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Tysklands Energiwende hamnade  
i en återvändsgränd

LEDAREN

samma takt som man stänger 
ner de nuvarande kärn- och 
kolkraftverken.

Sedan kan man föreställa 
sig att finansieringen för att 
bygga dessa fossila gaskraft-
verk kommer att vara pro-
blematisk då många aktörer 
har valt att inte delta i projekt 
som räknas som satsningar på 
fossil energi.   

Som jämförelse producerade 
de tyska kvarvarande kärn-
reaktorerna 65 Terawattim-
mar i fjol. Solarenergin produ-
cerade 48 TWh. Kärnkraften 
matar stamnätet med jämn 
och förutsägbar kapacitet 
medan solenergin är volatil. 
I takt med den ökande elan-
vändningen i samhällen kom-
mer Tyskland att bli mer bero-
ende av importerad elenergi. 

Det är ett brutalt uppvak-
nande för förbundskansler 
Scholz när han inser att pla-
nen med hela Energiwende 
leder till att Tyskland blir 
alltmer beroende av rysk 
fossilgas. Speciellt nu när 
EU-politiken går in för att 
medlemsländerna ska upp-
höra med att köpa olja och 
gas från Ryssland. Ännu i 
april månad köpte europeiska 
länder energi från Ryssland 

Upptakten till det som 
skulle bli känt som 
Tysklands Energi wende 

började med olyckan i Fukus-
hima kärnkraftverk i Japan år 
2011. Kort därefter hamnade 
kärnkraften i hård motvind i 
hela Europa och framför allt 
i Tyskland. Tre månader efter 
Fukushima katastrofen lan-
serade den tyska regeringen 
Energiwende, ett åtgärds-
program som skulle skapa en 
övergång från fossila bränslen 
och kärnkraft till förnyelsebara 
energikällor.   

Den tyska regeringen deklare-
rade att kärnkraften ska fasas 
ut och den sista reaktorn ska 
stängas 2022. Svansföringen 
är fortsatt hög, tyskarna har 
deklarerat att år 2030 ska 80 
procent av elen komma från 
förnybara källor, i dagsläget 
är det 42 procent.

Eftersom den tyska reger-
ingen redan har lagstadgat 
om att samtliga av landets 
kolkraftverk med tiden ska 
tas ur drift, återstår endast 
alternativet med gasdrivna 
kraftverk som ska fylla upp 
tomrummet och leverera el 
när solen inte skiner eller 
vinden blåser. Dessa gaskraft-
verk är inte ens byggda än 
men de kommer att behövas i 

RobeRt Wiklund

ChefRedaktöR

med en takt på 660 miljoner 
euro om dagen.  

Häften av tyskarna bor för 
närvarande i bostäder som 
värms upp med gas. Dyrt 
blir det också. Den gas som 
Gazprom brukar leverera till 
Europa för att fylla gaslagren 
under sommaren har tidi-
gare kostat kring 12 miljarder 
euro, i år med rådande gaspri-
ser kommer påfyllningen att 
kosta 77 miljarder euro. Av de 
140 miljarder kubikmeter gas 
som Ryssland har pumpat in 
i Europa har häften gått till 
Tyskland.  

Det är dags för de tyska poli-
tikerna av alla schatteringar 
att gå igenom energipolitiken 
ånyo. Den inslagna vägen 
visade sig vara en återvänds-
gränd. 
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Lounatuuli tar form på ön Luonnonmaa i 
Nådendal. Bild: Finlands bostadsmässa
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På ön Luonnonmaa som lig-
ger sydväst om Nådendals 
centrum har ett nytt bostads-

område vuxit fram. Det över 20 
hektar stora området har döpts 
till Lounatuuli och det är här som 
årets bostadsmässa äger rum den 
15 juli–14 augusti. 

Luonnonmaa är en del av arki-
pelagen, vilket präglar hela mässan. 
Fokus ligger vid byggande i skär-
gårdsmiljö så att naturen och omgiv-
ningen tas i särskilt beaktande.

– Det här är en väldigt natur-
skön plats med vackra miljöer, 
säger Timo Tirri som är projekt-
chef för årets mässa.

Han säger att ön präglas av 
innerskärgårdens skogslandskap 
och att byggandet i området styrts 
så att alla hus verkligen ska smälta 
in i miljön. Entreprenörerna har 
bland annat uppmanats att fälla så 
få träd som möjligt och undvika all 
onödig brytning av berg. 

Bostadsmässan 
visar naturnära hem

– Det har från början varit klart 
att området ska bebyggas så att det 
hålls i ett så naturnära tillstånd som 
möjligt, säger Timo Tirri.

Markarbetena och anlägg-
ningen av kommunalteknik inled-
des för drygt tre år sedan. De första 
husen började byggas hösten 2020.

Området har fått 35 nya 
bostadshus med totalt 72 lägen-
heter. Här finns småhus, radhus, 
parhus och semesterbostäder.

– Det handlar om ett mångsi-
digt byggande. Helheten blir excep-
tionellt fin. 

kRaftveRk i hamnen
Staden har byggt en ny småbåts-
hamn i anslutning till det nya 
området. I hamnen finns 70 båt-
platser, som invånarna i Louna-
tuuli kan reservera och som också 
är öppna för andra.

I hamnen och vid stranden 
anlägger bolaget Naantalin Energia 

Text: Niclas Erlin

Lounatuuli på ön Luonnonmaa i Nådendal bjuder på 35 nya hus som mässbe-
sökare kan bekanta sig med i sommar. Intresserade kan också ta en sväng via 
den nya hamnen, där en båtmässa samtidigt pågår. Området får även ett eget 
solkraftverk.

ett solkraftverk. En del av kajen får 
tak, som förses med solpaneler. 
Sådana installeras också på taket 
till en servicebyggnad vid stran-
den. Solpanelernas sammanlagda 
effekt blir cirka 100 kilowatt och de 
beräknas kunna producera 88 000 
kilowattimmar el per år.

Efter mässan anläggs solpane-
ler på marken nära stranden och 
deras sammanlagda effekt blir 
också 100 kilowatt.

Elproduktionen i strandpar-
kens solkraftverk styrs till en trans-
formatorstation, som i sin tur är 
kopplad till elnätet. Stationen har 
också egna batterier som kan lagra 
el. Det blir möjligt att både köpa el 
via elnätet och sälja egenproduce-
rad el till det.

fleR solpaneleR
Smart teknik och innovativa 
energi lös ningar är överlag att 
bärande tema för hela bostads-
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mässan. Till exempel är flera 
av byggnaderna försedda med 
solpaneler för eget bruk. 

Det gäller bland annat 
en radhushelhet med totalt 
21 lägenheter uppdelade på 
flera hus.

Till årets bostadsmässa 
hör även två objekt på annat 
håll i Nådendal. I stadens cen-
trum finns ett flervåningshus 
med bostadsrätter. Där har 
invånare redan flyttat in, men 
en del av lägenheterna kan 
besökas under mässans lopp. 
Det andra objektet är en ny 
skola i timmer som byggts på 
ön Velkua som ligger längre ut 
i skärgården.

ön byggs ut
Ungefär en kilometer från 
Lounatuuli tar ett annat 
nytt bostadsområde form, 
nämligen Aurinkotuuli. Här 
planeras bland annat skola, 
daghem, butik och annan ser-
vice. Aurinkotuuli hör inte till 
mässan, men har kommit till 
i dess kölvatten:

– Lounatuuli har på sätt 
och vis fungerat som impuls 
för annan byggverksamhet 
här på ön Luonnonmaa, säger 
Timo Tirri.

Det är mot det här hållet 
som Nådendal växer just nu. 
Lounatuuli beräknas få unge-
fär 400 invånare och Aurin-

kotuuli kring 1 000. Luonnon-
maa har broförbindelse med 
fastlandet.

näRmaRe 100 båtaR
Ett extra inslag under årets eve-
nemang utgörs av den båtmässa 
som samtidigt hålls i hamnen. 
Active Expo är arrangör för 
den. Närmare 100 båtar i olika 
storlekar visas, både på land-
backen och vid bryggorna.

Den årliga bostadsmässan 
ordnas av andelslaget Finlands 
bostadsmässa i samarbete med 
lokala krafter, i det här fallet 
Nådendals stad. I fjol hölls 
bostadsmässan i Lojo och nästa 
år står Lovisa som värd. 

Så här är det 
tänkt att ham-
nen ser ut då 
den är färdig. 
En del av kajen 
förses med tak, 
som i sin tur 
får solpaneler. 
Bild: Finlands 
bostadsmässa

Målet är att 
husen ska 
smälta in i 
miljön. Bild: Fin-
lands bostads-
mässa
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Årsverkningsgrad för
värmeåtervinningen 85 %

Anslutning för spiskåpa

Kylmodul med kompressor
Modulen kan alternativt 
innehålla vattenvärme- eller 
kylbatteri

Styrs med Enervent eAir-
automatiken och dess trådlösa 
pekskärm

Ventilationsaggregatets mått
600 x 600 x 630 mm / 65 kg,
Cooler-modulens mått
600 x 600 x 500 mm

Enervent Svea Cooler
Enervent Svea är ett mycket effektivt ventilationsaggregat i sin storleksklass, men vi kom på ett sätt att 
göra det ännu bättre. Svea är designat för att vara modulärt. En batterimodul kan placeras ovanpå venti-
lationsaggregatet allt enligt behov. Batterimodulen kan innehålla CX-, vattenvärme eller vattenkylbatteri. 
Endast höjden på aggregatet ökar när batterimodulen läggs till. Modulen kan eftermonteras.

Max. luftflöde @ 100 Pa
170 l/s

REVOLUTIONERANDE 
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Unik ekoby byggs 
i Pargas centrum

Godai Oy, som är byggherre för 
projektet är ett rätt nytt, inno-
vativt och ansvarsfullt företag 

inom byggbranschen, som värnar om 
sin omgivning. Det grundades ifjol av 
Nina och Tero Ingelius. 

byggandet belastaR natuRen
– Byggandet är en av de saker som 
belastar naturen mest i Finland, 
påpekar Nina Ingelius, som är verk-
ställande direktör för Godai Oy. 

– Det här ville vi göra något åt 
och göra saker och ting på ett annat 
sätt. Små steg är fint, men för oss var 
det viktigt att på en gång skapa något 
större. Därför skapade vi en husmo-
dell som uppfyller alla tänkbara kri-
terier, det må sedan gälla ansvarsfulla 
material och sunda hem vad inomhus-
klimatet beträffar, miljöpåverkningar 
eller emissionsutsläpp inomhus. 

Koldioxidnegativitet innebär 
att den nettopåverkan på kolet som 

avlägsnas ur atmosfären och som 
hindrar eller gör klimatförändringen 
långsammare, är negativ I praktiken 
binds kolet då i högre grad än vad det 
utsöndras i atmosfären, 

viktig beRäkning
Beräkningen av byggandets kol-
dioxidavtryck sköts av Macon Oy, 
som även säkerställer att projektets 
ambitiösa koldioxidnegativa mål-
sättning uppfylls.  

I Pargas centrum, alldeles invid sundet, håller Finlands första koldioxidnegativa och 
ansvarsfulla småhus på att byggas. Det så kallade koncepthuset ska enligt planerna 
vara färdigt i maj–juni innevarande år. I anslutning till det kommer ytterligare 
sju identiska hus att färdigställas i år och tillsammans kommer de att utgöra en 
egen liten ekoby. Alla husen är byggda i trä och koldioxidnegativa. De omfattas av 
samma certifikat som koncepthuset, alltså svanmärkning, RTS- miljöklassificerig, 
FSC- och PEFC-certifieringar, Kuivaketju 10 samt Active House.

Text: Börje Takolander

Ekobyn i Pargas. Bild: Godai Oy
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– Macon vill vara med i detta 
projekt, eftersom vi tror att det är en 
sorts språngbräda till koldioxidneu-
tralt byggande som uppfyller även 
de strängaste kraven vad standarder 
beträffar, konstaterar Macon Oy:s vd 
Mikko Ahokas. 

– Genom projektet får vi dess-
utom ytterst viktig information om 
materialens verkliga livscykel. 

