till 
2035. Med de identifierade teknolo-
giska framstegen kan minskningen 
till och med vara upp till 80 procent.  
År 2050 finns det en möjlighet att 
uppnå nära koldioxidneutralitet och 
minska utsläppen med 95 procent. 
De största insatserna och investe-
ringarna ska riktas till de verksam-
heter och mål som genererar de 
största utsläppsbesparingarna.

I den byggda miljön kommer 
hela 76 procent av utsläppen från 
energiförbrukning vid använd-
ning av byggnader. För att minska 
energi förbrukningen i befintliga 
byggnader finns den största poten-
tialen att minska utsläppen i energi-
reparationer och förnyande av upp-
värmningsformer.

Vuorinen efterlyste utveckling 
av transparenta och trovärdiga 
mätare för bedömning av utsläpp.

Mikko Nousiainen, vd på 
Green Building Council Finland, 
svarade att han delar oron för så 
kallad greenwash och poängterade 
behovet av ökat kunnande. Nousi-
ainen berättade att kommittéerna i 

Green Building Council Finland är 
multidisciplinära nätverk av exper-
ter som består av representanter för 
deras medlemmar. Tillsammans 
har de, utöver handlingsplanen för 
en koldioxidneutral byggd miljö, 
tagit fram bland annat definitio-
nen av hållbar infrastruktur, samt 
en gemensam definition av kol-
dioxidneutral energianvändning. 
Instruktionerna för kompensation 
och definitionen av en koldioxid-
neutral byggnad är också under 
arbete. 

Många sätt att spara energi
Under eftermiddagen servera-
des deltagarna kort info om bland 
annat efterfrågeflexibilitet, Hels-
inki Energy Challenge, medeldjupa 
(600–1000 meter) värmebrunnar, 
energicirkulation i fastigheter, bygg-
nadsautomation och inne klimat. 
Hustekniska systems betydelse lyftes 
upp i flera framföranden. 

Rakennusten energiaseminaari 
arrangeras igen nästa år 9 novem-
ber, men då i Lilla Finlandia som 
byggs som bäst. 

Justitieråd Kirsi Martinkauppi från miljöministeriet intervjuades om kommande lagstiftning 
som berör byggbranschen.

Rakennusten energiaseminaari arrangerades för sjätte gången. 
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Årets energilösning: Swegon WISE

Företag och organisationer som 
deltog i energiseminariets utställ-
ning fick i år möjlighet att delta 

i tävlingen Årets energilösning. I 
tävlingen sökte man en lösning som 
bevisligen kunde ge en kostnads-
effektiv lösning för en byggnads ener-
gianvändning och koldioxidavtryck. 
Den föreslagna lösningen skulle vara 
tillämpbar på såväl ny- som renove-
ringsbyggande, och den skulle vara i 
pilot- eller kommersialiseringsskede.

– Utöver de ovan nämnda kri-
terierna betonades lösningens inno-
vation och skalbarhet i valet av årets 
energilösning. Vi fick utvärdera hög-
kvalitativa, intressanta och sinsemel-
lan olika lösningar från olika ämnes-
helheter, berättade Risto Kosonen, 
tävlingsjuryns ordförande. 

Swegon WISE för behovsstyr-
ning av inneklimatet
Swegon WISE, som valdes till årets 
energilösning, är Oy Swegon Ab:s 
helhetssystem för hantering av 
inneklimatet. Med hjälp av syste-
met kan inomhusklimatet anpassas 
till önskad nivå, i såväl små daghem 
som stora campus eller kontorshot-
ell. WISE kombinerar optimering av 
inomhusluftens kvalitet, energieffek-
tivitet och en funktionell helhet.

Swegon WISE inkluderar luft-
flödesregulatorer inklusive sensorer 
och styrning, automatiken för regle-
ring av rumstemperaturen och den 
dataöverföring som krävs för tidigare 

nämnda funktioner, som en driftklar 
trådlös lösning. WISE ersätter tradi-
tionellaVAV-enheter, rumsgivare och 
rumsregulatorer med deras program-
mering, samt tillhörande traditionell 
databussöverföring och användar-
gränssnitt. Ingen traditionell automa-
tionsentreprenad krävs för styrning 
av luftflöden och inneklimat.

I WISE är optimeringen av det 
statiska trycket i kanalsystemet 
en standardfunktion, och med det 
kan man uppnå ytterligare energi-
besparingar på cirka 15 procent i 
ventilationsaggregatet, jämfört med 
standard luftflödesreglering. Driften 
av värme, kyla och ventilation kan 
optimeras på rumsnivå, vilket resul-
terar i mer energibesparing, då över-
lappning gallras bort. Alla justeringar 
som syftar till att spara energi görs 
alltid med hänsyn till inneklimatet. 
Systemet ger omfattande informa-
tion i realtid om inneklimatet, det 
har beredskap att mäta VOC, CO2, 
temperatur och fuktighet.

För byggherren erbjuder WISE 
en mer kostnadseffektiv lösning. 
Kostnaderna för systemet är till och 
med lägre än kostnaderna för tradi-
tionella lösningar, eftersom arbets-
mängden minskar i takt med att 
programmerings- och installations-
arbetet minskar.

Tävlingsjuryn berömmer 
Swegons lösning för det nyhetsvärde, 
tydlighet och lätthet att produkti-
fiera den erbjuder. WISE erbjuder 
ett komplett system för hantering 

av inneklimat som just inte finns på 
marknaden. WISE är en nyckelfär-
dig produkt som ersätter flera anord-
ningar och funktioner. Den erbjuder 
också stor potential för energibespa-
ringar genom tryckoptimering.

– Det är fint att en sådan här 
tävling nu genomfördes för första 
gången. Det behövs många olika 
lösningar för energieffektivisering, 
och även tävlingsbidragen sträckte 
sig från produkter till lösningar på 
systemnivå. Det behövs nya, innova-
tiva produkter och koncept, inte att 
förglömma utvecklingen av befintliga 
produkter för att bli ännu mer energi-
effektiva, konstaterar jurymedlem-
men Maarit Haakana.

– Vårt system är resultatet av ett 
långt utvecklingsarbete. Sedan test-
användningen år 2017 har systemet 
ständigt uppdaterats och utvecklats 
för att bli bättre och bättre. I vårt 
system är hanteringen av helheten 
väsentligast – alla byggnader är ju 
också helheter. Alla delområden 
måste fungera för att helheten ska 
fungera, och det kräver mångsidigt 
kunnande, säger systemexperterna 
Hannu Lindroos och Jari Niemi 
från Swegon.

Tävlingens jury bestod av Risto 
Kosonen, Aalto-univesitetet (ordf.), 
Maarit Haakana, miljöministeriet, 
Päivi Laitila, Motiva, Mikko 
Somersalmi, RAKLI ry, Pekka 
Vuorinen, Rakennusteollisuus RT 
ry och Mervi Ahola, Sisäilmayhdi-
stys (sekreterare). 

I år arrangerade FINVAC 
för första gången tävlingen 
”Vuoden energiarat kaisu” 
(årets energilösning) i 
samband med Raken-
nusten energiaseminaari. 
Bland de goda förslagen 
vann Oy Swegon Ab:s sys-
tem för behovsstyrning 
av inneklimatet, Swegon 
WISE.

Text: Siru Lönnqvist
Jani Niemi och Hannu Lindroos från Swegon visar stolt upp diplomet. Bild: Jyri Laitinen.
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Gröna framtidsprojekt 
ökar elanvändningen 
Text: Robert Wiklund

På nya poster
Dahl Suomi Oy
Jukka Niittyaro har utnämnts till 
ansvarig inköpschef på grossisten 
Dahl Suomi med ansvar för pro-
duktsotimentet inom ventilation. 
Han tillträdde 8.11.2021  Nittyaro 
har mångårig och bred kännedom 
om ventilationsbranschen. Han 
kommmer från tidigare anställning 
på Fläkt där han innehaft många 
olika positioner. Jukka inledde sin 
karriär på familjeföretaget Lapin-
leimu Oy i Toijala under slutet av 
1980-talet.

FläktGroup Finland Oy
Kai Pekander  har anställts som 
säljare för Iloxair produkter som 
hör till  bostadventilation. Hans 
stationeringsort är Toijala.

Heikki Tallgren har anställts 
som Key Account Manager inom 
exportförsäljningen. Heikki har 
mångårig utlandserfarenhet med 
tidigare jobb i Frankrike, Belgien 
och Tyskland. Hans stationerings-
ort är Esbo

Tero Pyykkö är anställd i rollen 
som Product Champion för luft-
behandlingsaggregat inom tea-
met för teknisk säljsupport.  Tero 
har tidigare varit projektledare på 
Tampereen Ilmastointimiehet Oy  
och innan dess har han säljarerfa-
renhet från företag som Intervent 
och Koja.

Jari Hagström är anställd som 
chef för Elinkaaripalvelut, Head 
of Service. Jari kommer från tidi-
gare anställning på Aro Systems 
Oy där han har varit chef för servi-
ce-enheten för husteknik. Jari  har 
bred erfarenhet från ventilations-
branschen från företag som ISS 
Palvelut Oy och Lassila & Tikanoja. 
Stationerings orten är Esbo

Assemblin
Ingenjör (YH) Jukka-Pekka 
Jäppinen har utnämnts till vd 
för Assemblin Oy fr.o.m. 1.11.2021. 
Han har arbetat på Assemblin 
sedan 2016,  varav de senaste fem 
månaderna som operativ chef.

Statistiken över  elanvändningen 
i Finland sedan sekelskiftet visar 
att den årliga förbrukningen 

legat i spannet mellan 80 och 90 
TWh. Förbrukningen toppade kring 
år 2005 på 90 TWh och de två senaste 
åren har den minskat för att ifjol 
landa på 81 TWh.

Framtida scenarier
Enligt en moderat bedömning har vår 
nuvarande elanvändning fördubblats 
fram till år 2050. I en annan prog-
nos framtagen vid Villmanstrands 
tekniska universitet räknar man på 
ett scenario där Finland börjar produ-
cera väte på export och produktionen 
sker med elektrolys av vatten. Om 
det scenariot blir verklighet kan den 
nuvarande nivån av elanvändning 
fyrfaldigas innan år 2040.

Gigantiska projekt i Sverige
För närvarande importerar Finland 
ström från grannländerna varje dag, 
framför allt från Sverige. Den inhem-
ska elproduktionen är otillräcklig. 
Läget i Sverige förväntas ändra radi-
kalt inom fem år när Hybrit-fabri-
ken i Luleå kommer upp i storskalig 
produktion med fossilfritt stål och 
anläggningen förväntas sluka hela 55 
TWh om året. Batterifabriken North-
volt är under byggnad i Västerbotten 
och beräknas i drift årligen använda 
2 TWh.

I Boden pågår byggandet av en 
fabrik till för fossilfritt stål. H2 Green 
Steel heter den och beräknas i framti-
den behöva 12 TWh per år. Allt sam-
mantaget betyder det att Sveriges 
elöverskott om några år är ett minne 
blott.

Elanvändningen förväntas 
öka också i Finland
I Finland ligger man efter Sverige i 
det avseendet att investerings beslut 
för elslukande anläggningar, till 
exempel storskalig väteproduktion, 
inte är fattade i nuläget. 

När Olkiluoto trean körs igång 
kommer vår elproduktion att öka 
kraftigt och importbehovet minskar. 
Prognoserna pekar på att Finland 
kommer att vara näst intill självför-
sörjande på el om några år. 

Det som driver på en ökad elan-
vändning är bland annat att vi får 
allt fler och större fastigheter som 
värms upp med värmepumpar och 
även i fjärrvärmesammanhang börjar 
värme pumpar förekomma oftare. 