Småhusen i trä är, när de är 
färdiga, koldioxidnegativa och cer-
tifierade enligt ett stort antal certifie-
ringsprogram. Godai vill vad materi-
alet och inomhusklimatet beträffar 
bygga sunda hem där man priorite-
rat fukt- och dammkontroll på bästa 
möjliga sätt under byggandet. Allt 
virke som används är certifierat, 
något som garanteras av ansvarsfull 
skogsvård och hantering. Husen är 
dessutom energieffektiva och i dem 
utnyttjas solenergi. Vattenförbruk-
ningen minimeras på många olika 
sätt, bland annat genom återanvänd-
ning av gråvattnet.  

– Beräkningen av koldioxidav-
trycket är för oss väldigt viktig, 
konstaterar Ingelius. Gottgörandet 
av avtrycket är ju redan rätt van-
ligt inom olika branscher, däremot 
inte skapandet av koldioxidnegativa 
produkter. Vi ville även vara före-
gångare beträffande det och bygga 
ännu mera ansvarsfullt. Vi fick på 
allvar utmana vårt team av experter, 
eftersom mången praxis inom bygg-
branschen i onödan är djupt inrotad 
och vi har ofta fått höra hur det och 
det ”alltid har gjorts”. Det är inte lätt 
att vara banbrytare, men nog väldigt 
belönande, säger Nina Ingelius.

CentRal planeRingspRoCess
En byggnads koldioxidavtryck för 
hela dess livscykel betingas i stor 
utsträckning i planeringsprocessen. 
När byggnaden är klar, är det mycket 
svårare att påverka utsläppen. Vid 
beräkningen av koldioxidavtrycket 
beaktas bland annat byggnadens 
energieffektivitet, volymeffektivite-

ten, materialvalet och minimeringen 
av materialanvändningen. För Godai 
Oy:s del beaktas även i stor utsträck-
ning den påverkan som transpor-
terna till de olika objekten har. 

Macon Oy:s beräkning av koldi-
oxidavtrycket bygger på RTS miljö-
klassificeringen (livscykelavtrycket 
och livstidskostnaderna), Green 
Building Finlands Byggnaders livs-
cykelmätare och Miljöministeriets 
beräkningsmetod för byggnaders 
koldioxidavtryck. Dessutom är det 
möjligt att vid beräkningen tillgo-
dogöra sig det av EU-kommissionen 
lanserade verktyget Level(s). 

– Enligt Miljöministeriet står 
byggandet och byggnaderna för 
omkring en tredjedel av växthus-
gasutsläppen i Finland. Och för att 
uppnå de nationella och interna-
tionella klimatmålsättningarna bör 
även Finlands byggsektors utsläpp 
minskas. Därför uppmanar Miljö-
ministeriet en uppföljning av bygg-
nadernas koldioxidavtryck under 

Interiör från köket. Bild: Godai Oy
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hela deras livscykel vid sidan 
av byggnadernas brukstid, 
framhåller Ingelius.

Godai Oy valde Foamit 
skumglaskross för att stärka 
markområdet för ekobyn 
och för dess ringa vikt och 
koldioxid avtryck jämfört med 
betong. Sundstranden är gam-
mal havsbotten, vilket krävde 
lättare fyllnadsmaterial. Skum-
glaskross är ett miljövänligt 
material som tillverkas av renat 
returglas och för ekobyn i Par-
gas går det åt tusentals kilo för 
markförstärkning och plattor.

snabb tidtabell 
– Av miljö- och hälsoskäl är 
husgrunderna gjorda i stål i 
stället för betong.

Eftersom huselementen 
är av trä, kommer de färdiga 
till byggplatsen och genom 
det säkerställer vi att bygget 
går snabbt. Denna byggmetod 
garanterar även ett fuktsäkert 
byggande i alla skeden, något 
som har högsta prioritet hos 
oss. Vi har en noggrann och 
övervakad plan för det, säger 
Nina Ingelius. 

– Eftersom Godai är ett 
nytt företag inom byggbran-
schen förlitar vi oss på att det 
senaste kunnandet finns hos 
de experter som kontinuerligt 
uppdaterar sig inom sina egna 
branscher. Därför använder vi 
oss av underleverantörer och 
experter för bland annat koor-
dinering av fukthantering och 
inomhusluft. 

föRegångaRe inom gRönt 
byggande
Idén till ett ansvarsfullt och 
grönt byggande kommer från 
Godais ägares egna erfaren-
heter av inomhusluftproblem 
i byggnader.  

– Eftersom inget färdigt 
alternativ på byggmarknaden 
uppfyllde våra kriterier för 
fukthantering, dammkontroll, 
inomhusluftkvalitet eller över 
huvud taget den allmänna 
byggkvaliteten, insåg vi att 
det fanns ett behov att skapa 
något alldeles nytt. 

Godai vill vara föregång-
are inom grönt byggande i 
Finland och är enligt Nina 
Ingelius det första företaget 
som i Finland bygger mång-
certifierade och koldioxidne-
gativa småhus.

– Det tog flera månader 
av aktivt arbete att samla ihop 
de bästa kandidaterna för ett 
partnerskap.

Alla de olika certifikaten 
gjorde att planeringsproces-
sen blev väldigt arbetsdryg, 
men samtidigt gav den otro-
ligt mycket mervärde för hela 
projektet, och förde med sig 
nya sätt att göra saker på.

– Mottagandet som 
Godais ekobyprojekt har fått 
har på alla håll varit väldigt 
gott. Samarbetspartnerna har 
varit ivriga att göra sitt bästa 
och konsumenterna har visat 
stort intresse för projektets 
första hus. Prisnivån på husen 
har ansetts väldigt vettig efter-

som den höga helhetskvalite-
ten är något våra kunder inte 
funnit på annat håll. 

engångspRojekt?
– Pargas ekoby är Godais för-
sta projekt, men även andra 
städer i Finland har visat 
intresse för motsvarande kon-
cept. Godai har planer på att 
förverkliga motsvarande hel-
heter runt om i Finland.

Efterfrågan för ansvars-
fullt byggande är stor på hus-
marknaden, säger Ingelius.

– Planeringsprocessen 
har gjorts så grundligt att även 
de minsta detaljerna har beak-
tats, så vi tror inte att något 
behov för ändringar uppstår 
under ekobyprojektets gång i 
Pargas.

tomteRna i paRgas  
450–500 kvadRatmeteR 
–  Tomterna Pargas ekoby är 
mellan 450 och 500 m2 och 

Tero och Nina 
Ingelius, ett 

företagarpar 
som har vågat 

satsa på 
ekobyn.Bild: 

Godai Oy
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husen cirka 150 m2. Området 
ligger alldeles i centrum av 
Pargas vid sundet, strax intill 
centralparken. Planläggningen 
för området är tät. Detta kom-
binerat med trähusbyggande 
ger en prägel av en personlig 
och idyllisk skärgårdsby.

olika eneRgilösningaR
– Vi använder oss av solpa-
neler för att generera el och 
vi återvinner gråvattnet för 
att minimera vattenförbruk-
ningen och spara på energin. 
För ekobyprojektet använder 
vi oss av Pargas lokala koldi-
oxidneutrala fjärrvärme. För 
belysningens vidkommande 
satsar vi på personorienterad 
belysning (HCL – Human 
Centric Lighting) för att åter-
skapa den naturligadygnsryt-
men även inomhus. 

HCL har visat sig främja 
människans återhämtning, 
koncentrationsförmåga och 
allmänna vakenhet. Luftkon-
ditioneringen är planerad så 
att den anpassar sig specifikt 
efter behovet i varje område 
och rum. Den ökar där det för 
stunden finns behov. I husens 
konstruktion och fönster har 
energieffektiviteten tagits i 
beaktande. Inomhusluftklass 
S1 ställer strikta gränsvärden 
för luftens kvalitet och tempe-
ratur för varje tid på dygnet 
oberoende av årstiden.

gaRage oCh båtplats
Husen säljs med garage med 
plats för två bilar och en båt-
plats vid bryggan intill.

– I garaget finns det ladd-
möjlighet för elbilar. Med detta 
vill vi stödja ansvarsfullt boende 
och sätten att röra sig på.

– Husen i Pargas ekoby 
har kommit till försäljning i 
månadsskiftet mars–april. 
Det hade dock redan tidigare 
kommit in en ansenlig mängd 
preliminära reservationer. Vi 
tror att det utöver lokala och i 
närområdet bosatta personer 
kommer att finnas ett stort 
antal intresserade kunder från 
huvudstadsregionen, eftersom 

Vy över altanen. Bild: Godai Oy

Duschrummet. Bild: Godai Oy

många vill ha ett sommarställe 
eller ett så kallat andra hem i 
skärgården.

byggöveRvakning oCh  
pRojektkooRdineRing
– RTC Vahanen Yhtiöt Oy, som 
är en del av Vahanen-koncer-
nen, ansvarar för planeringen 
och övervakning av Pargas 
ekoby-projektet. Den över-
gripande projektledningen 

och koordineringen sköts av 
Godai Oy. Planen för ekobyn 
är uppgjord tillsammans med 
Pargas stad. Den gamla stads-
planen böjde sig inte fullt ut 
för projektets behov så den 
gjordes om tillsammans med 
staden, som får en märkbar, 
positiv synlighet tack vare 
projektet, något som gynnar 
även alla de lokala aktörerna 
i projektet. 
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I medlet av mars invigde Yrkes-
högskolan Novia sitt nya 
VVS- och bygglaboratorium i 

Ekenäs,  Raseborg. Det handlar 
om en stor satsning. Skolan har 
tagit hand om ombyggnadsar-
betet, medan företagen stått för 
i princip all den nya VVS-utrust-
ning som installerats, däribland 
två rejäla ventilationsaggregat 
som levererats av varsin mär-
kesrepresentant. Slutresultatet 
är en välutrustad lokal som 
möjliggör många olika tester 
och demonstrationer.

Novias nya VVS-labb 
ger studierna gott drag

Text: Niclas Erlin

Yrkeshögskolans nya VVS- och bygglaboratorium betyder 
mycket för undervisningen. Helheten har uppförts i tätt sam-
arbete med företagen och är rätt unik, då den erbjuder två 
olika slag av ventilationsaggregat att växla mellan.

Rektor Örjan Andersson, 
Siru Lönnqvist som är 
verksamhetsledare för VVS 
Föreningen i Finland, lektor 
Toni Pölönen och viceprefekt 
Mats Lindholm är nöjda 
över samarbetet mellan 
Novia och VVS-branschen. I 
bakgrunden skymtar de två 
ventilationsaggregaten i det 
nya laboratoriet. Bild: Isabella 
Alén

– Det här betyder jätte-
mycket för undervisningen. 
Att konkret kunna visa hur 
ventilationssystemen fungerar 
och att de studerande själva får 
använda tekniken är väldigt 
viktigt. Det här kommer att 
fungera som en ögonöppnare 
för dem.

Det säger VVS-lektorn 
Toni Pölönen när han till-
sammans med viceprefekten 
Mats Lindholm visar runt 
i det cirka 150 kvadratmeter 
stora rummet, som finns i 

huvudbyggnadens bottenvå-
ning i anslutning till skolans 
övriga laboratorieutrymmen.

Mats Lindholm säger att 
laboratoriet är viktigt för under-
visningen inom byggnads- och 
samhällsteknik överlag.

– På byggsidan kan man 
till exempel göra betongtester 
av olika slag. Det kan bland 
annat handla om att provtrycka 
betongkuber, vilket görs för att 
testa betongkvaliteten.

– På träsidan görs det 
mindre provtryck av olika kon-
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struktioner och här byggs också olika 
fackverk och broar i trä i mindre 
skala, säger Lindholm och berättar 
att den här delen av laboratoriefunk-
tionerna tidigare fanns i den bygg-
nad i campusområdet som numera 
disponeras av företaget Roth.

välutRustat
Det är VVS-delen av laboratoriet 
som är helt ny och samtidigt den 
första i sitt slag i skolan. Toni Pölö-
nen säger att man i laboratoriet på 
ett överskådligt sätt ser vilka delar 
ett ventilationssystem består av och 
hur de fungerar i olika lägen. I taket 
löper luftkanaler som är anslutna 
till aggregaten och till systemet hör 
bland annat flödesvariator, styrenhet 
för värmepump och flera andra ven-
tilationskomponenter. Utrustning 
finns också för mätning av olika slag.

– Vi kan se hur olika justeringar 
påverkar ljudnivån, vi kan balansera 
flödet på olika sätt och vi kan göra 
tryckmätningar i själva ventila-
tionssystemet, säger Pölönen och 
berättar att det är unikt att ha två 
olika slag av ventilationsaggregat att 
växla mellan.

ånga i Rummet
Pölönen pekar på två mätare som 
finns på varsin kanal i taket.

– De mäter statiskt tryck, säger 
han och förklarar att informationen 
styr det aggregat som kanalerna är 
kopplade till.

Vi förflyttar oss några steg och 
riktar blicken uppåt mot ett varia-
belt luftflödesspjäll. Pölönen säger 
att dessa VAV-injusteringsspjäll 
bäddar för energibesparing.

– Det är en sak som vi i framti-
den behöver mer och mer, säger han.

Mats Lindholm nickar medhål-
lande och konstaterar att goda kun-
skaper i VVS-teknik är avgörande 
för att uppnå hälsosammare och 
energisnålare byggnader. 

Toni Pölönen förevisar fler av 
funktionerna i laboratoriet. Han 
låter utrymmet fyllas med förångad 
glykolvätska, som tar sig genom en 
av kanalerna i taket. Snart kan man 
se hur den förångade luften rör sig 
i rummet beroende på hur ventila-
tionen regleras.

– Med hjälp av ångtestet går det 
att visualisera tilluftsspridningen.

Mats Lindholm och Toni Pölönen berättar att ventilationssystemet och dess kanaler möjliggör 
många olika försök och mätningar. Bild: Niclas Erlin

Här är de två aggregaten som driver ventilationen. Aggregatet till vänster har levererats av 
Enervent och det till höger av Nibe. Bild: Niclas Erlin

Förångad glykolvätska släpps in i rummet. Med hjälp av ångan går det att visualisera tillufts-
spridningen. Bild: Niclas Erlin
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kan sepaReRas
Ventilationssystemet i laborato-
riet använder byggnadens normala 
ute- och avluftskanaler. I praktiken 
kan ändå laboratoriedelen med 
sina aggregat separeras från husets 
övriga ventilation, och då fungerar 
laboratoriet som en egen del.

Mats Lindholm säger att det 
samtidigt är viktigt att utrymmet 
motsvarar förhållandena utanför 
en labbmiljö. Han konstaterar att 
laboratoriet har tillräcklig volym för 
att påminna om både ett kontor och 
ett större hem.

Vissa av funktionerna i labora-
toriet kan fjärrstyras, vilket betyder 
att en del av labbstudierna kan hål-
las som distansundervisning.

tätt samaRbete
Det är Toni Pölönen som tillsam-
mans med de två andra VVS-lärarna 
Markus Sjöholm och Joakim 
Lindholm planerat VVS-delen av 
laboratoriet, i samråd med exper-
ter från näringslivet. Mats Lindholm 
prisar samarbetet.

– Företagen har kommit med 
för att trygga VVS-utbildningen, och 
engagemanget från deras sida har 
varit otroligt stort. De har varit med 
i planeringen från start och deras 

inställning har varit att vi nu tillsam-
mans bygger ett så bra ventilations-
labb som möjligt, för att studerande 
ska få testa både grundprinciper och 
senaste teknik inom ventilation.

Lindholm berättar att helheten 
planerats så att den teknik och de 
aggregat som installerats funge-
rar optimalt för att undersöka och 
undervisa i ventilationsteknik.

Det ena ventilationsaggregatet 
levererades av Enervent och det 
andra av Nibe. Pölönen berättar 
att Enervents aggregat är mer tänkt 
för användning i ett mindre kontor, 
medan Nibes gott kan användas i till 
exempel småhus.

De övriga företagen som försett 
labbet med apparatur och utrust-
ning är Halton, Lindab och Syste-
mair. Installationsarbetet utfördes 
av Bravida som donation.

– I utrustningsväg har skolan 
endast skaffat maskiner för förång-
ning och några mätinstrument. Det 
övriga har företagen stått för, säger 
Mats Lindholm.

stäRkeR pRofilen
Företagen var väl representerade 
när laboratoriet invigdes den 15 
mars. På plats var också Novias 
rektor Örjan Andersson, som 

är glad över det engagemang som 
näringslivet visat och fortsatt visa 
för skolans satsningar på VVS.

– Att vi tillsammans kan bygga 
upp infrastrukturen ger de bästa 
förutsättningarna för utbildningen, 
säger han.

Då Novia i fjol höstas förnyade 
sin utbildning i byggnads- och sam-
hällsteknik gjordes en rejäl inbryt-
ning på VVS-sidan. Studerandena 
inom utbildningen utexamineras 
som endera byggnadsingenjörer 
eller VVS-ingenjörer.

I höstas startade skolan också en 
fortbildning i krävande VVS-projek-
tering för personer som redan har en 
lämplig examen i branschen och som 
vill höja sin formella kompetens.

Toni Pölönen konstaterar att 
det nya laboratoriet stärker hela 
VVS-utbildningen. 

Branschen var väl representerad då labora-
toriet invigdes. Fr.v. Carsten Werner (Syste-

mair), Panu Mustakallio (Halton), Siru Lönn-
qvist (VVS Föreningen), Örjan Andersson 

(Novia), Sebastian Enberg (Systemair), Toni 
Pölönen (Novia), Mats Lindholm (Novia), 

Joakim Lindholm (Novia), Jörgen Henriksson 
(Bravida), Markus Sjöholm (Novia), Markus 
Olander (Nibe), Antti Toljamo (Lindab) och 

Pasi Sauvolainen (Lindab). Bild: Isabella Alén
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I dag är Warmia i S:t Karins nära Åbo en av de största golvvär-
meleverantörerna i Finland. Företaget säljer och planerar även snö-
smältnings- och takkylningssystem, konstaterar vd Peter Jansén, 
ägare till och grundare av Warmia Oy. – Efter att en längre tid ha 
arbetat som försäljningsdirektör på ett annat golvvärmeföretag, 
beslutade jag år 2003 att starta ett eget företag i branschen. Warmia 
ville genast från starten gå ut med en högre kvalitet på golvvärme-
system och var det första företaget i Finland som började använda 
PE-RT-rör, vilka i dag till och med är CE-certifierade. 

– Warmias huvudmarknad 
finns i Egentliga Finland, men vi 
värmer även i flera byggnader på 
Åland, i Sverige och Estland. 

logisk utveCkling
– Vattenburen golvvärme blev 
populär i småhus i slutet av 1990-
talet. Radiatorerna minskade i 
popularitet så småningom, efter-
som kunderna ville ha varmt under 
fötterna. Även de lägre uppvärm-

ningskostnaderna lockade flera 
husägare. Samma utveckling har 
skett i höghus. Många har bott i ett 
småhus med golvvärme. I dag vill 
man flytta närmare centrum till ett 
höghus men vill ändå njuta av golv-
värme även där. 

takkylning
– Warmia började utveckla ett nytt 
takkylningssystem för cirka 10 år 
sedan. Systemet som heter Coolia 

Warmia från golv till tak

Warmia var även det för-
sta företaget som bör-
jade använda fördelare 

av rostfritt stål, när andra märken 
fortfarande använde mässings- och 
plastfördelare.  

– Warmia satsar framför allt på 
högklassiga planeringar. Värmeför-
lusten för alla projekt räknas, vär-
meslingorna ritas och dess längder 
stämmer med högst två meters tole-
rans, betonar Jansén stolt. 

Text: Börje Takolander     

Det nya Warmia- 
Centret i S:t Karins 

som blir inflyttnings-
klart  i maj. Bild:  

Warmia Oy
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Väldigt ofta får vi höra nöjda kom-
mentarer av våra kunder, säger vd 
Peter Jansén. Bild: Warmia Oy

erbjuder komfortkyla utan drag 
eller ljud. Systemet är osynligt, 
eftersom vattenrören är inte-
grerade i takelementen. Syste-
met styrs med en ”touchpanel” 
med vilken man väljer önskad 
temperatur för varje rum.

föRdelning mellan små-
hus oCh höghus 
Warmias system monteras 
både i småhus och höghus. 
Höghusbyggandet pågår väl-
digt intensivt just nu. I vart-
annat höghus monteras golv-
värme i dag.  

– Därför är volymen 
mycket större på höghussek-
torn, säger Peter Jansén. Mest 
monteras Warmias system 
i nybyggnader men mer och 
mer även i renoveringsobjekt.

snösmältning 
Utöver golvvärmesystem 
erbjuder Warmia även snö-
smältningssystem i allt större 
utsträckning. Dessa system 
används under gågator, 
torg och i parkeringshallar. 
Genom snösmältning undvi-
ker man hala gator och slip-
per sandning. 

konkuRRensutsatt 
bRansCh
– Konkurrensen inom bran-
schen är hård. Det finns flera 
företag som sysslar med 
golvvärme. De flesta av dessa 
jobbar lokalt, men Warmia 
finns i hela landet. Warmia 
är marknadsledare i Egent-
liga Finland. Vi är det största 
företaget som har koncentre-
rat sig enbara på golvvärme. 
Warmia har redan monterat 
över 50 miljoner meter golv-
värmerör i Finland.

pRoduktutveCkling
Peter Jansén konstaterar att 
Warmia utvecklar sina pro-
dukter tillsammans med sina 
tyska leverantörer. Utomhus-
temperaturen i Finland skiljer 
sig radikalt från den i Mellan-
europa. Därför har Warmia 
utvecklat sitt system speciellt 
för byggnader i Finland.

lyssnaR noga på  
kundeRnas önskemål
De flesta kunder vill styra 
temperaturen noggrant i 
varje rum. Warmias system 
kan styras med 0,5 graders 
noggrannhet och det är kun-
derna väldigt nöjda med 
anser Jansén.  

– Väldigt sällan har vi 
reklamationer, mest är det 
nöjda kommentarer.

utvidgaR i s:t kaRins
– Warmia vill växa också i 
framtiden. Därför började 
vi bygga större lokaler i S:t 
Karins. Vi har nu större lager 
än någonsin tidigare. Vi tänker 
också anställa fler människor, 
så att vi kan betjäna våra kun-
der ännu bättre. Covid-19 
har varit en utmaning för oss 
alla. Leveranstiderna har bli-
vit längre och det råder brist 
på vissa komponenter. Trots 
covid-19 har Warmia fortfa-
rande lyckats hålla utlovade 
leveranstider för sina projekt. 
Warmia Oy har sex personer 
som jobbar på huvudkontoret. 
Dessutom har vi fyra planerare 
och tjugo montörer runt om i 
landet. Warmia har återför-
säljare från södra Finland upp 
till Rovaniemi och avtal med 
återförsäljare som betjänar 
kunderna på det lokala planet.

uppväRmningskostnadeR
– Det som är mest aktuellt i 
värmebranschen är låga upp-
värmningskostnader, anser 
Peter Jansén. Man vill spara 
på dem. Warmia-systemet 
är lätt att värma med olika 
värmekällor. Man kan kom-
binera till exempel bergvärme 
med golvvärme. Vårt system 
är lättstyrt och kräver inget 
underhåll, ett faktum som 
även det lockar kunder.

20-åRsjubileum
– Warmia Oy fyller 20 år 
nästa år. Vi vill gärna betjäna 
våra nuvarande och nya kun-
der lika bra eller till och med 
bättre än hittills från vårt nya 
Warmia-Center i S:t Karins. 

Warmias snösmältningssystem. Bild: 
Warmia Oy



19VVS 2/2022

Plan- och bygglag 
blir enbart bygglag
Regeringen har fastställt de ärenden som ska genomföras under denna valperiod. 
Det blir inte en plan- och bygglag, utan endast en ny bygglag. Dessutom kommer 
man att göra ändringar i markanvändnings- och bygglagen. Från den nuvarande 
lagen upphävs paragraferna om byggande och till lagen fogas bestämmelser om 
digitalisering av områdesanvändningen. 