Därtill kommer allt fler el drivna 
personbilar som belastar elnätet. Vid 
årsskiftet kommer det att finnas kring 
60 000 laddbara personbilar i Fin-
land. För att hålla den flottan rull-
lande under ett år behövs det enligt 
min uppskattning 0,18 TWh elenergi 
– det motsvarar knappt tre promille 
av den nationella elanvändningen. 
Utbyggnaden av vindraftproduktio-
nen kommer att ta större kliv framåt 
än vad det ökande antalet elbilar för-
mår sluka. 

Hur går det med elpriset?
Elpriset kommer förmodligen att gå 
ner när Olkiluoto kommer i drift, men 
ju större andel vindkraft som finns i 
systemet, desto mer kommer spotpri-
set på el att fluktuera. Vi får sannolikt 
uppleva högre pristoppar och lägre 
priser än vi tidigare är vana vid. Pris-
bilden blir mer volatil. 

Bild: Pixnio/hpgruesen
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EU har förbundit sig till att 
minska sina växthusgasut-
släpp med minst 55 procent 

före 2030 jämfört med 1990 års 
nivå. Detta har EU även meddelat 
till sekretariatet för FN:s klimatkon-
vention som sitt bidrag till Parisav-
talet. Dessutom har EU som mål att 
göra Europa till den första klimat-
neutrala världsdelen 2050. 

Redan i december 2019 offent-
liggjordes EU:s gröna giv (European 
Green Deal), som är ett omfattande och 
ambitiöst åtgärdspaket. I vår nåddes 
enighet om den europeiska klimat-
lagen, som gjorde målet om klimat-
neutralitet fram till 2050 och utsläpps-
minskningsmålet på minst 55 procent 
fram till 2030 juridiskt bindande.

I 55-beredskapspaketet, som 
Fit for 55-paketet översatts till på 

Fit for 55

svenska, från juli föreslås änd-
ringar i alla EU-rättsakter som är 
väsentliga med tanke på klimatet. 
Förslagen gäller utsläppshandel, 
skyldigheter inom ansvarsfördel-
ningssektorn utanför utsläppshan-
deln, markanvändning och sänkor, 
energieffektivitet och förnybar 
energi samt bland annat koltullar 
som ett nytt förslag. 

– Alla centrala bestämmelser 
som gäller klimatet öppnas i kli-
matpaketet. Till detta hör också 
direktiven om energieffektivitet 
och förnybar energi, vilka nyligen 
genomförts i medlemsländerna. Nu 
är det viktigt att vi noggrant bedö-
mer propositionens övergripande 
konsekvenser och säkerställer vid 
de fortsatta förhandlingarna att den 
reviderade regleringen inte brom-

Text: Siru Lönnqvist

I juli 2021 offentliggjorde kommissionen ett stort paket med förslag till klimat och 
energilagstiftning, det så kallade ”Fit for 55”-paketet. Målet med detta omfattande 
lagstiftningsförslag är att EU:s växthusgasutsläpp ska minska med åtminstone 55 
procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Förhandlingarna om direktivför-
slagen mellan parlamentet, kommissionen och medlemsländerna har inletts i höst.

sar utan stöder kostnadseffektiva 
utsläppsminskningar, sa minister 
Mika Lintilä i juli.

Skärpta energi- 
effektivitetsmål
Lagstiftningspaketet innehåller 
också en revidering av central 
energi lagstiftning på EU-nivå. 
Energi effektivitetsmålen skärps så 
att den nuvarande energiförbruk-
ningen begränsas betydligt fram till 
2030, samt så att det årliga målet 
för inbesparing nästan fördubblas. 

Enligt statsrådet visar det pre-
liminära kalkyleringsutkastet att 
Finland borde begränsa den slut-
liga energianvändningen till ca 255 
TWh år 2030. År 2019 var den slut-
liga energianvändningen 298 TWh, 
vilket innebär att kravet, då det trä-

Bild: : iStock/AdrianHancu



21VVS 4/2021

der i kraft 2024, förutsätter en årlig 
minskning av energianvändningen 
med nästan 2 procent fram till 
2030. Energiförbrukningsmålet är 
inte bindande för medlemsstaterna, 
men om framstegen på EU-nivå inte 
är tillräckliga ska de medlemsstater 
vars energiförbrukning överstiger 
kommissionens mål inom ett år 
vidta tillräckliga tilläggsåtgärder för 
att minska sitt eget sparunderskott. 

Målet står i strid med den minsk-
ning av utsläppen som genomförs 
med hjälp av elektrifiering.

– Industrin och hela samhället 
elektrifieras, och detta kommer att 
kräva stora mängder ny utsläppsfri, 
förnybar och leveranssäker energi-
produktion. Begränsningen av ener-
gianvändningen kan till och med 
strida mot klimatmålen, bedömde 
Lintilä.

Offentliga sektorn har 
ledande roll
I förslaget fastställs ett årligt bin-
dande minskningsmål på 1,7 pro-
cent för slutförbrukningen av energi 
inom den offentliga sektorn. Dess-
utom måste man inom den offent-
liga sektorn göra betydligt mer 
grundliga renoveringar framöver. 
I förslaget fastställs att det bygg-
nadsbestånd som ägs och används 
av den offentliga sektorn åläggs en 
renoveringsskyldighet på 3 pro-
cent, där kravnivån är en så kallad 
nära-nollenergibyggnad. I Finland 
omfattar renoveringsskyldigheten 
cirka 56 miljoner kvadratmeter. I 
praktiken omfattar skyldigheten 
alla byggnader inom den offent-
liga sektorn som fortfarande inte 
uppfyller nollenergikraven för nya 
byggnader år 2024, även historiska 
och skyddade byggnader, kyrkor 
och Försvarsmaktens byggnader.

Utöver de skärpta målen för 
energiförbrukning och energispa-
rande gäller de viktigaste förslagen 
bland annat ökandet av andelen 
förnybar energi och spillvärme i 
fjärrvärmenäten, tillämpning av 
principen ”Energieffektivitet först” 
och avhjälpandet av energifattig-
dom. I förslaget ingår omfattande 
och detaljerade krav på uppföljning, 
övervakning och rapportering av 
fullgörandet av alla de skyldigheter 
som anges i förslaget.

Påverkar hela samhället
I slutet av augusti ordnade närings-
minister Lintilä ett virtuellt evene-
mang för intressentgrupper. Han 
konstaterade att EU:s klimatpaket 
är en omfattande helhet som påver-
kar hela samhället och som kräver 
en noggrann genomgång. Bered-
ningen av färdplaner för koldioxid-
snålhet inom olika sektorer har varit 
ett tecken på gott samarbete när det 
gäller att finna effektiva metoder för 
att minska utsläppen. Därför anser 
han det viktigt att branscherna hörs 
på bred front när Finland bildar sina 
ståndpunkter till EU:s klimatpaket.  

Vid evenemanget hördes anfö-
randen från 14 olika branscher. 
Enligt dem ökar genomförandet 
av klimatpaketet efterfrågan på 
hållbara lösningar, men samtidigt 
förutsätter det betydande investe-
ringar av företagen. Det viktigaste 

målet ska vara att minska utsläp-
pen, och målen för det ska faststäl-
las på ett bindande sätt. De övriga 
målen ska betraktas som indikativa.

– I branschernas syn betonas till 
exempel elektrifiering, digitalisering 
och väteekonomi som viktiga meto-
der för utsläppsminskningar. Vi delar 
principerna om att utsläppsminsk-
ningen ska ske kostnadseffektivt, på 
marknadsvillkor och teknikneutralt. 
Det finns en uppenbar risk för att 
alltför detaljerade bestämmelser kan 
bromsa nödvändiga investeringar, 
konstaterade minister Lintilä.

Behandlingen av lagstiftnings-
förslagen väntas ta cirka två år i 
Europaparlamentet och rådet. I 
Finland beaktas kommissionens 
förslag, på grund av de skärpta skyl-
digheterna genast bland annat vid 
beredningen av klimat- och energi-
strategin. 

Mika Lintilä. Bild: Statsrådet
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Cement, som ingår som en del i betong, är värl-
dens mest använda byggmaterial, som på grund 
av sin stora förbrukning står för omkring sju 

procent av världens koldioxidutsläpp. Om den centrala 
delen i cementproduktionen, det vill säga uppspjälk-
ningen av kalciumkarbonat i stället för genom förbrän-
ning sker med hjälp av utsläppssnålt producerad el och 
den koldioxid som uppstår i den processen tas till vara, 
är steget inte långt till en utsläppsfri cementfabrik. 
Det här är möjligt med hjälp av en gastät, eluppvärmd 
roterugn.

Cementens huvudsakliga råmaterial är kalksten. 
Bränd kalk behövs i enorma mängder även inom bland 
annat cellulosa- och stålindustrin. Vid produktionen 
av cement och bränd kalk uppstår utsläpp av två orsa-
ker. Produktionen sker i dag genom förbränning i över 
tusen graders temperatur, vilket leder till utsläpp i luf-
ten. Men ett även besvärligare problem med tanke på 
klimatet är den karbonat som kalkstenen innehåller 
och i processen spjälkas upp till koldioxid och kalk. 
Detta utsläpp kan inte undvikas utan att ersätta ett av 
världens mest använda råmaterial med något annat.

– Att ersätta förbränningsprocesserna med elek-
triska lösningar och en betydande ökning av utsläppsfri 
elproduktion är en effektiv metod att dämpa klimatför-
ändringen. Genom denna teknologi kan den koldioxid 
som avsöndras från kalkstenen tas tillvara i ren form 
och den kan lagras eller tillgodogöras vid till exem-
pel produktion av utsläppssnåla produkter. Det finns 
redan nu en marknad för koldioxid i gasform och ett 
antal nyttoalternativ håller på att utvecklas som till 
sin omfattning är oerhört mycket större än vad dagens 
marknad är, konstaterar projektets projektchef Eemeli 
Tsupari vid VTT. 

– En minskning av industriernas utsläpp har en 
nyckelposition när det gäller att stoppa klimatför-
ändringen och att uppnå de klimatmålsättningar som 
fastslagits i Parisavtalet. Forsknings- och utvecklings-
arbetet har en viktig uppgift när det gäller att föra nya 
lösningar framåt. Lösningen för att radikalt minska 
koldioxidutsläppen vid produktionen av cement och 
bränd kalk är ett ypperligt exempel på ett sådant 
arbete. Dimensioneringen och kopieringen av dylika 
lösningar för industriella behov ligger i fokus när det 
gäller att minska klimatutsläppen inom industrin och 
även byggandet, påpekar miljö- och klimatminister 
Krista Mikkonen.

Nollprocentig utsläppsfabrik i sikte
VTT har tillsammans med sina samar-
betspartner utvecklat en lösning som i 
hög grad minskar koldioxidutsläppen vid 
produktionen av cement och bränd kalk. 

Text: Börje Takolander     Bild: Vesa Kippola

Utsläppshandeln styr till utsläpps - 
minskningar inom EU
I Decarbonate-projektet som leds av VTT uppfördes 
tillsammans med samarbetsföretagen för forsknings-
ändamål en 12 meter lång eluppvärmd roterugn för 
testning av prekalcinering av cementråmjöl som behövs 
för bränd kalk.

I projektet deltar centrala finska aktörer, bland 
annat Finnsementti, Nordkalk och UPM. Även andra 
branscher kunde ha nytta av försöksugnen när det gäl-
ler att minska utsläppen, till exempel ackumulator- och 
asfaltsindustrin. 

– Finnsementti har redan länge gjort klimatarbete 
och har för närvarande många projekt för utsläpps-
minskningar på gång. Finnsementtis strategi tar sikte 
på koldioxidneutralitet som kan uppnås endast med 
hjälp av ny teknologi. En minimering av andelen fossil 
energi och tillvaratagandet av koldioxid kommer att 
vara en del av cementindustrins framtid, säger Finn-
sementtis miljöchef Ulla Leveelahti. 

Inom EU styrs industrin till en minskning genom 
utsläppshandeln. Enligt utsläppsrättigheternas nuva-
rande prisnivå betyder varje sparat koldioxidton en 
60 euros inbesparing för företagen. För en medelstor 
cementfabrik skulle till exempel en tredjedels minskade 
utsläpp betyda många miljoner i sparade euron per 
år. Dessutom ger elugnen oss en ny produkt; renad 
koldioxid. En kalcinering med hjälp av elektricitet kan 
sålunda vara ekonomiskt lönsam redan med nuvarande 
pris, men hur det ser ut i industriell skala efter nöd-
vändiga investeringar, är något som kräver ytterligare 
klarläggningar. 
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MistMaster är en ny kåpa 
för storkökens ventila-
tion. Den har utvecklats 

framför allt för användning till-
sammans med öppen eld och 
grillkolslösningar. 

– Kåpans ytterst fina vat-
tenspray kväver lågorna och 
gnistorna, avskiljer sotet och 
sänker snabbt och tryggt tem-
peraturen på den heta luft som 
strömmar genom kåpan , kon-
staterar Ville Wallendahr, 
business Manager för storkök 
vid Climecon Oy. 

Hållbarhet utan avkall på 
prestationsförmågan 
– Ekologin har spelat en viktig roll 
vid utvecklandet av MistMaster. 
Centrala faktorer är kåpans ban-
brytande munstycken genom vilka 
vattendiset ytterst finfördelat och 
jämnt sprids till frånluftskamma-
ren. Vattenförbrukningen är mini-
mal utan avkall på prestationsför-
mågan och säkerheten. 

Lösningar av toppklass för 
storkök
MistMaster vattenspraykåpa är 
en efterlängtad nyhet, vet Wal-
lendahr, och den kompletterar 
Climecons utbud av lösningar 
för storkök. Företaget har decen-
nier av erfarenhet av högklas-
siga ventilationslösningar som 
kombinerar rengöring, brand-
säkerhet, användarvänlighet och 
effektivitet. 

Kåpan är både visuellt och 
modulärt anpassad till Climecons 
övriga kåpor. Bland arkitekter och 
inredningsplanerare har Mist-
Master väckt ett stort intresse och 
den är efterfrågad i objekt med 
stor- eller showkök. (BT)

Climecon lanserar ny spiskåpa 
för storkök
I moderna storkök förekommer det allt oftare att öppen eld eller glödande grillkol 
används vid matlagningen. Det ställer stora krav på frånluften i spiskåpan, som ska 
kunna fånga upp både het luft, gnistor och askpartiklar på ett brandsäkert sätt.
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Produktnytt

Det nya takavvattnings-
systemet, Pluvia från 
Geberit, halverar instal-
lationstiden och minskar 
materialåtgången med 
över 30 procent. Tjugo tak-
brunnar räcker till för ett 
8 000 kvadratmeters tak, 
även vid ösregn.

Det är frågan om ett 
system som bygger på 
undertryck, genom 

vilket tiden för montering av 
byggnadens inre regnvatten-
system kan förkortas med hela 
50 procent. Dessutom kan 
man genom att tillgodogöra sig 
undertryck minska behovet av 
takbrunnar och stigarledningar 
med 30 procent jämfört med 
traditionella system. 

I Pluviasystemet förenas tak-
brunnarna med varandra 
genom avloppsrör som till 
dimensionen är mindre än vid 
konventionella system. När en 
stor mängd vatten strömmar 
i små rör föds ett undertryck 
som suger vattnet från taket. 
De i innertaket löpande rören 
installeras vågrätt utan fall. 

Rören installeras med hjälp 
av Pluvias unika upphäng-
ningssystem, inte i taket utan 
i metallskenor, vilka hindrar 
rören att flytta trycket till kon-
struktionerna.  

Ytterligare information:
Geberit Oy
produktchef Marko Polvi
050 331 0958
marko.polvi@geberit.com

Det nya takavvattningssystemet Pluvia förkortar  
monteringstiden radikalt
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Det nya BIA deplacerande tilluftsdonet/hybri-
dinduktionsdonet har justerbart luftflödes
mönster och är avsett främst för användning 
i industrihallar och offentliga utrymmen.

Donet har kompakta dimensioner och till-
låter exakt justering av spridningsmönstret 
för varm och kall luft. Det är oberoende av 

tryckfall från justerat läge samt har både manuell 
och motordriven justering. Installationen kan göras 
snabbt och enkelt på 0–5 meters höjd

Manuell justering av det högt monterade donet är 
möjligt med hjälp av en kätting som är fäst vid juste-
ringshandtaget. Den når ca 200 mm ner från bottnet 
av donet. Mekanismen säkerställer oförändrat tryck 
vid justering av läget.

Mer information om BIA och andra luftdistributions-
produkter:

Systemair.fi|Päätelaitteet| Ilmanjakolaitteet
eller design.systemair.com

Nya deplacerande tilluftsdon från Systemair

Systemairs diffusor är avsedd främst för ven-
tilation av stora utrymmen och industribygg-
nader. Den är lämplig för värme och kyla med 
en installationshöjd på mellan 4 och 12 m.

Diffusorn har hög kapacitet och mycket kom-
pakta dimensioner, lång kastlängd vid verti-
kalt utblås och liten effekt på tryckfallsvari-

ation vid justering. Utblåsningsmönstret påverkas 
inte om installationen görs bakom ett t-stycke eller 
en böj. Justeringen är manuell eller motordriven.

BURE består av ett inlopp med en inre och yttre bur 
med öppningar för tilluft i den perifera ytan och under-
sidan. Beroende på driftsmetod öppnas öppningarna i 
den perifera ytan (kylning, horisontell luftström) eller 
undersidan (uppvärmning, vertikal luftström). 

BURE är tillverkad av pulverlackerat stål och finns i 
kanalanslutningsstorlekarna 250 mm, 315 mm, 400 
mm, 500 mm och 630 mm.

BURE  den justerbara geometriska diffusorn

Mer information om BURE och andra luftdistribu-
tionsprodukter:

Systemair.fi|Päätelaitteet| Ilmanjakolaitteet
eller design.systemair.com



26 VVS 4/2021

Branschnytt

Assemblin Oy har avslutat för-
värvet av Fidelix-koncernen 
efter att konkurrensmyndig-
heterna i Finland har godkänt 
affären. 

Förvärv. Fidelix är en föregång-
are inom smart byggnadsauto-
mation och förhållandekontroll. 
Genom förvärvet stärker Assemblin 
sin ledande ställning inom bygg-
nadsautomation och BMS (Building 
Management Systems).

– Det är synd att vi i efter kon-
kurrensmyndigheternas beslut 
var tvungna att sälja en del av 
vår goda affärsverksamhet i Fin-
land. Samtidigt är vi mycket nöjda 
över att äntligen kunna välkomna 
Fidelix-koncernens personal och 
kunder välkomna till Assemblin. 
Tillsammans tar vi en ledande 

Assemblin ökar sitt byggautomations- och 
BMS-kunnande

position på Finlands och Sveriges 
byggnadsautomationsmarknad 
och BMS-området med en mark-
nadsandel på 8–10 procent, säger 
Assemblins vd och koncernchef 
Mats Johansson.

– De smarta BMS-systemen 
hjälper till att minska koldioxid-
avtrycket efter byggnadernas 
användning och användarna kan å 
sin sida dra nytta av ett bättre inom-
husklimat. Assemblin har redan i 
åratal byggt kvalitativ automations-
affärsverksamhet, som Fidelix nu 
hjälper att ytterligare öka. Vår 
gemensamma målsättning är kris-
tallklar: vi vill vara det ledande 
installationsföretaget vad beträffar 
installationen av nya husteknik-
lösningar, konstaterar för sin del 
Fidelix vd och koncernchef Tero 
Kosunen. (BT)

Den förnyade biblioteksbyggna-
den i Kyrkslätts centrum vann 
årets Finlandiapris för arki-
tektur. Motiveringarna lyfter 
fram atmosfären i huset och 
den gemenskap som byggnaden 
erbjuder.

Arkitekturpris. Priset delas ut 
av Finlands arkitektförbund, SAFA. 
I år var det filosofen Esa Saari-
nen som utsåg vinnaren bland de 
tre kandidater som förbundet hade 
valt genom ett råd.

Saarinen framför att Kyrkslätt 
har lyckats förnya sitt bibliotek 
och samtidigt hållit kvar biblio-
teksinstitutionens tre grundpelare: 
Själsliv, demokrati och en tro på 
människan.

Bibliotekshuset Fyyri, som 
innesluter den ursprungliga bygg-
naden från 1982, öppnade år 2020 
och är planerad av JKMM Arkki-

Fyyri vann fint pris

tehdit. VVS-tidningen presenterade 
byggnaden i nummer 1/2021.

De två övriga kandidaterna för 
årets pris var nya kyrkan i Ylivieska 
och stadsmiljöhuset i Fiskehamnen 
i Helsingfors. Det var nu för åttonde 
gången som arkitektur-Finlandia 
delades ut. (NE)

Bild: Niclas Erlin

Bravida köper en del av 
Assemblin Oy:s automations-
affärsverksamhet och stärker 
ditt serviceutbud. Konkur-
rensmyndigheterna krävde att 
Assemblin ska avyttra en del 
av sin automatikverksamhet 
innan köpet av Fidelix kunde 
godkännanas.

Förvärv. Köpet omfattar Assem-
blins byggnadsautomationsprojekt-
enhet i Helsingfors, till projekten 
ansluten garantiservice och behöv-
liga resurser samt de i Hyvinge och 
Tammerfors belägna enheterna 
för projekt- och serviceunderhåll. 
Vid de enheter som köpet omfattar 
arbetar omkring 65 personer och 
enheternas omsättning är cirka 10 
miljoner euro.

– Bravidas målsättning är att 
stärka automationskunnandet inom 
hela koncernen. Vi är ytterst glada 
över att till vår krets få en grupp 
stenhårda automationsproffs. I fort-
sättningen kan vi betjäna våra kun-
der mångsidigare än hittills, även 
inom automation, säger Bravida 
Finlands vd, Marko Holopainen. 

– Detta är Bravidas nionde 
företags/affärsverksamhetsköp i 
Finland. År 2015 köpte Bravida 
Peko-koncernen och Halmesvaara- 
koncernen. Efter det har Bravida 
vuxit genom företagsköp av Asen-
taja Group, Adison Oy, Ab Hangö 
Elektriska–Hangon Sähkö Oy, 
Jyväskylän LVI-Palvelu Oy, Sau-
von Aurinkoenergia Oy och SKM 
Service Oy. (BT)

Bravida stärker 
sitt automations-
kunnande

Bild: Bravida
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Assemlin Oy har förvärvat hela 
aktiestocken i Eltex Sähkö ja 
Atomaatio Oy. Eltex är ett år 
2005 grundat företag med full 
service inom automation och 
elentreprenader.

Förvärv.  Företaget har varit 
med i Finlands och Nordens största 
byggnadsprojekt. Köpet stärker 
ytterligare Assemblins el- och auto-
mationskunnande.

Eltex är specialist på byggnadsau-

Assemblin Oy förvärvar Eltex Sähkö  
ja Atomaatio Oy

tomation och gör byggnadsautoma-
tionsinstallationer och kabeldragningar 
åt landets ledande systemleverantörer. 
Eltex servar och installerar även gas-
övervakningsapparatur och gör elin-
stallationer samt tillverkar kvalitativa 
automations- och styrcentraler. 