Text & bild: Siru Lönnqvist

Totalreformen av markan-
vändnings- och bygglagen 
har varit ett omfattande 

arbete, som pågått i många år.  Ifjol 
var regeringspropositionen om en 
plan- och bygglag ute på remiss. 
Under den tio veckorna långa 
remissperioden fick Miljöministe-
riet in nästan 550 utlåtanden om 
förslaget. Merparten av remiss-
instanserna ansåg att målen för 
lagreformen är viktiga och värda 
att understödas, men det rådde 
oenighet om metoderna. Remiss-
instanserna förhöll sig i huvudsak 
positiva till förslagen om att främja 
koldioxidsnålt byggande, cirkulär 
ekonomi och digitalisering.

Avsikten är att regeringens pro-
position med förslag till ny bygglag 
samt förslaget till ändring av mar-
kanvändnings- och bygglagen ska 
överlämnas till riksdagen i början 
av hösten 2022 och att lagen ska 
träda i kraft den 1 januari 2024.

nya väsentliga  
tekniska kRav
Den nya bygglagen främjar speciellt 
hållbart byggande och digitalisering 
av byggandet. Den del av lagen som 
gäller byggande har också utvecklats 
utifrån remissvaren.

I den nya bygglagen ska det 
ställas nya väsentliga tekniska 
krav på byggnaders koldioxidsnål-

het och livscykel. Som bäst förbe-
reds det parallellt förordningar om 
klimatdeklaration för byggnader, 
materialspecifikation för byggnader 
och gränsvärden för byggnadernas 
koldioxidavtryck. Dessa förord-
ningar blir en del av Finlands bygg-
bestämmelsesamling.

digitaliseRing
Digitaliseringen av byggandet fram-
skrider, och ansökan om byggtill-
stånd ska i fortsättningen göras 
genom byggnadsplaner i form av 
datormodeller eller i någon annan 
maskinläsbar form. Avsikten är att 
man även i framtiden ska kunna 
utöva sitt yrke, fastän man inte har 

Projekterare och byggledare 
ska i framtiden påvisa sin 
kompetens med ett intyg 
som utfärdats av ett organ 
som bemyndigats av Miljö-
ministeriet.



20 VVS 2/2022

avancerade datorprogram, så en bild 
sparad som PDF-fil samt en Excel-fil 
kan uppfylla kravet på maskinläsbar 
form. Planerings- och produktions-
modeller som kräver tillstånd lagras 
i det kommande datasystemet för 
den byggda miljön.

inga åtgäRdstillstånd
I fortsättningen kommer vi inte 
längre att ha separata bygglov 
och åtgärdstillstånd, utan endast 
bygglov. I tillståndsförfarandet 
gällande bygglovet, som i fortsätt-
ningen ska ske i ett steg, bedöms 
samtidigt om kraven för både pla-
cering och uppförande av byggna-
den uppfylls. Tillståndströskeln för 
byggande höjs så att till exempel en 
bastu som är mindre än 30 kvadrat-
meter i fortsättningen kan byggas 
utan bygglov. Detta betyder dock 
inte att man skulle få bygga mer på 
samma tomt, utan allt byggande ska 
även i fortsättningen följa den bygg-
rätt, de byggbestämmelser och de 
bestämmelser om strandbyggande 
som anges i planen, fastän det inte 
krävs bygglov.

huvudansvaRiga  
genomföRaRen
Den huvudansvariga byggaren åläggs 
ansvar för hela genomförandet. Lag-
stiftningen begränsar inte den privat-
rättsliga avtalsrätten, utan motsvarar 
till sin karaktär omsorgsplikten för 
den som påbörjar ett byggprojekt 
samt konstruktörernas och arbetsle-
darnas ansvar. En nyhet är att ingen 
involverad part åläggs ansvarstid, 
det vill säga ansvarar för att bygget 
klarar en viss garantitid. Ansvarsti-
derna fanns med i den tidigare ver-
sionen som var på remiss senaste år. 
Bestämmelserna om övervakare ska 
också slopas. Tanken är att kvalite-
ten på byggandet förbättras genom 
utökade externa granskningar och 
kvalitetssäkringsutredningar.

kRav på kompetensintyg
Planerings- och arbetsledningsupp-
gifter finns i fortsättningen på fem 
kravnivåer. I dag har vi officiellt fyra 
kravnivåer, men i praktiken har man 
redan i dag delat krävande uppgifter 
i krävande och krävande plus.  

I fortsättningen ska byggnads-
tillsynen inte längre utreda pro-

Avsikten är att den nya bygglagen ska träda i kraft den 1 januari 2024.

jekterarnas och arbetsledarnas 
kompetens, utan kompetensen ska 
påvisas med ett intyg som utfärdats 
av ett organ som bemyndigats av 
Miljöministeriet. Ett sådant organ 
kunde till exempel vara Fise. Orga-
net kontrollerar att personens 
utbildning och arbetserfarenhet 
uppfyller kraven i bestämmelserna. 
Byggnadstillsynen tar sedan ställ-
ning till om personen är behörig för 
en viss uppgift i ett byggprojekt uti-
från kompetensintyget och bland 
annat personens tidsresurser. 

Parallellt med bygglagen har 
den så kallad kompetenslagen, som 
inom kort ska sändas på remiss-
runda, beretts. I kompetenslagen 
anges krav för organet som ska 
konstatera kompetensen och hur 
kompetensen ska konstateras.

ingen besiktning av byggnadeR
Utifrån remissvaren slopas pro-
positionsversionens förslag om ett 
besiktningsförfarande i anslutning 
till byggnader som används av stora 
folkmassor. Indelningen av kom-

munernas byggnadstillsynsmyn-
digheter på sedvanlig och krävande 
nivå finns inte heller med i den nya 
bygglagen. 

digital planläggning
Avsikten är att den gällande mar-
kanvändnings- och bygglagen 
ändras så att det till lagen fogas 
bestämmelser om digitalisering 
av områdesanvändningen. Land-
skapsplanerna, generalplanerna 
och detaljplanerna ska i fortsätt-
ningen utarbetas i form av data-
modeller, vilket gör att planin-
formationen finns elektroniskt 
tillgänglig och är interoperabel. 

Planinformationen ska lagras i 
det framtida datasystemet för den 
byggda miljön, liksom även de till-
stånd och beslut som gäller byggan-
det. En lag om datasystemet för den 
byggda miljön är under beredning.

Regeringen har meddelat att de 
inte kommer att överlämna andra 
propositioner med förslag till änd-
ring av områdesanvändningen till 
riksdagen under denna valperiod.  
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Halton gör en strategisk 
placering i tillväxtföre-
taget Smart Heating, 

och går in med en  30 procen-
tig ägarandel i Smart Heating. 

– Halton vill förse sina 
kunders fastigheter med 
världens bästa inomhuskli-
mat, konstaterar Tarja Tak-
ki-Halttunen. Vi måste bara 
lära oss att hela tiden verka på 
ett allt hållbarare sätt genom 
att tillgodogöra oss fastighe-
ternas energi på bästa möjliga 
sätt – effektivt och smart. 
Smart Heating betyder exklu-
sivt kunnande kring energi-
effektiva lösningar och en allt 
större möjlighet till snabb 
tillväxt nu när efterfrågan på 
grön energi blir allt starkare. 

hybRiduppväRmning
Smart Heating har speci-
aliserat sig på husbolagen 
med att erbjuda koncept för 
hybriduppvärmning, där man 
kompletterar fjärrvärmen med 
energi från värmeåtervinning 
av frånluften. I Andra fall 
ersätts fjärrvärme med berg-
värme som kompletteras med 
värmeåtervinning av frånluf-
ten. Enligt Smart Heatings vd 
Pertti Nissilä kan man med 

Halton blir delägare i Smart Heating

hjälp av energiåtervinning av 
frånluften kombinerat med 
bergvärme och avancerad 
automation kapa hela 70 pro-
cent av uppvärmningskostna-
derna. 

– I Helsingfors utreder så 
gott som varje husbolag  för 
närvarande möjligheterna 
att minska fjärrvärmeför-
brukningen eller att ersätta 
fjärrvärmen med bergvärme. 
Tidigare ställde sig fjärr-
värmebolagen negativa till 
detta, men numera ser även 
de husbolagens diversifierade 
lösningar som en dellösning 
av ett stort problem. 

Företaget Smart Heating, 
som grundades år 2014, har 
installerat energieffektiva 
uppvärmningslösningar för 
över etthundra fastigheter. 
Företagets omsättning upp-
gick till 4,7 miljoner euro år 
2021 och företaget ägs av dess 
nyckelpersoner. Halton ägs 
av familjen Halttunen, dess 

– Halton gör en 
strategisk placering 
genom att investera 
i energieffektivitets-
företaget Smart Hea-
ting, säger Tarja 
Takki-Halttunen, 
den ena huvudägaren 
i Halton och styrel-
sens viceordförande. 
– Vi måste lära oss att 
kontinuerligt åstad-
komma världens bästa 
inomhusklimat på ett 
ännu hållbarare sätt. 

omsättning år 2021 var 220 
miljoner euro och företaget 
har verksamhet i 37 länder. 

Efter den nu aktuella ägar-
omställningen ingår två per-
soner som Halton utnämnt i 
Smart Heatings styrelse. Hal-
tons ekonomi– och finansdi-
rektör Mikko Mattila samt 
professorn i fastighetsutveck-
ling Ari Ahonen, som även 
är medlem av Haltons styrelse 
och nu utses till ordförande för 
Smart Heatings styrelse. 

Pertti Nissilä konstaterar 
att Haltons kunnande stöder 
Smart Heatings tillväxtmål-
sättningar. Enligt honom är 
målet på sikt att tiodubbla 
försäljningen och även utreda 
möjligheten för en internatio-
nalisering. 

– Halton besitter den 
långsiktighet ett familjebo-
lag har och kraft att utveckla 
affärsverksamheten samt erfa-
renhet från många intressanta 
marknader. (BT)

Avtalet undertecknades 11.3.2022. Övre raden fr.v. Touko Siikala (Smart Heating), Mika A. Nie-
minen (Halton Group), Mika Häyry (Oragon Parttners). Nedre raden fr.v. Mikko Mattila (Halton 
Group), Tarja Takki-Halttunen (Halton Group), Pertti Nissilä (Smart Heating), Hannu Koskela 
(Smart Heating). Bild: Halton 
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Prevex börjar använda  
återvunnen plast
Prevex väljer i sin nya klimatstrategi att fokusera 
på produktutveckling för att minska klimatut-
släppet för både produkterna och förpackning-
arna. I strategin ingår det att öka användningen 
av återvunnen plast till minst 60 procent i alla 
produkter innan utgången av detta år.

Text: Siru Lönnqvist

De flesta av dagens före-
tag klimatkompenserar 
sina utsläpp, eftersom 

konsumenter och investerare 
i allt högre grad kräver att 
företagen sätter klimatmål 
om nollutsläpp. Klimatkom-
pensation betyder att man 
kompenserar för en produkts 
klimatavtryck genom förebyg-
gande av utsläpp, minskning 
eller avlägsnande av motsva-
rande mängd utsläpp av växt-
husgaser i en process utanför 
produktsystemets gränser. 

Men till exempel den 
globala hjälporganisationen 
Oxfam skriver att fastän natur- 
och landbaserade kolborttag-
ningssystem är en viktig del av 
den blandning av insatser som 
krävs för att stoppa de globala 
utsläppen, måste användning 
av dessa göras på ett mycket 
mer försiktigt sätt. Enligt 
nuvarande planer finns det 
helt enkelt inte tillräckligt med 
markyta i världen för naturlig 
kolbindning. Oxfam skriver 
i sin rapport att användning 
av enbart mark för att ta bort 
världens koldioxidutsläpp, att 
uppnå koldioxidneutralitet 
till 2050, skulle kräva minst 
1,6 miljarder hektar ny skog, 
vilket motsvarar fem gånger 
Indiens yta eller mer än all 
jordbruksmark på planeten.