Företaget sysselsätter 27 perso-
ner i huvudstadsregionen och dess 
omsättning är 2 miljoner euro. De 
huvudsakliga kunderna är aktörer 
inom husteknik och företag inom 
byggbranschen. (BT)

AFRY har ingått avtal om för-
värv av samtliga aktier i Vaha-
nen Group, det finska multi
disciplinära konsultföretaget 
med fokus på bygg- och fastig-
hetssektorn.

Förvärv. Förvärvet kommer att 
komplettera och stärka AFRYs 
bygg- och fastighetsverksamhet 
i Finland, en av AFRYs nyckel-
marknader, och skapa ett starkare 
gemensamt erbjudande för kunder 
inom fastighetssegmentet. 

– AFRYs ambition är att stärka 
sin position i Norden. Tillsammans 
med Vahanen breddar vi vårt erbju-
dande mot den finska fastighetsmark-
naden och stärker våra miljötjänster, 
så att vi kan leverera större och mer 
komplexa projekt. Vahanens starka 
kompetens inom alla delar i en fast-
ighets livscykel bidrar till att utveckla 
fler hållbara och digitala tjänster, vil-
ket är viktiga hörnstenar i vår strategi, 
säger Jonas Gustavsson, vd och 
koncernchef på AFRY. 

– Vahanens mer än 60-åriga his-
toria kommer nu att fortsätta som en 
del av AFRY. Detta ger oss ett utmärkt 
tillfälle att fortsätta vår tillväxtresa 
och vidareutveckla vår verksamhet 
tillsammans. Vi är övertygade om att 
både våra kunder och personal kom-
mer att gynnas av att Vahanen blir en 
del av AFRY, ett känt och finansiellt 

AFRY förvärvar konsultföretaget Vahanen
stabilt företag som verkar inom flera 
sektorer, säger Risto Räty, vd för 
Vahanen Group. 

Förbundet för finländsk bygg-
industri RT uppskattar att investe-
ringarna i underhåll av byggnader 
i Finland utgör 30–50 miljarder 
euro, cirka tio procent av det totala 
värdet av byggnadsbeståndet i Fin-
land. Att kombinera AFRYs fokus på 
hållbara och digitala lösningar med 
Vahanens uppdrag att bygga sunda 
livsmiljöer är en perfekt kombina-
tion för att driva utvecklingen och 
förvaltningen av hållbara, smarta 
och sunda fastigheter. 

Vahanens nettoomsättning var 
46,6 miljoner euro år 2020. Företaget 
har cirka 500 anställda och har kontor 
i tio städer i Finland (Esbo, Helsing-
fors, Tavastehus, Jyväskylä, Lahtis, 
Villmanstrand, Tammerfors, Åbo, 
Björneborg och Vasa) samt kontor 
i Estland och Rumänien. Förvärvet 
är villkorat av ett godkännande från 
konkurrensmyndigheter och förvän-
tas vara klart i slutet av år 2021. (BT)

AFRY är ett ledande europeiskt 
företag med global räckvidd inom 
teknik, design och rådgivning. 
Företaget har 16 000 experter inom 
infrastruktur, industri, energi och 
digitalisering, vilka skapar håll-
bara lösningar för kommande 
generationer. 

Kapitalplaceringsbolaget 
KLAR Partners blir husteknik-
koncernen QMG:s nya ägare. 
KLAR Partners äger efter 
köpet två husteknikkoncerner 
i Norden efter att våren 2021 
ha köpt Sandbäckens Group  
som är ett av Sveriges ledande 
husteknikföretag.

Ägarbyte. QMG och Sandbäck-
ens kommer tillsammans att bilda 
den ledande husteknikkoncernen i 
Norden. 

QMG har omkring 1 100 
anställda och är med sin omsätt-
ning på 200 miljoner euro Finlands 
tredje största husteknik företag. 
Sandbäckens omsättning är cirka 
140 miljoner euro och antalet 
anställda är 800. Vardera företa-
get verkar decentraliserat, de lokala 
dotterbolagen har ett betydande 
ansvar  för kunderna och den lokala 
affärsverksamheten. 

– Det är fint, att affären fick 
myndigheternas godkännande  
och vi kan fortsätta i enlighet med 
vår tillväxtstrategi. QMG:s order-
stock är stark och vi har fått ett 
stort antal intressanta avtal såväl 
inom entreprenader som inom ser-
vicetjänster. Tack vare vår starka 
lokala verksamhet framstår vi som 
en intressant arbetsgivare, säger 
QMG-koncernens vd, Kimmo 
Liukkonen. 

Sandbäckens Groups och den 
nya nordiska koncernens vd Mikael 
Matts är nöjd över att företagsköpet 
har godkänts. 

– Jag väntar med spänning på 
att vi får börja vår gemensamma 
resa, vars mål är att skapa en av 
Nordens ledande koncerner beträf-
fande innovativa och hållbara fast-
ighetsteknologilösningar. Såväl 
Sandbäcken som QMG har en lik-
artad, framgångsrik affärsverksam-
hetsmodell som bygger på kraftig 
lokal närvaro.  Detta utgör grunden 
för vår tillväxtstrategi, konstaterar 
Mikael Matts. (BT)

QMG övergår i 
KLAR Partners ägo



28 VVS 4/2021

Branschnytt

Byggbranschens brist på kun-
niga arbetstagare i Finland avtar 
inte, tvärtom blir den värre, för-
utspår Byggindustrin RT  i en 
utredning över yrkeskunnande 
som publicerades i oktober. 

Arbetskraft. Som lösning på 
problemet skulle företagen förnya 
branschens utbildning och vilja göra 
den mera praktisk . Dessutom skulle 
de i betydande grad öka antalet inter-
nationella proffs inom branschen. 

Nio av tio företag inom bran-
schen upplever att det visserligen 
finns sökande till lediga arbetsplat-
ser, men att endast ett fåtal har den 
rätta utbildningen. 
– Arbetsuppgifterna inom branschen 
blir allt intressantare och mångsidi-
gare och lönerna har den senaste tiden  
stigit mest inom byggbranschen, kon-
staterar chefen för samhällsrelationer 
inom RT, Lauri Pakkanen. Trots 
det blir var femte arbetsplats obesatt. 
Detta har varit situationen de senaste 

Brist på kunnig personal inte en fråga om löner
tjugo åren i Finland och för en kroni-
kerpatient syns inte någon förbättring. 

Behovet av arbetskraft ökar 
inom byggbranschen
Utredningen visar att behovet av 
arbetskraft inom branschen kommer 
att öka tack vare urbanisering, större 
behov av reparationsbyggande och 
de målsättningar på hållbarhet som 
stipulerats för den byggda miljön. 

Hela samhället lider av bristen 
på yrkeskunniga människor inom 
byggbranschen. Branschen skapar 
förutsättningar för den övriga eko-
nomin och är en av de största regio-
nala sysselsättarna. Som en lösning 
på bristen föreslår RT utgående från 
utredningen, att man tar till kraftåt-
gärder; utbildnings- och läroresur-
serna ökas och innehållet revideras. 
Omkring åttio procent av de tillfrå-
gade betonar arbetslivs- och ledarut-
bildning på alla nivåer och vid behov 
till och med på bekostnad av tekniska 
färdigheter, säger Pakkanen.

Enbart praktiskt kunnande 
räcker inte
Enbart det praktiska kunnandet av 
dagens arbetsuppgifter räcker inte. 
Branschen förändras kontinuerligt 
och behovet av kunnande med den. 

– Mångsidighet och språkkun-
nighet  bör ses som branschens 
styrka. Branschen bör vara allt mera 
tilldragande – nu och i framtiden, 
för att vi ska kunna locka aktörer av 
olika slag, från Finland och från den 
internationella marknaden.

I dag finns det inte ett tillräck-
ligt antal proffs inom byggbran-
schen i Finland och därför måste 
de i större mängder än hittills lockas 
från utlandet. 

– Största delen av de företag 
som anlitar utländsk arbetskraft, 
säger rent ut att det inte är frågan 
om lönenivån utan att det bara inte 
finns tillräckligt många kunniga 
aktörer, eller så saknar de den kun-
nighet som krävs, preciserar Lauri 
Pakkanen. (BT)

Byggbranschen bör få ytterli-
gare metoder för att säkerställa 
ett tryggt arbete på arbetsplat-
serna. Byggindustrin RT kräver 
att användningen av coronapas-
sen bör kunna utvidgas till att 
omfatta även byggbranschen. 
Tillsvidare utgör lagstiftningen 
ett hinder för det. 

Coronaåtgärder. Den utdragna 
coronaepidemin och den tillsvidare 
otillräckliga vaccineringen av arbe-
tarna på byggarbetsplatserna förut-
sätter enligt RT:s arbetsmarknads-
direktör Kim Kaskiaro kraftfullare 
åtgärder. 

– Åtgärder behövs såväl för att 
avvärja  epidemin och öka vaccine-
ringarna som för att trygga arbe-
tet på byggarbetsplatserna. Bäst 
uppnår man dessa målsättningar 
genom att som villkor för att arbeta 

Byggindustrin (RT) kräver coronapass för branschen
på byggplatserna kräva ett corona-
pass, dvs. en utredning över en 
fullständig vacccinationsserie, ett 
negativt testresultat eller ett intyg 
över att man har tillfrisknat efter 
coronan, förtydligar Kaskiaro. 

Byggbranschen sysselsätter tio-
tusentals utländska arbetstagare. 
Största delen av dem kommer från 
de baltiska länderna, där corona-
läget för närvarande är ytterst 
alarmerande. Byggbranschen är 
beroende av utländsk arbetskraft, 
men samtidigt utgör den utländska 
arbetskraften ett hot mot tryggt 
arbete på arbetsplatserna. 

Enbart rekommendationer 
räcker inte länge
En vaccinering är i dagens läge den 
viktigaste åtgärden som tryggar häl-
san för dem som arbetar på byggar-
betsplatserna. RT har tillsammans 

med myndigheterna upprättat 
vaccineringspunkter i närheten av 
arbetsplatserna och starkt rekom-
menderat en vaccinering. 

Enbart rekommendationer är 
dock enligt RT:s uppskattning inte 
tillräckliga, men lagstiftningen 
ger inga möjligheter till kraftigare 
åtgärder. Med ett coronapass kunde 
man i betydlig grad öka arbetstagar-
nas villighet att låta vaccinera sig. 
Arbetsplatsens huvudentreprenör 
eller arbetsgivaren har dock ingen 
laglig rätt att kräva ett coronapass.  

– Enligt arbetarskyddslagen  
bör huvudentreprenören för en 
gemensam arbetsplats se till att de 
som arbetar där inte utsätts för fara 
tack vare arbetet eller övriga perso-
ner som finns inom byggplatsens 
intressesfär. Denna förpliktelse kan 
för närvarande inte uppfyllas till alla 
delar, påpekar Kim Kaskiaro. (BT)
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K-gruppen har utsett Climecon 
till årets effektivaste ansvarig-
hetspartner för sin verksamhet 
inom byggande och husteknik.  

Koldioxidneutralitet. Upp-
nåendet av koldioxidneutralitet, det 
kontinuerliga arbetet för att minska 
utsläppen och sporrandet av de 
övriga aktörerna till att arbeta för 
minskade utsläpp skiljde Climecon 
från de övriga kandidaterna. Clime-
con valdes till Kgruppens effekti-
vaste ansvarighetspartner för grup-
pens verksamhet inom byggande och 
husteknik. 

I K-gruppens värden ingår 
ambitiösa klimatmål som konkre-
tiseras i bland annat sporrandet av 
varuleverantörerna till att arbeta 
för minskade utsläpp och i hur kon-
cernen försöker upphandla genom 

Climecon prisbelönades av K-gruppen
ansvarsfulla leverantörer och stöda 
inhemskt arbete. 

Climecons och Onninens sam-
arbete har utvecklats sedan år 2008. 

– Ett starkt partnerskap är när 
det är som bäst, smidigt, friktions-
fritt och koncentrerat. Mängden 
luftdon från Climecon som finns i 
Onninens sortiment har ökat i nät-
handeln. Onninens kunder upp-
skattar vår kvalitetsnivå samt att 
de är inhemska. Det är fint att vårt 
långvariga arbete uppmärksammas, 
anser Pekka Huhtala, produkt-
chef för Climecons don.

Climecon är ett koldioxid-
neutralt företag
Vid K-gruppens årliga partnerskaps-
evenemang belönas aktörer som 
arbetar i enlighet med gruppens 
värden och lyfter fram sådana före-

tag som vägledande exempel för 
andra aktörer. 

– Vi belönades som ”Årets 
effektivaste ansvarighetspartner”, 
något som vi uppskattar högt och 
tar som en stor hedersbetygelse och 
ett bevis på att vårt arbete inte bli-
vit ouppmärksammat, konstaterar 
Tommi Uksila, Climecons vd. 

Bakom sig har Climecon över 
ett år som koldioxidneutralt företag, 
något som Climecon uppnådde bland 
de första företagen i Finland inom hela 
byggnads- och husteknik branschen. 
Ansvarighetsarbetet och strävandena 
för att minska koldioxidutsläppen 
fortgår vid Climecon. 

– Dessa var tunga faktorer när 
kandidaterna för priset utvärderades. 
Genom priset vill Climecon sporra 
även andra företag i talkoarbetet för 
ett renare klimat, säger Uksila. (BT)

Raksystems Group breddar sitt 
serviceutbud inom grönt fastig-
hetsbyggande genom att grunda 
ett nytt dotterbolag, Raksystems 
Climate Solutions Oy.

Grönt byggande. Byggindu-
strin står inför stora utmaningar. 
Utsläppen bör minskas och kva-
liteten på byggandet ökas, samt 
inomhusklimatproblemens grund-
läggande orsaker korrigeras.  Rak-

Raksystems Group grundar nytt dotterbolag för grönt byggande
systems går aktivt in för att delta 
i utvecklandet av grönt byggande 
genom att lansera nya lösningar för 
att få bukt med dessa utmaningar, 
konstaterar Raksystems Groups 
CEO Marko Malmivaara.

Raksystems Climate Solutions 
förbättrar sina kunders produktions-
förhållanden under byggtiden genom 
att erbjuda nya lösningar, ansvars-
fullt och energieffektivt. Genom 
sakkunnighet och rätta metoder, 

påverkar vi i hög grad fastigheternas 
sundhet och koldioxidavtryck redan 
från början av livscykeln. Genom att 
producera tjänster bygger företaget 
kraftigt vidare på Raksystems mång-
åriga traditioner av strikt kundser-
vice, kvalitet och sakkunskap.

Raksystems Climate Solutions 
grundades 2.11.2021 och som dess 
vd fungerar Janne Vanhanen, 
som har mångsidig erfarenhet av 
byggbranschen. (BT)

Det svenska företaget Ecoclime 
inleder exportverksamhet 
inom affärsområdet Inomhus-
klimat. Den 29 oktober teck-
nades ett samarbetsavtal med 
Stravent Oy om försäljning av 
Ecoclimes inomhusklimatpro-
dukter i Finland och Estland. 
Stravent kompletterar därmed 
sin produktportfölj med Ecocli-
mes smarta och energieffektiva 
ventilationslösningar.

Etablering. I Sverige har Ecoclime 
haft försäljning sedan 2013 och via en 
rad installationer visat att det går att 
skapa avsevärt bättre inomhusklimat 

Ecoclime etablerar sig i Finland via avtal med Stravent Oy
i kommersiella fastigheter. Hyresgäs-
ter kan nå ökad produktivitet och väl-
mående tack vare ett helt dragfritt och 
ljudlöst klimat med stabil tempera-
tur. Samtidigt ger det fastighetsägare 
lägre kostnader för lokalanpassning 
och drift. Ecoclimes lösning medger 
även unika möjligheter till behovs-
styrning av luft- och energitillförsel. 
Genom Stravent kommer den här 
lösningen nu att erbjudas den finska 
och estniska marknaden.

Stravent Oy har en tydlig pas-
sion för bättre inomhusklimat. 
Sedan starten 1984 har Stravent 
hjälpt kunder runt om i Europa 
till mer komfortabla, hållbara och 

energieffektiva lösningar. Bolaget 
har byggt sin starka position och 
framgång på hög kompetens, lokal 
närvaro och miljösmarta produkter.

– Det här avtalet är första steget 
för våra inomhusklimatprodukter 
på den internationella marknaden. 
Stravent är en naturlig partner för 
oss med sin breda kompetens och 
starka position på den finska mark-
naden. Vi ser fram mot att tillsam-
mans kunna möta den ökade efter-
frågan på ett bättre inomhusklimat 
nu, när samhället och arbetsplat-
serna öppnar upp igen efter pan-
demin, säger Stefan Bolöv, affärs-
områdeschef Inomhusklimat. (BT)
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Hur ser FISEs organisation ut?
– FISE grundades år 2003 av bygg-
nads- och fastighetsbranschens 
föreningar och förbund. Det är ett 
aktiebolag som i dag ägs av 19 fören-
ingar och förbund. VVS Föreningen i 
Finland är en av ägarna, tillsammans 
med SuLVI, SAFA (arkitektförbun-
det), IL (ingenjörsförbundet), RIA 
(byggingenjörer och -arkitekter), RKL 
(byggmästare- och ingenjörer), RTS 
(bygginformationsstiftelsen), RAKLI 
(fastighetsägarna), BY (betongför-
eningen), RIL (byggingenjörerna), 
TRY (stålkonstruktionsföreningen), 
KIINKO (utbildningsstiftelse för 
fastigheter), RATEKO (byggindu-
strins utbildningscenter), Puutuote-
teollisuus (trävaruindustrin), SKOL 
(planerings- och konsultföretagen), 
SGY (geotekniska föreningen), JSY 
(fasadföreningen), MTR (byggnads-
föreningen för underjordiska anlägg-
ningar) och RTY (byggnadsinspek-
tionsföreningen).      

– Företaget delar inte ut någon 
dividend till sina ägare, det har 
man slagit fast i aktieägaravtalet. 
I samma avtal han man kommit 
överens om att företagets syfte är 
att förbättra kvaliteten på byggan-
det, att öka motivationen för dem 
som jobbar inom byggbranschen 
att utveckla sitt kunnande och att 
upprätthålla ett kompetensregister. 
En del av ägarorganisationerna, 
sammanlagt nio, har utsetts till så 
kallade sekreterarorganisationer. 
En sekreterarorganisation sköter 
om de praktiska arrangemangen 
kring vissa kompetenser. Kompe-
tensansökningarna behandlas av 
en kompetensnämnd. En sekrete-
rarorganisation tar ofta hand om 
praktiska arrangemang för flera 
kompetensnämnder. FISEs sty-

Nya krafter i ledningen för FISE 

relse utser de personer som sitter 
i kompetensnämnderna. Alla som 
deltar i FISEs verksamhet måste 
förbinda sig att följa FISEs etiska 
anvisningar, som bland annat säger 
att man i all sin verksamhet bör vara 
opartisk, rättvis och att all informa-
tion bör behandlas konfidentiellt. 

– Om du ansöker om en 
FISE-kompetens är det kompe-
tensnämnden för den kompetensen 
som avgör om du uppfyller kompe-
tenskraven. Om personen är miss-
nöjd med beslutet, har hen alltid 
möjlighet att överklaga beslutet till 
en oberoende rättelsenämnd. Det är 
bolagsstämman som väljer styrelsen 
samt personerna i rättelsenämnden.

Viktig vägkost för styrelsens ledning fås via  
diskussioner och aktivt deltagande i möten
Intervju med Siru Lönnqvist,  ny styrelseordförande för FISE.

Text: Börje Takolander

– Som i de flesta aktiebolag skö-
ter företagets vd Timo Korhonen 
den operativa verksamheten. Sty-
relsen ansvarar för att bolagets för-
valtning och verksamhet är ordnad 
på lämpligt sätt. Styrelsen godkän-
ner budget och verksamhetsplan, 
följer upp verksamheten och skriver 
under bokslutet. Styrelsen godkän-
ner bland annat personändringar 
i kompetensnämnderna och änd-
ringar i kompetenskrav, samt beslu-
tar om eventuella nya kompetenser, 
-nämnder och -sekreterarorganisa-
tioner. Men som i alla aktiebolag är 
det bolagsstämman, som består av 
delägarna i bolaget, som har högsta 
beslutsmakten.

Siru Lönnqvist.
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Kräver vissa uppgifter en 
dokumenterad personkompe-
tens, eller går det att sköta  
arbetet utan en sådan?
– De flesta av FISEs kompetenser 
är i dag frivilliga, marknadsbase-
rade. En beställare kan ju förstås till 
exempel i sin offertbegäran kräva 
FISE-kompetens, men byggnads-
tillsynen kan inte kräva att man 
har en FISEkompetens. Det finns 
dock vissa kompetenser som lagen 
kräver, av dessa konstaterar FISE 
behörigheten för upprättare av 
energicertifikat och konditionsgran-
skare med kunskap om fuktskador.

Vilka är dina möjligheter att 
påverka FISEs utveckling?
– Som styrelseordförande är det min 
uppgift att leda styrelsens arbete. Jag 
har likt andra styrelsemedlemmar 
möjlighet att påverka utvecklingen 
genom att delta i diskussion och 
beslut på styrelsemötena. 

Är posterna (vakanserna) 
inom FISE tidsbundna och om 
de är det, hur många gånger 
kan man bli omvald?
– Styrelsen väljs alltid för ett år i 
gången, mandattiden räcker från 
bolagsstämman till nästa bolags-
stämma. Det finns inga begräns-
ningar för hur många gånger man 
kan bli vald. 

Är det du som ordförande 
som har sista ordet i allt vad 
FISE gör?
– Nej, det har jag inte. Det är 

Varför sökte du tjänsten som 
verkställande direktör. 
–  På det personliga planet ville jag 
i min arbetskarriär lära mig något 
nytt och ge mig i kast med nya 
utmaningar. Så gott som hela min 
yrkeskarriär har jag varit involverad 
i bygg- och fastighetsutvecklingspro-
jekt som representant för beställaren 

bolagsstämman som har högsta 
beslutsmakten. I styrelsen fattas de 
flesta besluten med enkel majoritet. 
Vi strävar ju förstås efter att hitta 
konsensus.  

Vad händer om vd:n och ord-
föranden är av olika åsikt om 
något? Vem vinner?
– Timo Korhonen och jag har kom-
mit bra överens, vi diskuterar aktu-
ella saker regelbundet. Men styrel-
sen anställer vd:n och beslutar om 
de stora riktlinjerna.

Finns det några planer på 
eller behov för att öka 
känne domen om FISE inom 
branschen och för den stora 
allmänheten?
– Visst finns det behov av att öka 
kännedomen om FISE. Styrelsen 
har regelbundet påmint alla deläg-
are att berätta om FISE via de egna 
kanalerna. Timo har också varit på 
plats vid flera tillställningar och 
berättat om FISEs verksamhet. På 
vissa håll känner man väl till FISE, 
men tyvärr inte i hela Finland.

Kostar det något att skaffa 
sig en personkompetens och 
är det den som ansöker som 
betalar?
– Den normala avgiften för en kom-
petens är 400 euro utan moms. 
Avgiften består av en administrativ 
avgift på 190 euro och en registre-
ringsavgift på 210 euro. Den admi-
nistrativa avgiften faktureras alltid, 
även om du skulle få avslag på din 

Vidgade vyer, nya utmaningar och ett intressant 
kompetenssystem
Intervju med Timo Korhonen, ny verkställande direktör för FISE 

Text: Börje Takolander

ansökan, eftersom det går en hel del 
tid åt att behandla en ansökan. Det 
finns vissa kompetenser där avgif-
ten är en annan. 