Det räcker därmed inte 
enbart med klimatkompen-
sation, till exempel genom att 

lova att man plantera ny skog 
för att klimatkompensera sina 
utsläpp. På vattenlåsföretaget 
Prevex anser man att det krävs 
att företagen ställer om och 
satsar på produktförbättringar 
i stället för att kompensera för 
sina utsläpp, för att minska den 
globala uppvärmningen. Pre-
vex, vars produkter säljs över 
hela Europa via lokala distri-
butörer och återförsäljare, har 
påbörjat sin hållbarhetsresa 
genom att byta ut plastråvaran.

– Sedan vi grundades 1955 
har vi värnat om det finska 
arvet. Vi vet att det inte är håll-
bart att endast kompensera för 
sina utsläpp i stället för att göra 
faktiska utsläppsminskningar 
i verksamheten. Därför har vi 
på Prevex valt att satsa helhjär-
tat på produktutveckling som 
både minskar resursanvänd-
ningen och koldioxidutsläp-
pen, säger Marko Nylund, 
vd på Prevex.

Under 2022 kommer Pre-
vex successivt att byta ut den 
nyproducerade plasten i sina 
produkter och förpackningar 
till återvunnen plast. Företaget 
har börjat med en nylansering 
av sin bästsäljande produkt 
Smartloc i 45 procent återvun-
nen plast och byter nu stegvis 
ut andelen nyproducerad plast 
i resterande produkter. Alla 
produkter kommer att inne-
hålla 60 procent återvunnen 
plast innan året 2022 är slut.

Marko Nylund, vd på Prevex, anser att det inte är håll-
bart att endast kompensera för sina utsläpp i stället för 
att göra faktiska utsläppsminskningar i verksamheten. 
Bild: Prevex

Prevex vattenlås Smartloc görs i fortsättningen av 45 
procent återvunnen plast. Bild: Prevex

– Vår produktutveckling 
är inte enbart gynnsam för vårt 
hållbarhetsarbete i Finland. 
Förändringen av plastråvara 
kommer att leda till att även 
våra distributörer och återför-
säljare i andra länder kommer 
att minska sina avtryck, säger 
Nylund. 
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Punktkorrosion i kopparrör
De senaste åren har vi i medierna fått läsa om punktkorrosion i rätt 
nya kopparrör. Många har en åsikt om fenomenet, men vad vet vi i dag, 
baserat på tillgänglig forskning inom ämnet? Vi frågade specialisterna 
Tuija Kaunisto, Martti Latva och Aino Pelto-Huikko, som jobbar 
på forskningscentret WANDER på Satakunnan ammattikorkeakoulu 
(SAMK). 

Text: Siru Lönnqvist

Kaunisto, Latva och Pel-
to-Huikko är väldigt 
insatta i ämnet. De har 

de senaste två åren varit med 
och skrivit två publikationer 
som tangerar ämnet, en lit-
teratursökning om korrosion 
i fastigheters kopparrör och 
en forskningsrapport om 
mässingprodukters avzink-
ningshärdighet i olika vatten.   

Då förekomsten av punkt-
korrosion i rätt nya kopparrör 
lyfts fram i medierna de senaste 
åren, får man kanske den 
bilden att detta är ett nytt feno-

men, men är det så? Kaunisto 
konstaterar att det stämmer 
att förtida skador på koppar-
rör nämnts i tidningsnyhe-
terna de senaste åren, men att 
det inte finns någon statistisk 
över förekomsten av skador i 
vattenrör av koppar under olika 
tidsperio der i Finland eller 
orsakerna till skadorna. Så den 
ökade nyhetsrapporteringen 
korrelerar inte nödvändigtvis 
med förekomsten av skadefall. 
Det bör noteras att man till 
exempel på VTT undersökt fall 
av punktkorrosion i kopparrör 

sedan 1970-talet, men i pro-
portion till mängden koppar-
rör som installerats under åren 
har skadefallen varit få.

Erosionskorrosion på 
grund av för hög vattenflö-
deshastighet eller flödestur-
bulens kan också orsaka 
läckage i kopparrör, säger 
Pelto-Huikko. För att identi-
fiera erosionskorrosion måste 
rörets inneryta undersökas, 
eftersom skadan på yttersidan 
oftast ser väldigt lika ut vare 
sig det är frågan om punktkor-
rosion eller erosionskorrosion.

Korrosion i 
kopparrör. Bild: 

Aino Pelto- 
Huikko.
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vad oRsakaR punktkoRRosion?
Enligt forskartrion finns det många 
orsaker. Punktkorrosion kan bero 
på fysikaliska faktorer, installa-
tionsfel, vattnets kemiska kvalitet, 
föroreningar och eventuellt även 
mikrober, samt kombinationer av 
dessa. 

Punktfrätning kan få sin början 
i punkter på ytan med olika hete-
rogenitet, såsom skåror, repor eller 
skada i en passiv hinna. Punktkor-
rosion kan också förekomma under 
sediment eller biofilmer. Små 
punktfrätningar växer nödvändigt-
vis inte om vattnet är av bra kvali-
tet, det vill säga icke-frätande, men 
om vattnet har frätande egenskap 
kan korrosionen till sist framskrida 
genom rörväggen.  

Silikatets roll för punktkorro-
sion i kopparrör har inte klarlagts 
fullt ut, så man kan inte dra några 
slutsatser på basen av silikathalten 
i vattnet hur sannolikt det kommer 
att uppstå korrosion. Silikatsedi-
ment kan hindra eller förhindra 
bildandet av det skyddande oxid-

skiktet, men detta sker inte i alla 
vatten med liknande silikatkon-
centrationer. Å andra sidan bildar 
silikater mycket lätt järn- och alu-
miniumsilikater, vilka kan orsaka 
punktkorrosion när de sedimen-
teras på ytor.

kan man föRhindRa  
punktkoRRosion?
Risken för korrosion ökar om 
vattnet har frätande egen-
skaper, om förhållandena är 
ogynnsamma (bland annat om 
temperaturerna är för höga), 
idrifttagandet har gjorts fel och 

Martti Latva. Aino Pelto-Huikko.

Tuija Kaunisto.

Livslängden för kopparrör är normalt väldigt 
lång om vattnet är av bra kvalitet.  
Bild: Can Stock Photo_ cegli
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om det gjorts installationsfel. 
Däremot har rörets kvalitet väl-
digt sällan varit orsak till punkt-
korrosionen, säger Kaunisto.

Koppar är ett mycket håll-
bart material i hushållsvatten av 
god kvalitet, där ett skyddande 
lager av kopparoxid bildas på 
rörets inneryta. För att minska 
risken för korrosion ska vatt-
nets pH-värde vara över 7,5 och 
alkaliteten över 0,6 mmol/l. 
Halterna skadliga ämnen (sul-
fat, klorid, upplöst koldioxid, 
järn och aluminium) borde vara 
möjligast låga.

Det är väldigt viktigt för bil-
dandet av det skyddande skiktet 
att rören spolas med rent vat-
ten vid idrifttagningen för att 
avlägsna orenheter. Tillräcklig 
användning av vatten, genast 
efter att systemet tagits i bruk, 
hjälper till att bilda ett skyddande 
lager. Det är till och med befo-
gat att låta vattnet rinna ifall det 
inte finns någon annan vattenan-
vändning.

På frågan om punktkorro-
sion i kopparrör är lika vanligt 
i kallt och varmt tappvatten är 
svaret nej. Punktkorrosion före-
kommer mera i varmvattenrör 
och cirkulationsrör.

val av koppaRRöR
Kan man lita på att alla rör som 
finns på marknaden lämpar sig 
att användas som vattenled-
ningar i Finland? 

Nej, endast typgodkända 
produkter eller sådana som 
genomgått ett annat nationellt 
godkännandeförfarande enligt 
Miljöministeriets föreskrifter 
ska användas i vatteninstallatio-
ner. Det finns också produkter 
på marknaden vars lämplighet 
för finskt hushållsvatten inte har 
testats eller vars kvalitet inte har 
säkerställts, svarar Latva.

planeRaRen oCh entRepRe-
nöRen kan påveRka
Enligt miljöministeriets för-
ordning ska kvaliteten på det 
vatten som leds till byggnadens 
vatteninstallationer vara känt, 
med tanke på den tekniska pla-
neringen av installationerna och 

för att undvika korrosion. Pla-
neraren ska välja materialet på 
basen av vattnets kvalitet och 
den framtida användningen. 
Vattenflöden lämpliga för kop-
par måste också beaktas vid 
planeringen, eftersom för höga 
flöden kan orsaka skador.

Oavsett material börjar 
säkerställandet av lång livslängd 
för vattenledningar redan från 
lagring och installation av rör, 
påminner Pelto-Huikko. Det får 
inte komma in smuts eller föro-
reningar i rören under lagring 
eller installation, och förore-
ningar ska spolas bort från rören 
före användning. På byggarbets-
platsen ska systemet provtryckas 
med rent vatten och inget vatten 
ska lämnas och stå i ledningarna.

Efter installation ska man se 
till att det tappas vatten minst en 
gång i veckan, även innan själva 
användningen påbörjas, efter-
som vatten som står länge i rören 
försämrar förutsättningarna för 
bildandet av ett skyddande skikt. 
Även installationsfel minskar 
systemets hållbarhet. Och så bör 
entreprenören säkerställa att flö-
dena motsvarar det planerade, 
eftersom flöden påverkar såväl 
rörens hållbarhet som vatten-
kvaliteten.

koppaRRöRs livslängd
Hur länge håller kopparören och 
när är det senast dags att förnya 
rören? Enligt Latva är livsläng-
den för kopparrör normalt väldigt 
lång om vattnet är av bra kvali-
tet. En konditionsundersökning 
rekommenderas dock för rör som 
är cirka 25–30 år gamla, även om 
det inte är några problem med 
rören. Ledningarnas skick och 
eventuell korrosions kan sedan 
övervakas genom periodiska 
inspektioner, på basen av vilka 
behovet och tidpunkten för stam-
byte kan avgöras. Konditionsun-
dersökningen görs tyvärr ofta 
först efter upprepade läckage-
skador, säger Kaunisto och fort-
sätter med att säga att undersök-
ningarna och utredningarna ska 
göras av sakkunniga, till exem-
pel av konditionsgranskare med 
FISE-kompetens. 
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VVS-uppdrag på våren: 
pumpa smältvatten ur källaren
Många äldre timrade hus 
som står på naturstenfot 
är i regel byggda med en 
rejäl krypgrund under så 
gott som hela huset. Under 
det årliga underhållet bör 
husägaren granska om 
det finns ansamlingar av 
smältvatten under huset. 

Text & bild: Robert Wiklund

Trots att huset som beskrivs i 
denna artikel står högst uppe 
på en stenig backe är det inte 

sällsynt att det samlas stora mängder 
vatten på de djupaste sänkorna under 
huset, som i det här fallet består av en 
gammal potatiskällare samt en saft- 
och syltkällare med jordgolv i södra 
gaveln.  Kruxet är att potatiskällaren 
har stått oanvänd och samma gäller 
syltkällaren – ingendera har använts 
under innevarande sekel. 

Med den moderna livsföringen 
och en obefintlig användning av 
källaren finns det risk att husägare 
underlåter att sköta om denna del av 
byggnadsvården. Detta innebär att 
huset riskerar att fara illa med tiden 
eftersom vattenstånd i en oanvänd 
jordkällare under huset inte märks i 
vardagen samtidigt som fukten är ett 
ständigt hot mot träkonstruktionen.

natuRstenfot med vädRings-
luCkoR
För hundra år sedan var det kutym 
att bygga in ett antal vädringluckor 
i stenfoten. De ska vädra bort den 
fuktiga källarluften när de torra 
vårvindarna börjar blåsa. Därför är 
det viktigt att husägaren ser till att 
luckorna står vidöppna på våren. 

Under så snörika vintrar som vi 
hade i år kan det lätt hända att vat-
ten samlas under huset. Risken ökar 
om snösmältningen sker snabbt. 
Med tanke på den befintliga träkon-

struktionen av trossbotten där det 
finns stödpelare av trä under huset 
är det viktigt att få bort vattnet och 
fukten.  En sänkpump som går med 
vanlig hushållsström är ett mycket 
bra hjälpmedel. Den kostar mindre 
än en hundralapp och pumpar kring 
750 dm3/s.  