– Det varierar vem som beta-
lar, ofta är det arbetsgivaren. Alla 
kompetenser är i kraft i sju år, 
med undantag av konditionsgran-
skare med kunskap om fuktskador, 
vars kompetens är i kraft i fem år. 
I samband med att kompetensen 
förnyas utreds det att personen är 
tillräckligt insatt i ändringar som 
gjorts i bestämmelser och att hen 
i praktiken har utövat arbete inom 
kompetensområdet.

Något annat om FISE som du 
vill föra fram?
– Jag tycker att det är otroligt fint att 
aktörer på bred front tillsammans 
jobbar för detta kompetenssystem. 
Kompetenstjänsten har under åren 
kontinuerligt utvecklats. I dag har vi 
en elektronisk plattform för inläm-
nande av kompetensansökningar. I 
plan- och bygglagsförslaget skriver 
man att byggnadstillsynsmyndig-
heten inte längre skulle bedöma i 
alla byggprojekt om den ansvariga 
arbetsledaren, arbetsledaren för 
ett specialområde eller projektera-
ren uppfyller behörighetsvillkoren, 
utan endast kontrollera att dessa 
har ett intyg som utfärdats av en 
aktör som bemyndigats av Miljö-
ministeriet, som visar att perso-
nen har kompetens för uppgiften 
i fråga. Det förefaller rätt klart att 
FISE skulle vara en lämplig aktör 
för detta.

och från logeplats kunnat bekanta 
mig med betydelsen av personligt 
kunnande i byggprojekt. FISE ger 
mig nu en möjlighet att delta i detta 
utvecklingsarbete. Som DI inom 
byggnadsteknik och EM  fick jag 
återgå till en roll som expert inom 
bygg och fastighet med mindre 
administrativa uppgifter. 

Vad förväntar du dig av den 
nya plan- och bygglagen? 
Hur skiljer den sig från den 
nuvarande och hur påverkar 
den FISEs verksamhet?
– Den nya plan- och bygglagens 
största betydelse ur FISEs synpunkt 
är att kompetensen för planerarna 
och arbetsledarna får en officiell 
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status, genom vilken byggnadstill-
synsmyndigheterna bedömer per-
sonens behörighet för projekten. 
Beträffande behörighetsbedöm-
ningen har det förekommit skilj-
aktigheter mellan kommuner och 
myndigheter, men i fortsättningen 
kommer bedömningen att bygga 
på ett intyg som Miljöministeriet 
beviljar en befullmäktigad aktör, 
vilket gör att behörighetspraxisen 
blir enhetlig inom hela Finland. 
FISE skulle gärna i detta arbete 
se sig som en av Miljöministeri-
ets partners och som en aktör som 
befullmäktigats av ministeriet. 

Vad krävs för att en ny kom-
petens (titel) ska godkännas 
i FISEs kompetenssystem, eller 
täcker de 81 nuvarande kom-
petenserna behovet?
– FISEs kompetensförteckning 
lever efter KIRAs (fastighets- och 
byggbranschen) behov. Om det 
uppstår behov av en ny kompe-
tens inleder FISE förberedelserna 
för en sådan. Som exempel kan jag 
nämna att FISE nyligen har inlett 
en utredning om kompetens för 
upprättare av byggnadens klimat-
deklaration utifrån ett utlåtande 
om en förordning från Miljöminis-
teriet och ett behov som konstate-
rats inom branschen. 

FISEs kompetensregister 
omfattar nu långt över  
9 000 kompetenser. Behåller 
en person sin kompetens även 
om arbetet och uppgifterna 
förändrades?
– FISEs kompetens är person-
lig. En ny arbetsgivare eller nya 
arbetsuppgifter inverkar inte på 
en beviljad kompetens. 

Det sägs att betydelsen av 
personkompetenser ökar i 
framtiden, varför?
– Kunnandet spjälkas upp och blir 
mångsidigare, vilket gör att beho-
vet av en pålitlig dokumentation 
av det egna kunnandet har ökat 
på arbetsmarknaden. I enlighet 
med den utlåtandeomgång som 
nu pågår beträffande plan och 
bygglagen kommer byggnadstill-
synsmyndigheterna i framtiden att 
bedöma planerarnas och arbets-

ledarnas behörighet för projekt 
i exceptionellt krävande, mycket 
krävande och krävande, enbart 
utifrån kompetenser, vilket ytter-
ligare kommer att öka betydelsen 
av dylika. 

Vilken betydelse har banken 
över byggfel som upprätt-
hålls av FISE? Hur ser man 
till att den hålls up to date 
och varför?
– Banken över byggfel är en offentlig 
databas över byggfel som konstate-
rats inom byggandet. Dess mål är att 
genom exempel beskriva problem-
situationer och på det sättet hindra att 
motsvarande fel upprepas. Banken är 
ett redskap för byggande, där man kan 
söka upp nödvändig information om 
planering, utförande eller underhåll 
såväl för nybyggnation som sanering.

– I banken över byggfel ingår 
en anmälningsblankett med vilken 
vem som helst kan anmäla byggfel 
som upptäckts. En grupp av yrkes-
folk inom byggande väljer bland de 
inkomna förslagen sådana som de 
anser betydelsefulla med tanke på 
byggkvaliteten och utarbetar exaktare 
beskrivningar för dem.  Experterna 
utarbetar kort över felsituationer 
som ofta uppstår, inklusive direktiv 
för korrekta lösningar och informa-
tionskällor. Felbeskrivningarna och 
felkorten publiceras i banken över 
byggfel som upprätthålls av FISE. 

Har övriga länder motsva-
rande kompetenssystem som 
det som FISE upprätthåller?
– I Europa har även andra länder 
motsvarande nationella kompetens-
system. 

Timo Korhonen.
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Grunden är gjord, avlopps- 
och vattenrören samt elen är 
klara att anslutas. En stor bil 

anländer till tomten. Lasten består 
av en modul – en av många modul-
element för en byggnad som ska 
uppföras på platsen. Bitarna lyfts på 
varandra och kopplas ihop. Därefter 
är det vattentakets tur och installa-
tionen av hustekniken. Sedan åter-
står gårds- och grönarbeten och 
byggnaden är färdig att tas i bruk. 

– Fördelen med ett mobilt 
utrymme är att det, som namnet 

Dagens mobila byggnader 
påminner allt mer om 
permanenta fastigheter
En lång rad av barackmoduler med plåtfasad som står sida vid sida intill en byggplats. 
Det är ofta den sinnebilden man får när det talas om mobila och temporära lokaler. 
Dagens moderna modulbyggnader kan ha ett tilltalande utseende och det är inte alltid 
så lätt att se skillnad på dem och en permanent fastighet.

säger, kan flyttas från en plats till en 
annan. Ett mobilt utrymme byggs 
inte på ett jordbundet golv, såsom 
permanenta byggnader. Golvstruk-
turerna är en del av modulelemen-
ten och när det är dags att flytta 
byggnaden till en annan plats, blir 
endast stenfoten kvar, konstaterar 
koncerndirektör Janne Niemi-
nen vid Sikla-koncernen.

Under de senaste tio åren har 
mobila utrymmen blivit ett alterna-
tiv att räkna med som alternativ till 
permanenta fastigheter.

– Det råder en efterfrågan på 
mobila byggnader i synnerhet i 
kommuner där det inte lönar sig 
att investera i permanenta skol-
hus. När elevantalet i framtiden 
förväntas minska finns det inte ett 
tillräckligt antal användare och så 
står byggnaden i värsta fall tom. I 
sådana fall löser ett mobilt utrymme 
många problem – platsen kan vara 
en annan, likaså användningsända-
målet. 

Utseendemässigt behöver man 
dock inte ge avkall på någonting. De 

Text: Börja Takolander     Bild: Sikla
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moderna mobila lokalerna är arkitek-
toniskt och byggnadstekniskt funge-
rande helheter som inte kan jämföras 
med baracker, anser Nieminen. 

Som ett modernt legohus
Trots att det mobila huset är som 
en helhet sammansatt av legoklos-
sar ser det inte ut som flyttbart eller 
temporärt tack vare de moderna 
utrymmesmodulerna i trä. Modu-
lerna tillverkas vid Siklas splitter-
nya, med senaste teknik utrustade, 
elementfabrik i Siikalatva.

– Först i turen på elementbor-
det står vägg-, tak- och golvytorna. 
Efter att grundelementen satts 
på plats flyttas de prefabricerade 
modulerna till en skena samtidigt 
som de under sin väg utrustas med 
komplett vattenutrustning och fast 
utrustning, husteknik och olika sor-
ters ytmaterial. I slutet av produk-
tionslinjen är varje detalj på plats. 

Vid produktlinjen kan man 
till och med framställa en höghus-
enrumslägenhet, som transporteras 
till sin slutliga plats, installeras och 
kopplas till elnätet.

Snabbt byggande
Ett mobilt utrymme är ytterst flex-
ibelt och ekologiskt. Samma modul 
kan utnyttjas för olika ändamål 
genom att byta placering, öka anta-
let element, eller omarbeta dem.

– En modulbyggd lokal uppförs 
rätt snabbt eftersom man kan göra 
både tomtens markbyggnadsarbe-
ten och rumselementen samtidigt. 
När grundarbetena på tomten görs 
plattlägger man redan köksväg-
garna och installerar WC-stolen. 
Den nya produktionsmodellen spa-
rar tid, i synnerhet vid situationer 
när man snabbt behöver lokaliteter, 
säger Janne Nieminen 

En mobil lokal är totalekono-
miskt ett smart alternativ speciellt 
när behovet är tillfälligt. När loka-
len skaffas enligt hyresmodell så 
att beställaren inte äger utrymmet 
är även fastighetsrisken minimal, 
i motsats till permanenta lokalan-
skaffningar. 

Modulproduktionen innebär 
ett tryggt byggande. Årstiderna och 
Finlands växlande väderlek försin-
kar inte produktionen, eftersom 

byggförhållandena vid element-
fabriken är optimala. 

Hybridmodeller är framtiden
– Jämsides med mobila utrym-
men kommer vi i framtiden att 
se hybridmodeller i allt större 
utsträckning. I praktiken betyder 
det att en del av lokaliteterna är 
permanenta och en del är utrym-
men som efter behov kan ökas eller 
minskas. Vi kan ta som exempel 
ett skolkomplex: basdelen, såsom 
köket, matsalen och de gemen-
samma utrymmena är permanenta 
medan de omliggande läroflyglarna 
utgörs av mobila element. När elev-
mängden varierar, anpassas även 
läroutrymmena därefter. Utrym-
met är sålunda flexibelt under hela 
sin livscykel och tjänar vid behov i 
årtionden.

De utrymmen som planerats 
som mobila är avsedda för fem till 
hela tjugo års bruk. De moduler 
som produceras för boende håller 
naturligtvis i decennier och av dem 
monteras permanenta, ekologiska 
höghus av trä. 

Vid Siklas nya elementfabrik skapas moderna prefabricerade moduler.



36 VVS 4/2021

En värmesanering är aktuell i allt fler egnahemshus 
i Finland. Enligt en utredning som Uponor gjorde 
i september hade närmare 40 procent av de till-

frågade i över 20 år gamla egnahemshus fortfarande i 
bruk det ursprungliga uppvärmningssystemet

Ett gammalt system slukar ofta dyr energi och i 
vattenburna radiatorsystem utgör även åldern en allt 
större risk för vattenskador. 