Vid inspektionen av huset i 
slutet av april fanns det uppskatt-

ningsvis nästan  två kubikmeter 
vatten i den forna syltkällaren. 
Vattnet räckte upp till stövelskaf-
ten och sänkpumpen fick placeras 
vid trappans fot – längre in gick det 
inte att komma.  Efter tre timmars 
pumpande var syltkällaren så gott 
som torrlagd. Slangen från sänk-
pumpen var 14 meter lång att den 
räckte precis till närmaste dike.  

Det enda man såg 
av den kvarlämnade 
sänkpumpen i sylt-
källaren var flottören 
som var fixerad med 
ett snöre i källarta-
ket. Ljusglimten på 
bilen är dagsljus från 
vädringsluckan

Med en tillräckligt 
lång slang kan man 
leda ut vattnet till det 
närmaste diket.

En sänkpump och 
en tillräckligt lång 
slang är en utmärkt 
kombination för att få 
bort smältvatten ur 
potatiskällaren med 
jordgolv.  

Vädringsluckorna 
ska hållas öppna på 
våren. Till hösten ska 
de stängas ordentligt 
för att hindra att råt-
tor tar sig in i källaren 
den vägen. 
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FDMQ

FDMR

FDMS

FDMR-60

Marknadernas första brandspjäll 
till sandwichpanelen FDMS har 
fått tre nya kompisar: FDMR, 
FDMR-60 och FDMQ.

Bästa
sortimentet av 
brandspjäll till 
sandwichpanel!

För mer information www.etsnord.fi

Ny brandspjäll tabell för snabb val av produkter.

www.vallox.com

BRA INOMHUSKLIMAT  
FRÅN VALLOX 

även till offentliga lokaler

Kompakta Vallox Pureo- 
luftbehandlingsaggregaten  
passar för olika lokaler,  
t.ex. affärslokaler, kontor, idrott-
shallar, daghem och skolor. 

Designade för Finlands  
krävande klimatförhållanden
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Enervent Zehnder Oy, som är spe-
cialiserat på bostadsventilation, 
har tillverkat ventilationsaggre-

gat i Borgå i södra Finland i mer än 
30 år. Många känner till företaget 
som Enervent. Schweiziska Zehnder 
Group blev dess ägare år 2018.

Erkännandet från certifierings-
intitutet Eurovent Certita Certifica-
tion Body (ECC) underlättar jäm-
förbarheten och klassificeringen av 
ventilationsaggregat på den interna-
tionella marknaden. ECC-testerna 
undersöker både energieffektivite-
ten och energieförbrukningen samt 
värme återvinningseffektiviteten för 
den utrustning som ska certifieras.

– EU:s ekodesigndirektiv och 
energimärkningsförordning för 
ventilationsaggregat handlar om 
produkternas energieffektivitet och 
definierar samtidigt vilka som är så 
kallade bostadsventilationsaggregat, 
det vill säga aggregat utvecklade för 
bostadsbruk. Ett bostadsventila-
tionsaggregat har ett flödesomfång  
från 250 till 1 000 kubikmeter i tim-
men och tillverkaren uppger att det 
är avsett för bostäder, säger Tom 
Palmgren, teknologichef på Ener-
vent Zehnder.

Enervent Zehnder säljer sin 
ventilationsutrustning till andra 
nordiska länder utöver Finland och 
till norra Centraleuropa. Eurovent- 
certifieringen stärker företagets 
exporthandel.

Enervent Zehnder erhöll Eurovent-certifiering 
för sina bostadsaggregat

– Vi har certifierat alla våra ven-
tilationsaggregat med värmeåtervin-
ning och värmepumpsteknik för ven-
tilation i bostadshus. Mer specifikt 
avses aggregatserierna Pinion, Salla, 
Svea, Pingvin XL, Pandion, Pelican, 
Alta, LTR-3 och LTR-5, säger Palm-
gren. Vår roll i Zehnder Group är att 
vara expert på ventilation i kallt kli-
mat. Certifieringen är en viktig kvali-
tetsgaranti för oss som exportföretag 
runt om i världen. Som med många 
andra produkter finns nationella cer-
tifieringar för ventilationsutrustning. 
Deras betydelse är dock begränsad när 
man går utanför landets gränser.

Enervent Zehnder, som till-
verkar ventilationsaggregat 
som passat det nordeuro-
peiska klimatet, har fått 
Eurovent-certifiering för 
alla ventilationsaggregat 
för bostadsventilation. 
Eurovent Certified Perfor-
mance-märket indikerar 
att certifieringen av företa-
gets produkt är internatio-
nellt erkänd och godkänd.

eneRvent ZehndeR i koRthet
Enervent Zehnder Oy har tillverkat 
ventilationsutrustning i Finland i 
mer än 30 år. Företagets omsättning 
2020 var cirka 9 miljoner euro och 
dess huvudmarknader inkluderar 
Finland, Sverige, Norge och norra 
Centraleuropa. 

Enervent Zehnder Oy syssel-
sätter cirka 50 personer vid sin 
fabrik i Borgå och i sin försäljnings-
organisation på huvudmarkna-
derna. Sedan 2018 ingår företaget 
i schweiziska Zehnder Group, ett 
av Europas ledande företag inom 
ventilationsteknik. (SL)

Bild: Enervent Zehnder Oy 



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

SERVICE OCH LÖSNINGAR 
FRÅN FLÄKTGROUP

SERVICE + INFO:

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

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

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

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

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

SPARA UPP TILL 50 %  
AV ENERGIKOSTNADERNA

med FläktGroups retrofit  
EC Fan Wall
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I huvudstadsregionen har omkring 
60 procent av de småhus som 
kommer till försäljning kondi-

tionsgranskats på förhand. I det 
övriga landet har en sådan gransk-
ning gjorts för cirka 40 procent av 
husen. 

Affärsområdesdirektör Kim 
Malmivaara vid Raksystens enhet 
Inspections & Surveys tycker att 
på förhand utförda granskningar 
borde få större uppskattning

– Det är en fördel för alla par-
ter om bostadens eventuella fel och 
brister samt reparationsbehov är 
dokumenterade redan innan affä-
ren genomförs. Erfarenheter från 
Sverige visar att hus som är kondi-
tionsgranskade uppvisar en kortare 
försäljningstid och deras försälj-
ningspris ligger oftast litet högre.

ingen visning utan  
konditionsgRanskning
– I Sverige arrangerar man inte 
nödvändigtvis ens en visning om 
inte konditionsgranskningen på 
ett småhus är genomförd, säger 
Malmivaara. Företaget, som har 
verksamhet både i Finland och Sve-
rige, utför drygt 20 000 konditions-
granskningar och konditionsunder-
sökningar i de nordiska länderna. 

För en konditionsgranskning 
har man i Finland utarbetat ett 
handlingsdirektiv, Suoritusohje 
KH 90-00394, som man följer då 
granskningen utförs. Man går ige-
nom fastighetens byggnadstekniska 
skick, renoveringsbehov, skade- och 
användarsäkerheten och hälsoris-
kerna samt ger förslag på åtgärder. 

Konditionsgranskning allt vanligare

– Avsikten med konditions-
granskningen är att ta fram opar-
tisk information om fastigheten. 
Den är ett viktigt hjälpmedel vid 
värderingen av fastigheten.  

taCklaR eventuella tvisteR
– En konditionsgranskning tacklar 
eventuella tvister på förhand och 
om man i rapporten rekommen-
derar ytterligare undersökningar 
är det skäl att utföra dem före 
bostadsaffären, eller att i köpe-
brevet slå fast vem som ska sköta 
vad och vem står för kostnaderna.

– Om en konditionsgranskning 
inte har gjorts, uppkommer ofta en 
situation där köparen ger ett anbud 
som är villkorat med en konditions-
granskning och vid själva gransk-
ningen kan det framkomma något 
som köparen inte är beredd på. 
Därefter börjar man förhandla om 
att sänka priset och något köp kan-
ske inte sker med den spekulanten 
utan allt börjar om från början. 

Mången kanske skräms av att 
det i objektet kanske finns någon 

Raksystems anser att 
antalet tvister i samband 
med bostadsaffärer kunde 
minskas genom att man 
låter genomföra en kon-
ditionsgranskning innan 
bostaden kommer till för-
säljning. En dylik gransk-
ning görs numera redan i 
vartannat småhus. 

riskkonstruktion. Det betyder dock 
inte automatiskt ett problem, enligt 
Malmivaara, men strukturen bör 
undersökas innan man kan säga 
vilken risk det är för fastigheten. 

– En del av dem som sätter ut 
sitt hus till försäljning är av den 
åsikten att det inte lönar sig att 
låta göra en granskning på förhand 
eftersom man kanske inte genast 
hittar en köpare. En konditions-
granskning är dock i kraft ett halvt 
år, och därefter kan man uppdatera 
granskningen. 

vet inte vad man köpeR
En större risk är enligt Malmivaara att 
man inte vet vad man köper när man 
beställer en konditionsgranskning. 

– Endast ett fåtal låter göra 
granskningen enligt direktiven i 
KH-kortet och det är synd. Man 
löper alltid en risk om man endast 
delvis utför granskningen. Förut-
sättningen för en AKK-kompetens 
är att man följer handlingsdirekti-
vet, och detsamma gäller för oss på 
Raksystems. (BT)

Kim Malmivaara.
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Nybyggandet avtar något 
och reparationsbyggandet 
har utökat sitt försprång 

till nyproduktionen. I medeltal 43 
procent omsättning hos dem som 
besvarat enkäten kommer från 
reparationsbyggande, 36 procent 
från nybyggnation och 21 procent 
från underhållsverksamhet. 

Nybyggnationen förväntas avta 
i någon mån under det följande 
halvåret. Det offentliga byggandet 
fortgår oförändrat och de största 
förväntningarna på en ökning har 
man för industribyggandet. Situa-
tionen inom bostadsproduktionen 
verkar stabil, men endast tio pro-
cent förutspår en ökning. Störst 
är nedgången inom kontors- och 
affärsbyggandet. 

på stadig gRund
Reparationsbyggandet står på sta-
dig grund. Största delen av respon-
denterna tror att situationen hålls 
oförändrad. Den största tillväxt-
potentialen ses inom reparationer 
av bostäder där 39 procent anser 
att dessa kommer att öka. 

Utvecklingen inom under-
hållsverksamheten är glädjande. 
Där finns det arbete i sikte såsom 
tidigare och en knapp tredjedel för-
väntar sig att efterfrågan kommer 
att öka. 

oRdeRstoCk föR fem månadeR
Orderstocken har sedan hösten 
2021 nu till våren minskat hos en 
fjärdedel av respondenterna, hos 
hälften av dem är läget oförändrat 
och  för en fjärdedel har order-
stocken ökat. Orderstocken för full 
sysselsättning är i medeltal fem 
månader. 

Bra fart på reparationsbyggandet men  
prisökningen på byggmateriel oroar

Uppskattningarna fram emot 
hösten är en aning ljusare. En dryg 
femtedel tror på en minskning och 
cirka 29 procent på en ökning.

Vad elplaneringen beträffar är 
man allmänt taget mera optimis-
tisk. Ingen av dem som besvarat 
enkäten ser någon nedgång i sikte, 
konstaterar Sähkösuunnitteliat 
NSS ry:s vd Markku Säkö.

Antalet offertförfrågningar 
håller på att öka. Framför allt de 
företag vilkas omsättning översti-
ger fem miljoner euro har erhållit 
betydligt fler förfrågningar än för 
tre månader sedan. 

tillgången på yRkeskunnig 
aRbetskRaft
I praktiken råder det full sysselsätt-
ning inom husteknikbranschen. 
Respondenterna uppskattar att 
antalet anställda ökar något när-
mare hösten 2022, men ett hinder 
för anställning kan vara den allt 
större bristen på kunnig arbetskraft. 
Tillgången på arbetare är svag, anser 
hela 63 procent och god för endast 
under två procent. Bättre ser det inte 
heller ut beträffande tillgången på 
yrkeskunniga tjänstemän, långt över 
hälften av respondenterna anser att 
situationen är svag. 

pRisökningen på mateRial 
föRsämRaR lönsamheten 
Närmare en tredjedel förutspår att 
lönsamheten sjunker jämfört med 
år 2021 och 56 procent tror att den 
hålls på samma nivå. Tio procent av 
respondenterna tror att lönsamhe-
ten förbättras.

Trots att coronans inverkan på 
omsättningen har visat sig mindre 
än väntat, har den dock inverkat på 

Vid tidpunkten för husteknikbranschens årliga konjunkturbarometer förändrades 
världen i ett svep, när Ryssland anföll Ukraina. Kriget hann dock inte påverka svaren 
i enkäten. Nybyggandet förväntas minska en aning och reparationsbyggandet håller 
sig flytande.  Stora frågetecken är tillgången på byggmaterial och hur man ska kunna 
förutse prisstegringar i offertberäkningarna. 

utgiftssiden och den vägen på lön-
samheten. Likaså har de anställdas 
frånvaro, vikarieanställningar och i 
allmänhet de arrangemang som coro-
nan kräver, medfört ökade utgifter. 

Den allt större bristen på 
arbetskraft leder till löneökningar, 
man vill hålla kvar goda arbets-
tagare och å andra sidan är man 
kanske tvungen att rekrytera folk 
från avlägsnare platser till tillväxt-
centrumen. 

– Coronan försvårade redan 
materialproduktionen och det 
instabila världsläget hjälper inte 
upp saken. Leveranssvårigheterna 
för byggmaterial är utmanande för 
att påbörja projekt av olika slag 
och de stora prishöjningarna tär 
på våra entreprenörers lönsamhet. 
De allt snabbare förändringarna i 
verksamhetsomgivningen är ytterst 
utmanande, konstaterar LVI-Tek-
niset Urakoitsijat LVI-TU ry:s vd 
Mika Hokkanen. 

måttliga föRväntningaR 
Över två tredjedelar svarade i 
undersökningen att omsättningen 
endera hålls på fjolårs nivå eller 
stiger. En tredjedel tror att omsätt-
ningen minskar. 

– Resultaten av husteknikbran-
schens konjunkturenkät är mått-
liga. Trots att enkäten delvis gjordes 
vid tidpunkten när Ryssland anföll 
Ukraina tycks inte kriget än så länge 
föra med sig någon större osäkerhet 
bland respondenterna beträffande 
den finska byggnadsaktiviteten. I 
de sporadiska kommentarerna efter 
enkäten märks dock oro och att hot-
bilderna håller på att öka, påpekar 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL 
ry:s vd Kai Puustinen. (BT)
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I K1/2021 definieras kraven 
för fjärrvärmeanläggningen 
i en byggnad, såväl beträf-

fande planering, installation 
som anordningar. Publika-
tionen utges endast på finska. 
Alla ändringar som gjorts i 
publikationen hänför sig till 
förändringen av dimensione-
ringsgrunden, det vill säga att 
framledningstemperaturen 
vintertid för fjärrvärme har 
sänkts från 115 °C till 90 °C. 

vaRföR sänks  
tempeRatuReRna?
Fjärrvärmeföretagen genom-
för för närvarande en enorm 
omvandling vars syfte är att 
ge kunderna tillförlitlig och 
förmånlig koldioxidneutral 
fjärrvärme senast år 2030. 

En sänkning av dimensio-
neringstemperaturen kommer 
att göra det möjligt att sänka 
fjärrvärmenätets drifttempe-
raturer i framtiden. Den lägre 
temperaturnivån i sin tur gör 
det möjligt att utnyttja spill-
värme, värmepumpar och nya 
produktionsformer i stor skala. 
Samtidigt förbättras systemets 
energieffektivitet och mindre 
värmeförluster genereras. 

vid nybyggnation
Fjärrvärmecentralen ska i 
fortsättningen dimensioneras 
enligt de nya lägre temperatu-
rerna. Värmecentraler enligt 
tidigare föreskrifter (K1 / 
2020) kan dock i undantags-
fall levereras, vilket avtalas 
om separat med den lokala 
värmeförsäljaren. Om en ny 
fjärrvärmecentral redan pla-
nerats och man fått pris på 
värmecentralen, är det inte 

Nya föreskrifter för fjärrvärme  
Publikationen K1, som innehåller föreskrifter och anvisningar för fjärrvärme i bygg-
nader uppdaterades senaste år. Det är Finsk Energiindustri som utger anvisningarna. 
Största förändringen hänför sig till dimensioneringstemperaturen, som sänkts från 
115 °C till 90 °C.

ändamålsenligt att kräva att 
de nya föreskrifterna följs, 
vilket kunde medföra ökade 
kostnader i såväl nybyggna-
tion som vid byte av fjärr-
värmecentral. Så fram till 1 
september 2022 kan en fjärr-
värmecentral enligt 2020 års 
föreskrifter användas i små-
hus. Införandet av nya före-
skrifter bör övervägas från fall 
till fall, samtidigt som det inte 
finns anledning att fördröja 
införandet av de nya dimen-
sioneringsgrunderna.

Värmecentraler som 
dimensionerats enligt de nya 
lägre temperaturerna fungerar 
också bra vid de högre tem-
peraturerna som fortfarande 
används.

föRnyande av  
väRmeCentRal
Fjärrvärmecentraler är inte 
eviga. Man räknar med en 
teknisk livslängd på 20–25 år 
för värmecentraler. Efter det 
fungerar värmecentralen inte 
längre på bästa möjliga sätt 
och risken att centralen går 
sönder och det blir värmedi-
stributionsstörningar ökar. 
K1/2021 understryker vikten 
av planering och rätt dimen-
sionering när den gamla fjärr-
värmecentralen förnyas. Man 
kan inte kopiera uppgifterna 
från märkskylten på den gamla 
värmecentralen, utan man bör 
dimensionera den nya värme-
centralen utifrån det verkliga 
behovet. Det är även möjligt att 
det har genomförts reparatio-
ner och renoveringar i byggna-
den vilket har ökat dess ener-
gieffektivitet. Den förbättrade 
energieffektiviteten kan med-

föra att det i värmesystemet 
inte längre behövs lika höga 
temperaturer som tidigare. Att 
i onödan förbereda sig på höga 
radiatornätverkstemperaturer 
eller överdimensionera anlägg-
ningen ökar investeringskost-
naderna. 

nya seRviCemodelleR
Tidigare har bostadsaktiebo-
lagen typiskt ägt fastighetens 
fjärrvärmeutrustning och 
därmed även ansvarat för 
reparation och förnyelse av 
värmecentralen. Allt oftare 
erbjuder värmebolag även 
köp av anläggningar med ser-
vicemodell som alternativ. Då 
är värmecentralen på tjänste-
leverantörens ansvar, bostads-
aktiebolaget betalar endast för 
tjänsten. Så innan man köper 
något är det en bra idé att ta 
reda på vilken upphandlings- 
och finansieringsmodell som 
är mest lämplig och lönsam i 
just den fastigheten. 

Text: Siru Lönnqvist



Årstiderna kommer och går, men komforten i hemmet behöver inte ändras med dem.  
Hjärtat i det förnyade NIBE Polar luft-vattenvärmesystemet är den mest kraftfulla luft-vatten-
värmepumpen från NIBE hittills: NIBE S2125, som producerar värme med låg ljudnivå och hög 
effektivitet året om. 

Utnyttja möjligheten att koppla till samma värmesystem även NIBE ventilation, solel samt kyla. 
Du har full kontroll över hela systemet på mobiltelefonen eller surfplattan via myUplink.*  
Glöm vädret och njut av ditt hem. Och din trädgård.

Upptäck NIBE S -serien på nibe.f i.

Komfort och effektivitet.  
Året om.

* Anläggningen bör vara uppkopplad till internet och myUplink ska vara ibruktagen. Distansövervakning och elbörsprisstyrning är gratis. Funktioner 
som kan justeras beror på installationshelheten och är möjliga på myUplink Premium -nivå med en årlig avgift. 
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Branschnytt

Cervi köper ControlThings Oy 
Ab:s affärsverksamhet. Före-
taget har specialiserat sig på 
digitalisering och IoT-teknologi. 
Förvärvet stärker Cervis posi-
tion som ledande aktör inom 
ventilationsbranschen. 

Förvärv. Genom att hämta digi-
taliseringen närmare vår kärn-
affärsverksamhet kan vi bättre än 
hittills erbjuda våra kunder smart 
och energieffektiv omständighets-
teknik inom ventilation och kom-
fortkyla, säger Cervis utvecklings-
direktör Karl Jensen.

stäRkeR veRksamheten
– Affären stöder Cervis affärsverk-
samhet i enlighet med vår strategi. 
Genom det kunnande som Control-
Things har, stärker vi vår verksam-

Cervi köper ControlThings affärsverksamhet
het inom ventilationskontrollen och 
kan smidigare än hittills ansluta 
oss till olika apparaturleverantö-
rers ventilationssystem. Detta stär-
ker vår roll som neutral leverantör 
inom ventilationsbranschen. Tack 
vare Cervis ventilationskontroll kan 
vi i fortsättningen upptäcka problem 
inom ventilationen och ventilations-
anordningar och till och med åtgärda 
dem på distans. Nu kan vi serva våra 
kunder bättre och erbjuda dem ener-
gisnåla, kostnadseffektiva alternativ.

Systemutveckling och automa-
tisering av processer har redan från 
början varit en central del av Cervis 
verksamhet. 

– Vårt funktionsstyrsystem 
Saara är uppbyggt enbart för vår 
egen affärsverksamhet. När vi nu 
införlivar teknologikunnandet inom 
IoT i vår verksamhet kan vi säker-

ställa ett för våra anställda och kun-
der planerat och lättanvänt system. 
Samtidigt stärker vi vår kunnande 
inom digitalisering inför framtiden.

måttliga investeRingaR
– Vi har höga tankar om att 
omständighetstekniken utgör fram-
tiden för fastigheterna och ventila-
tionen  har en central roll i detta. 
Genom att tillgodogöra oss smart 
teknologi och utveckla ventilatio-
nen, uppnår vi en betydande energi-
inbesparing och kan förbättra såväl 
trivseln som kvaliteten på inomhus-
luften genom måttliga investeringar. 
Samtidigt tackar miljön oss för det. 
Vi ger oss ivrigt in för att utveckla 
och fördjupa Cervis roll som före-
gångare inom ventilation och inne-
kimat, konstaterar ControlThings vd 
Jan Nyman. (BT)

Den omfattande energireno-
veringen av Helsingfors tings-
hus, som ägs av fastighetsin-
vesteringsbolaget Hemsö, är 
avslutad, berättar Hemsö i sitt 
pressmeddelande. 

Energirenovering. Projektet, 
som varade i ungefär ett år, förbätt-
rade energieffektiviteten och inom-
husluftkvaliteten i den 78 000 kva-
dratmeter stora funkisbyggnaden. 
Efter renoveringen kommer utsläp-
pen från fjärrvärmeförbrukningen att 
minska med cirka 15 procent per år. 
De totala energikostnaderna kommer 
att sjunka med cirka 20 procent.

Enligt Janne Suhonen, som 
ansvarade för projektet, var reno-
veringen lyckad.

– Energiförbrukning, utsläpp och 
kostnader minskade klart i takt med 
att vi moderniserade ventilationen 
och fastighetsautomationen. Sam-
manlagt 60 ventilationsfläktar förny-
ades i byggnaden och koldioxid- och 
temperaturgivare kopplades till loka-
lerna. Den uppnådda minskningen 
motsvarar de utsläpp som orsakas av 

Lyckad energirenovering av Helsingfors tingshus
den årliga uppvärmningen av 250–
300 enrummare i Helsingfors.

Dessutom förbättrades använ-
darkomforten i lokalerna, ventila-
tionen blev behovsstyrd. Suhonen 
konstaterar att det ur ett klimat-
perspektiv är viktigt att det inte 
används mer energi än vad som 
behövs. Förutom besparingar kan 
vi säkra oss mot eventuella framtida 
prisökningar, avslutar Suhonen.