– En effektivare energiförbrukning efter en sane-
ring syns omedelbart i uppvärmningskostnaderna. 
Omkring 67 procent av de finländska egnahemshusens 
energiförbrukning härstammar från uppvärmningen, 
så visst har den en stor betydelse. Om man redan en 

Fem saker att komma ihåg vid 
byte av värmesystem i småhus

Text: Börje Takolander

För närvarande görs rekordmånga värmesaneringar i småhus i Finland. Valet av 
uppvärmningssystem är ett av de viktigaste besluten i en fastighet och därför ska 
man sätta tid på att omsorgsfullt kartlägga alternativen och de egna behoven.

längre tid har funderat på en energisanering, lönar det 
sig inte att skjuta upp den längre, anser produktgrupps-
chef Saija Nieminen på Uponor. 

Energieffektiviteten bör beaktas vid byggandet och 
saneringen i allt högre grad efter att energidirektivet 
för byggnader (EPBD) i sin helhet trädde i kraft i år. 
Avsikten med ändringen är att förbättra byggnadernas 
energieffektivitet och den vägen hämma klimatföränd-
ringen. 

– En förbättring av den befintliga husstocken spe-
lar en stor roll i detta sammanhang. I fortsättningen 
kommer även kraven vid saneringar att skärpas, säger 
Saija Nieminen. Hon anser att en planering av en 

Bild: Shutterstock
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värme sanering alltid borde ske tillsammans med ett 
proffs inom branschen. 

– Det är mycket viktigt att få till stånd en heltäck-
ande plan där man beaktar uppvärmningssystemet i 
dess   helhet, inte bara separata delar av det. En pro-
fessionell person kan även som stöd för besluten pre-
sentera en realistisk kostnadskalkyl.

Saija Nieminen lyfter fram fem saker som den som 
överväger en förnyelse av värmesystemet åtminstone 
bör minnas.

1. Det finns stöd att få för en energisanering
Energisaneringar stöds nu i rekordstor omfattning. 
Vid övergången från oljevärmning till annan energi-
källa beviljar NTM-centralen ett bidrag på 2 500 eller 
4 000 euro för småhus. 4 000 euro får man om olje-
värmen ersätts med fjärrvärme, markvärmepump eller 
luft-/vattenvärmepump. Övriga uppvärmningsformer 
understöds med 2 500 euro. ARA å sin sida beviljar 
maximalt upp till 6 000 euro för saneringsprojekt i 
bostadshus för energieffektivitetsfrämjande åtgärder, 
i sådana fall när byggnaden saneras till så gott som 
nollenerginivå. 

Som alternativ till understöden kan man för värme-
saneringen utnyttja hushållsavdraget, vilket man till-
sammans med sin maka/make sammanlagt kan göra 
till hela 4 500 euro. Från början av nästa år stöds den 
som överger oljevärmen med maximalt 3 500 euro 
mot 2 250 euro i år. Tillsammans med makan/maken 
kan avdraget uppgå till 7 000 euro. Förändringen är 
tillfällig och i kraft åren 2022–2027.

2. Värmesystemet är alltid en helhet 
Hemmets uppvärmningssystem bör alltid ses som en 
helhet, inte som enskilda komponentanskaffningar. 
När uppvärmningsformen byts till ett modernt låg-
energisystem är det skäl att samtidigt försäkra sig om 
värme nätets övriga delars skick och funktion. Om man 
till exempel övergår från oljevärme till bergvärme bör 
man kontrollera att effekten på radiatornätet fortfa-
rande räcker till. Och i vilket skick är värmeledning-
arna, termostaterna och ventilerna? 

3. En saneringskartläggning lönar sig – och 
en sådan får man oftast gratis
Det lönar sig att anlita en fackman vid planeringen av 
en värmesanering. De företag som utför värmesane-
ringar erbjuder oftast en saneringskartläggning utan 
extra kostnad. Den binder inte ännu kunden vid något. 
Genom kartläggningen kan man i detalj slå fast vad 
som vore nödvändigt att göra beträffande värmepannor 
och system. Tack vare en kartläggning kan entrepre-
nören även ge ett preciserat erbjudande. 

4. Smarta lösningar ökar energi- 
effektiviteten ytterligare
Genom smarta husautomationssystem kan man lätt följa 
med, styra och optimera husets olika funktioner, såsom 
temperatur och belysning. Till exempel innetemperatu-
ren kan justeras så den är lägre vid längre tids frånvaro 

och sedan innan hemkomsten kan man på distans höja 
den till normal nivå. Den sparpotential som de smarta 
lösningarna ger baserar sig på information från hus-
tekniken utifrån vilken energiförbrukningen enkelt kan 
styras i önskad riktning och på det sättet undviker man 
att rummen blir överuppvärmda. En ökning av smart 
teknologi i byggnaderna är även ett sätt att uppnå mål-
sättningarna i byggnadernas energieffektiveringsdirek-
tiv, som trädde i kraft innevarande år. 

5. En uppdatering av regulatorerna kan 
räcka till
Det finns inte alltid behov av en fullständig sanering – 
redan en uppdatering av uppvärmningssystemets regu-
latorer kan föra med sig betydande besparingar i energi-
förbrukningen. Redan till exempel genom att byta ut 
radiatortermostaterna och -ventilerna kan man minska 
värmeenergiförbrukningen med upp till 15–20 procent. 

Med hjälp av dagens justersystem är det lätt att 
spara energi och öka boendekomforten. De smarta 
regler egenskaper som finns för vattenburen golvvärme 
finns numera att få även för vattenburna radiatorsys-
tem. De gör det möjligt att reglera temperaturen per 
rum och distansstyrning av hela systemet. För såväl 
radiator- som golvvärmeobjekt kan det första steget till 
energisparning helt enkelt vara en justering av syste-
met. Redan en minskning på 1 grad för rumstempera-
turernas del innebär en inbesparing på omkring fem 
procent i uppvärmningskostnader. 
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Den nya plan- och bygglagen ska ersätta den 
nuvarande markanvändnings- och bygglagen 
i sin helhet. Som bakgrund till reformen har 

det gjorts en omfattande bedömning av den gällande 
lagen och många utredningar och undersökningar. 
Hela paketet som sändes på remiss omfattar närmare 
800 sidor. Det innehåller förutom plan- och bygglags-
förslaget även ett antal ändringar till andra lagar.

Markanvändnings- och bygglagen som gäller i 
dag trädde i kraft i början av år 2000. Det har skett 
betydande förändringar i verksamhetsmiljön under de 
tjugo år som lagen varit i kraft. Genom den nya plan- 
och bygglagen strävar man till att stävja klimatför-

Plan- och bygglagen på remiss

Text: Siru Lönnqvist

Miljöministeriet har lotsat reformen av markanvändnings- och bygglagen sedan 2017. 
I flera år har många personer aktivt deltagit i beredningen och i slutet av september 
sändes plan- och bygglagen äntligen på remiss. Lagförslaget kan kommenteras fram 
till den 7 december.

ändringen och påskynda anpassningen till den, främja 
cirkulär ekonomi, trygga naturens mångfald, förbättra 
kvaliteten på byggandet samt möjliggöra riksomfat-
tande digitalisering av beslut och datainnehåll om 
områdesanvändningen och byggandet.

Planläggning
Enligt förslaget ska begränsningen av och anpass-
ningen till klimatförändringen i fortsättningen beaktas 
i all planläggning, allt byggande och allt underhåll av 
byggnader. 

Planläggningen ska till exempel stärka en samman-
hållen bebyggelsestruktur, i synnerhet i stadsregioner, 

Bild: Ksenia Senkova, kuviasuomesta.fi
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och byggandet ska styras så att man kan utnyttja 
den befintliga infrastrukturen och de befintliga 
tjänsterna. Vid planläggningen ska man också skapa 
förutsättningar för koldioxidsnål trafik och koldi-
oxidsnåla och förnybara energiformer. 

De olika plannivåernas roller förtydligas. I 
lagtexten skapas inga nya plannivåer, men det tas 
i bruk en stadsregionplan som främjar en funge-
rande, ekonomisk och hållbar bebyggelsestruktur 
i de största stadsregionerna i Finland, där kommu-
nerna redan nu planerar sin områdesanvändning 
tillsammans.

Bättre kvalitet på byggande
För att förbättra kvaliteten på byggandet strävar 
man efter att redan på förhand förebygga problem. 
Nytt är till exempel att ansvaret för ett byggprojekt 
ska bäras av den huvudansvariga genomföraren och 
att byggprojekten ska ha en ansvarstid. 

Ansvarstiden för de uppgifter som hör till den 
huvudansvariga genomföraren av byggprojektet och 
sidoentreprenören är fem år. I lagen har även satts 
en ansvarstid på fem år åt huvud-, bygg- och speci-
alprojekteraren samt övervakaren. Parterna i pro-
jekten är skyldiga att samverka för att säkerställa 
kvaliteten. Man strävar också efter att på ett effek-
tivare sätt ställa byggnadstillsynsenheternas kom-
petens till alla kommuners förfogande. En kommun 
kan i fortsättningen organisera byggnadstillsyns-
myndigheten på sedvanlig eller krävande nivå. En 
byggnadstillsynsmyndighet på sedvanlig nivå kan 
genom avtal inhämta behövlig tilläggskompetens 
av en byggnadstillsynsmyndighet på krävande nivå. 

En svårighetsklass till
I dag har vi svårighetsklasserna ringa, sedvanlig, 
krävande och exceptionellt krävande för projek-
terings- och arbetsledningsuppgifter. I praktiken 
har man dock på byggnadstillsynen och FISE delat 
upp svårighetsklassen krävande i krävande och 
krävande+. I lagförslaget föreslår man nu att detta 
förs in i lagstiftningen, genom att sätta in svårig-
hetsklassen mycket krävande, mellan krävande och 
exceptionellt krävande. 

Behörighet visas med intyg
Nytt i lagförslaget är även att projekterarna, arbets-
ledarna och arbetsledarna för specialområden i fort-
sättningen ska visa sin behörighet för krävande, 
mycket krävande och exceptionellt krävande pro-
jekteringsuppgifter med ett intyg utfärdat av en 
aktör som Miljöministeriet bemyndigat. 

En byggnadsinspektör ska också enligt förslaget 
visa sin behörighet med ett intyg utfärdat av en 
aktör som Miljöministeriet bemyndigat. Det krävs 
att byggnadsinspektören har en lämplig högskole-
examen inom byggbranschen eller annan lämp-
lig högskoleexamen och erfarenhet av uppgifter 
i anslutning till projekteringen av byggnader och 
utförande av byggnadsarbete. 

Klimatdeklaration
Förslaget styr byggandet i en koldioxidsnål riktning 
och gör principerna för cirkulär ekonomi till en del 
av byggkedjan. Byggnaderna ska planeras så att de är 
långlivade, mångfunktionella och lättare att reparera. 

Koldioxidavtrycket och koldioxidhandavtrycket 
från en ny byggnad eller en byggnad som genomgår 
en större renovering som kräver bygglov, ska rap-
porteras i klimatdeklarationen som utarbetas för 
bygglovet. Koldioxidavtrycket från en ny byggnad 
får inte överskrida det gränsvärde som anges enligt 
användningskategorin, precis som totalenergin 
(E-talet) måste vara under gränsvärdet för använd-
ningskategorin. Beräkningen av koldioxidavtrycket 
och koldioxidhandavtrycket ska omfatta byggna-
dens hela livscykel eller, om det är frågan om en 
byggnad som genomgår en större renovering, för 
åtgärdsområdet i fråga och de skeden i byggnadens 
livscykel som infaller under och efter renoveringen. 
Vid beräkningen används en metod för beräkning 
av byggnaders koldioxidsnålhet samt uppgifterna i 
den nationella utsläppsdatabasen eller andra upp-
gifter om miljöegenskaper enligt en beräkningsme-
tod. Metoden kommer att specificeras noggrannare 
i Miljöministeriets förordning.

Livscykelegenskaper
En byggnad ska projekteras och uppföras material-
effektivt, så att den är ekologisk i fråga om sina livscy-
kelegenskaper och långlivad med avseende på den mål-
satta tekniska livslängden. Särskild vikt ska man fästa 
vid geokonstruktioners och bärande konstruktioners 
hållbarhet samt byggnadsdelarnas och installations-
systemens livslängd, användbarhet, möjligheter till 
underhåll, reparation och utbyte, samt möjligheterna 
att anpassa utrymmen och konstruktioner. 

En byggnad ska kunna rivas så att byggnads-
delarna kan återanvändas eller återvinnas som 
material. Material och produkter som används vid 
byggandet ska förtecknas när en byggnad uppförs 
och repareras (byggnadens materialutredning). Att 
hålla bygg- och rivningsmaterialen kvar i kretslop-
pet så länge som möjligt minskar förbrukningen av 
naturresurser och utvecklar sekundärmarknaden 
för materialen. 

Digitalisering
Man har för avsikt att föra byggandet och planlägg-
ningen in i den digitala tidsåldern i och med att 
planerna och byggloven i fortsättningen utarbetas 
i en elektronisk och nationellt interoperabel form. 
Byggandet ska bli smidigare och behovet av bygglov 
minskas, så att till exempel ett förråd eller en bastu-
stuga som är mindre än 30 kvadratmeter i fortsätt-
ningen kan byggas utan tillstånd, förutsatt att övriga 
författningar och föreskrifter om byggande uppfylls.

Detta är ett plock ur lagförslaget, som finns till-
gängligt på utlåtande.fi. Avsikten är att de föreslagna 
lagarna ska träda i kraft 1.1.2024. Nu har man möjlig-
het att påverka. Då lagarna trätt i kraft är det för sent.  
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Medlem i VSF

Hur kom du in i VVS-branschen?
– Jag arbetade först som fastighetsskötare och under 
den arbetstiden blev jag intresserad av VVS-branschen 
varefter jag utbildade mig till VVS-montör i Vasa och 
studerade vidare och fick specialyrkesexamen inom 
VVS-branschen. 

Har branschen/utbildningen motsvarat dina 
förväntningar?
– Jag hade först bara tanken att yrket såg intressant ut 
men sedan dess har yrket blivit en livsstil som fortsätter 
att intressera mig ännu i dag.  

Höjdpunkter i din yrkeskarriär?
– Det är nog den dagen när jag blev egenföretagare. 

Vad gör du i dag och vilken nytta har du 
haft av dina studier?
– Jag har arbetat med VVS i 21 år och från utbildningen 
fick jag grunderna inom yrket och i det här arbetet lär 
man sig något nytt varje dag! 

Hur håller du dig à jour med vad som händer 
inom VVS-branschen?
– Jag läser VVS-tidskriften, diskuterar med kollegor 
och följer på nätet med vad som händer inom bran-
schen och går på olika föreläsningar. 

Lönar det sig för dagens studerande att 
satsa på en karriär inom VVS? Varför?
– I dag är VVS-montörer en bristvara, eftersom många 
studerande väljer att vidareutbilda sig till ingenjörer. 
Så för en duktig arbetare lönar det sig nog. 

Vad tror du om VVS-branschens framtid?
– För stunden är arbetsbehovet stort och det behövs 
mera arbetare hela tiden. Jag ser väldigt positivt på 
branschens framtid. 

Energieffektivitet och miljö är centrala 
begrepp inom VVS i dag. Vad anser du om det?
– En stor del av energianvändningen går i dag till att 
värma upp ens eget hus. Min vardag är att se till att det 
sätt en kunds hus värms upp på är så billigt, energisnålt 
och miljövänligt som möjligt. Vad en kund behöver för 

Rainer Joupers
VSF

att uppnå detta är inte alltid detsamma för alla och det 
gör arbetet mycket intressant. 

Annat du vill föra fram?
– Det är viktigt att vara medlem i föreningen, där får 
man många nya kollegor. 

Fritidsintressen?
– Utlandsresor samt att semestra med motorcykel. 
(BT)

Yrket är en livs-
stil som dagligen 
intresserar
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Fysiska möten igen efter lång 
coronapaus

I oktober erbjöds VSF medlemmar möjlighet att besöka 
Geberits nya huvudkontor i Vanda. Vi fick höra om före-
taget samt gå på rundvandring, under vilken vi bland 

annat fick se utställningslokalen med helt nytt koncept 
och nya innovationer. Vi fick även bekanta oss med 
det hydrauliska tornet som är under konstruktion. 

Ett glatt gäng råd samlades till rådsmöte och -lunch i 
Tekniskas salar i Helsingfors den 5 novem-
ber. Det var fin stämning då lunchen igen 

blev av efter en paus på två år.

Vasa medlemmar samlades till valmöte den 14 
oktober på Sokos Hotel Royal. Det var glada 
miner runt bordet då man igen kunde ses. 

Efter mötet tog Patrik Carpelan från Termocal 
över ordet.

Fredagen den 12 november samlades Östra Nylands 
medlemmar vid Poukama i Emsalö för att äta och 
dricker gott samt bada bastu i trevligt säll-

skap. Kvällens värdar var Onninen och Termax. 
Samtidigt passade man på att uppvakta jubilarer.
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Svängningarna inom miljö-
politiken och energipoli-
tiken är snabba i dag. För 

ett tiotal år sedan när jag talade 
för vindkraft som en faktor att 
räkna med nästan skrattade 
man åt mig och sade att så kom-
mer det nog aldrig att bli. I dag 
i slutet på 2021 med facit på 
hand ser läget helt annorlunda 
ut. Hur har det nu gått så här? 

Det som Romklubbar och Parisöverenskommelser och 
Greta Thunbergare har talat om är nu ett faktum. Global 
uppvärmning och miljökonsekvenserna av detta duggar 
tätt på varandra. Detta har nu äntligen lett till att värl-
dens ledare, som i dagarna samlats i Glasgow, Skottland, 
äntligen insett att nu gäller det allvar. Det duger inte 
mera med avtal och promemorior, festtal och protokoll. 

Medeltemperaturen på planeten Tellus håller på att 
stiga med rasande fart. Våra vintrar här i Finland har 
blivit varmare och kortare, vilket i och för sig inte 
ännu är en katastrof, men när glaciärerna smälter och 
metangas frigörs från smältande permafrost, så är nog 
katastrofen bakom knuten.

SITRA kom nyligen ut med en rapport om vad som borde 
och måste göras. Och lösningen för Finland är vindkraf-

Tiotusen möllor på trettio år
ten. Vi måste skapa energi i sådana former som inte 
bidrar till koldioxidutsläpp. Kol och olja ska ut och 
andra lösningar in. Vattenkraften kan inte utvidgas så 
mycket mera, kärnkraften har sina problem på sikt och 
vätefusion får vi ännu vänta på. Solenergi kommer all-
tid att ha en marginell roll, hur bra den än är eftersom 
solen lyser under fel tid på året i vår kalla nord.

Av Finlands totala elanvändning på 81 TWh för 2020 
står vinden för cirka 10 % eller 8 TWh. Planen fram till 
2050 är nästan skrämmande utmanande. Vindkrafts-
produktionen ska upp till 121 TWh. Detta betyder att 
cirka 10 000 möllor ska byggas, alltså en enorm utma-
ning på 30 år. Det låter som en lång tid, men åren går 
fort. Tekniken går framåt med stormsteg. Vi har i dag 
ca 850 vindmöllor som snurrar, så det finns en bit kvar. 
I dag har de största enskilda möllorna en effekt på 4 till 
5 MW och en navhöjd på nästan 300 m. Kanske mot-
ståndet mot möllornas placeringar snart börjar avta. 

Det största hindret i dag är Försvarsmakten, som 
säger att möllorna stör deras radarövervakning av 
vårt luftrum, vilket kanske kan stämma. Den allmänna 
inställningen, att möllor dödar fåglar och för oljud 
samt skymmer solen ter sig närmast skrattretande. 
Vindkraft är trots allt det mest miljövänliga energi-
alternativet. Inga utsläpp och om möllan måste bort, 
tar det inte lång tid att montera ner den och kvar blir 
just inga spår.

Text: Magnus Hallberg

Bild: iStock/wmaster890
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Krönikan

Corioliseffekten började  
i biljardrummet

Kanske ni har läst historien om den tillfångatagne 
tyske ubåtskaptenen som under första världs-
kriget stängdes in i en fartygshytt utan fönster 

men han kunde märka när fartyget passerade ekvatorn 
genom att iakttaga hur vattenvirveln ändrade riktning 
när han tömde handfatet. 

Vattenvirveln i ett kärl som töms lär rotera åt olika håll 
på södra respektive norra halvklotet, vattnet påverkas 
av jordklotets rotation kring sin egen axel. Det kallas 
corioliseffekten.

Upptäckaren av denna fysiska märklighet var frans-
mannen Gaspard Gustave Coriolis (1792–1843). 
Det hela tog sin början med att rektorn för École Poly-
technique var en hängiven biljardspelare och för att bli 
bättre ville han skaffa sig en djupare förståelse bakom 
krafterna hur kloten rullar på biljardbordet.

Rektorn gav den begåvade studenten Coriolis i uppdrag 
att utreda fysiken bakom biljardspelet som ledde till att 
denne år 1832 publicerade en bok om ”Den matema-
tiska teorin för biljardspelet”. Härmed hade Coriolis 
börjat intressera sig för roterande system, i synnerhet 
maskiner med roterande delar. Han slog fast att corio-
liskraften är en tröghetskraft som uppträder på kroppar 
i rörelse i förhållande till ett roterande system.

En ort på Helsingfors latitud rör sig utifrån jordrota-
tionen med en hastighet av 220 m/s. Med ett avstånd 
till jordaxeln på 3 100 kilometer ger det en centrifu-
galacceleration som inte är försumbar. En yttring av 
corioliseffekten kan vi märka på golfplanen: Om en 
spelare slår en lång putt där bollen rullar med hastig-
heten 2 m/s kommer bollen att avvika 12 mm efter 
en färd på 10 sekunder. 

Ett mera sannolikt scenario vore att tänka sig 
en curlingsten som glider längs curlingbanan 
med hastigheten 2 m/s. Då kommer den efter 
42 meter att avvika 2–3 cm åt höger. På södra 
halvklotet avlänkas stenens bana till vänster.

Samma sak gäller rörelsebanan för projektiler; de 
kommer då i förhållande till vapnet att avvika åt 
höger på norra halvklotet och åt vänster på det södra. 
Avvikelsen är störst vid polerna och noll vid ekvatorn.

Text: Robert Wiklund  Bild: Peter Lönnqvist
Det finns fler historier om corioliseffekten från första 
världskriget. I december 1914 drabbade brittiska flott-
styrkor samman med tyska utanför Falklandsöarna i 
södra Atlanten. Artilleristerna hade i över 80 år haft 
klart för sig att långskjutande kanoner måste ställas in 
också med hänsyn till corioliseffekten. Men eftersom 
britterna just hade anlänt från sina hemmabaser gällde 
deras korrektioner för norra halvklotet där coriolis-
effekten gör att artilleripjäserna viker av till höger i 
stället för till vänster. Just innan tyskarna var på väg 
att segra i den bataljen upptäckte britterna sitt misstag.

Tillbaka till skrönan om den inspärrade ubåtskaptenen. 
För att skrönan skulle vara trovärdig och sann skulle 
den tillfångatagne tysken ha varit tvungen att ha ett 
mycket stort handfat, kanske med 20 m i radie, med 
ett litet hål i mitten för att ge vattnet tillräckligt lång 
tid att strömma till utloppet i botten, och ge coriolisef-

fekten tid att verka. I en liten lavoar kan rikt-
ningen på vattenvirveln nämli-

gen variera godtyckligt.  
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