Det var LeaseGreen som ansva-
rade för energirenoveringen av 
tingshuset.

Hemsö, som är specialiserat 
på offentliga byggnader, köpte i 
januari 2019 tingshuset på Sund-
holmen. De största hyresgästerna 
är domstolsväsendet och Åklagar-
myndigheten. I byggnaden finns 
Helsingfors tingsrätt, Helsingfors 
hovrätt, Södra Finlands åklagardi-
strikt, Helsingfors Rättshjälpsbyrå 
och Södra Finlands rättshjälps- och 
intressebevakningsdistrikt. Byggna-
den från år 1940 ritades ursprung-
ligen av arkitekten Väinö Vähä-
kallio som fabrik, huvudkontor och 
centrallager för Oy Alkoholiliike Ab.

Hemsö genomför årligen flera 
energieffektiviseringsprojekt och 
projekt med förnybar energi i sina 
fastigheter. Utöver Helsingfors 
tingshus har en liknande renovering 
genomförts på yrkeshögskolans 
campus i Björneborg och för när-
varande pågår en energirenovering 
av Åbo stadssjukhus.

Senast 2030 ska hela Hemsös 
fastighetsportfölj i Finland vara koldi-
oxidneutral. Dessutom letar företaget 
ständigt efter sätt att minska utsläppen 
under byggfasen i sina objekt. (SL)



35VVS 2/2022

Business Finland har beviljat 
finansiering för LOIKKA-pro-
jektet som Betongindustrin och 
Aalto-universitetet tillsammans 
har planerat. Projektets mål-
sättning är en halvering av kol-
dioxidutsläppen för betongbyg-
gande jämfört med situationen 
i dag.  Projektet eftersträvar 
alltså en minskning av utsläp-
pen på över 500 000 koldioxid-
ton per år, vilket är omkring en 
procent av de totala utsläppen 
i Finland. 

Utsläppsminskning. Projektet 
LOIKKA omfattar förutom Aalto-uni-
versitetets cirka 700 000 euros kärn-
projekt ett antal betydande projekt 
som företag och företagsgrupper står 
för. Dessutom ingår ett internatio-
nellt, vetenskapligt samarbete med 
Norges tekniska universitet NTNU. 
De företag som deltar i projektet 
informerar var för sig om sina del-
projekt 

Business Finland anser att 
samprojektet LOIKKA har en bety-
delsefull och positiv inverkan på 
minskning av den inhemska beton-

Halvering av utsläpp från betongbyggande

gindustrins koldioxidutsläpp. I pro-
jektet utvecklar man energisnåla 
lösningar, med vilka man strävar 
efter systematiska förändringar 
inom den traditionella byggbran-
schen. Projektet stöder målsätt-
ningen i Hiilineutraali Suomi 2035 
och skapar möjligheter för Finland 
att inta en ledande position inom 
koldioxidsnålt betongbyggande.

Enligt Business Finland ger 
samprojektet LOIKKA företagen 
möjlighet till till ansvarsfull affärs-
verksamhet och ökad exportkon-
kurrens. Enligt dess uppskattning 
ingår i konsortiet en god värdekedja 
beträffande cement- och bestånds-
delar samt allt från anordningstill-
verkare till betong, betongelement 
och -tegel. Projektet främjar ett 
brett samarbete mellan små och 
stora företag.

Projektets finansiering har 
beviljats ur programmet ”Koldi-
oxidsnål byggmiljö”, vars pengar 
kommer från det europeiska åter-
hämtningsprogrammet RRF.

LOIKKA inleddes i början av 
mars och pågår i omkring två år.  
(BT)

På nya poster
assemblin oy
Marko Kaivanto har anställts 
som arbetsledare vid elenheten 
för tekniska tjänster i Helsing-
fors från och med 1.3.2022. 
Assemblin Oy förverkligar 
smarta och ansvarsfulla tek-
niska lösningar. Kaivantos 
ansvarsområde omfattar för-
mansuppgifter, arbetsledar-
uppgifter samt kundkontakter 
och försäljning.

lehto gRoup oyj
DI Olli Salo har från och med  
1.3.2022 utnämnts till vd för 
Insinööritoimisto Mäkeläi-
nen. Han har senast verkat 
som avdelningschef vid AFRY 
Finland Oy. 

uponoR oyj
EM Franciska Janzon 
har från och med 1.3.2022 
utnämnts till direktör för 
Uponor koncernens informa-
tions- och placerarrelationer. 
Hon har tidigare innehaft 
motsvarande uppgifter inom 
Ramirent och Konecrane. 

I fjol utförde arbetarskydds-
myndigheterna drygt 5 000 
inspektioner vid 3 700 tillsyns-
objekt för arbetsgivare inom 
byggbranschen. I tillsynen gav 
inspektörerna nästan 11 000 
anmärkningar på olika nivåer 
om att arbetarskyddet inte låg 
på den nivå som lagen förut-
sätter.

Arbetarskydd. Arbetarskydds-
inspektör Juha Sinerjoki säger att 
brister observerades på en mycket 
omfattande skala. Det fanns brister 
i bland annat fallskydd, arbetsställ-
ningar, arbetstagarförteckningar, 
företagshälsoundersökningar, per-
sonlig skyddsutrustning samt maski-

Byggbranschens arbetarskydd bättre, men inte bra
ners och apparaters säkerhet. Men 
det har också skett en utveckling. 

– Huvudentreprenörerna på 
byggplatserna har alltmer börjat 
kräva arbetarskyddsplaner av sina 
underentreprenörer. Dessutom har 
effekten av utbildningen för last-
kopplarens signalman börjat synas 
så att materialförflyttningar görs på 
ett säkrare sätt", bedömer Sinerjoki.

Syftet med arbetarskyddstill-
synen inom byggbranschen är att 
minska antalet olycksfall i arbetet 
och yrkessjukdomar samt att få 
arbetsgivarna att sköta sina lagstad-
gade arbetsgivarskyldigheter.

På grund av de skiftande förhål-
landena sker det många olycksfall 
inom byggbranschen och dessutom 

framhävs hälsoproblem som beror 
på kemiska agenser till exempel vid 
reparationsbyggande. 

– Förutom risken för olycksfall i 
arbetet exponeras man i byggnads-
arbetet bland annat för buller, olika 
damm, variationer i temperatur och 
väderlek", berättar inspektör Juha 
Sinerjoki.

Enligt Olycksfallsförsäkringscen-
tralens senaste statistik inträffade 
2020 cirka 13 600 arbetsplatsolyckor 
bland byggföretagens anställda. På 
byggarbetsplatserna arbetar också 
många andra utöver de som är 
anställda vid företag i byggbranschen. 
Dessa arbetstagare råkade ut för sam-
manlagt 4 400 arbetsplatsolyckor på 
byggarbetsplatser. (SL)
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Microsoft bygger datacenter i Esbo i samarbete med Fortum 
Microsoft ämnar investera i ett 
stort datacenter i Finland som 
förläggs i Esbo strax norr om 
Grankulla. Datacentret är ett 
samprojekt med Fortum vars 
uppgift är att återvinna spill-
värmen från det energislukande 
datacentret och köra in värmen 
i fjärrvärmenätet.

Utvecklingsprojekt. Det pre-
senterade projektet är stort och den 
utpekade tomten är på flera hektar. 
Konceptet med att ta tillvara spill-
värme från datacentralen skulle inne-
bära att klimatutsläppen minskar 
med 400 000 ton om året. Det skulle 
motsvara tre procent av den utsläpps-
minskning som Finland har förbundit 
sig till. Den förväntade spillvärmen 
från datacentralen beräknas täcka 40 
procent av fjärrvärmebehovet i Esbo, 
Grankulla och Kyrkslätt. 

Konceptet är inte alldeles unikt, 
i Mäntsälä tas sedan 2015 spill-
värme tillvara från den ryska data-
centralen YANDEX där spillvärmen 
täcker 70 procent av energibehovet 
till kommunens fjärrvärmenät. 

För att kunna utnyttja spill-
värmen och mata in den i fjärrvär-
menätet från Microsofts planerade 
datacentral var placeringen noggrant 
uttänkt. Den kommer att förläggas 
till en flera hektar stor tomt mellan 
Ring III och friluftscentret Oittans. 

För närvarande består området 
av odlad jordbruksmark och skog. 
Bland allmänheten har ett visst 
motstånd mot etableringen rönts, 
man hävdar att det är betydande 
naturvärden som oåterkalleligt blir 
förstörda med projektet. Microsoft 
har inte presenterat hur stor inves-
tering det handlar om. För Fortums 
del rör sig investeringen om omkring 
200 miljoner euro för värmeåter-
vinningsdelen. Om allt framskrider 
enligt plan kan spillvärmen från 
Microsofts datacentral värma fjärr-
värmeanslutna fastigheter innan 
utgången av 2030.   

Ett datacenter förbrukar lika 
mycket ström som en hel pappers-
fabrik. Elanvändningen är massiv 
och datacentraler i hela världen 
beräknas förbruka 400 TWh energi 
om året, lika mycket el som Finland 
gör av med på fem år.  Obekräftade 
uppskattningar visar att Googles 
datacenter utanför Fredrikshamn 
behöver matas med en effekt på 
kring 150 MW. Spillvärmen körs 
där ut i havet. I Helsingfors finns 
Telia Helsinki Data Center i Socken-
backa. Den hör inte till giganterna 
och kapaciteten uppges vara 24 
megawatt. (RW)

Microsofts planerade datacenter ska byggas på jungfrulig mark strax utanför Ring trean 
en bit öster om Bemböle. Fortum vill att datacentret ska placeras på en plats där det är 
möjligt att mata in spillvärmen till fjärrvärmenätet. Datacentret och energiåtervinningen 
beräknas vara i full drift till 2030. Bild: Robert Wiklund.

Thermotech-koncernen har för-
värvats av Purmo Group, en av 
de ledande tillverkarna av radi-
atorer och produkter för inom-
husklimat i Europa och börsno-
terat på Nasdaq Helsingfors.  

Förvärv. Thermotechs mål är 
att vara kundernas förstahandsval 
av skräddarsydda och lättinstalle-
rade värme- och rörsystem. Med 
omtanke som grundvärdering är 
syftet att förenkla kundens vardag 
– både genom att verka nära kun-
den utan mellanhänder och genom 
innovativ utveckling inom tekno-
logi, kvalitet, hållbarhet och design. 

– Jag är oerhört glad över att vi 
har hittat en köpare som inte bara 

Thermotech blir en del av Purmo Group
har de resurser som krävs för att 
Thermotech ska kunna utvecklas 
ännu mer, utan också delar de värde-
ringar som Thermotech bygger på; 
att verksamheten ska vara hållbar 
mot samhälle och miljö och visa stor 
omtanke om medarbetare och kun-
der. Purmo Groups kultur och stra-
tegiska ambitioner motsvarar våra 
och vi ser fram emot att bli en del 
av Purmo Groups förväntade tillväx-
tresa, säger Anders Andersson, 
vd på Thermotech Scandinavia AB. 

Purmo Group erbjuder värme- 
och kyllösningar, inklusive radia-
torer, handdukstorkar, golvvärme, 
konvektorer, ventiler, reglering 
och styrning. Huvudägare i Purmo 
Group är familjeägda Rettig Group 

Ltd. År 2020 omsatte bolaget ca 671 
miljoner euro och hade omkring 
3 500 anställda i 21 länder. Huvud-
kontoret ligger i Helsingfors. 

stödeR tillväxtstRategin
Förvärvet stöder Purmo Groups till-
växtstrategi; det tillför smart tekno-
logi till Purmos produktsortiment 
samt stöder försäljningsstrategin 
och stärker koncernens position på 
den nordiska golvvärmemarknaden. 

– Purmo Group vill bli världs-
ledande inom hållbart inomhusk-
limat. Genom förvärvet av Ther-
motech förstärker vi vår kapacitet 
att sälja systemlösningar och vårt 
smarta produkterbjudande. Vi 
är imponerade av Thermotechs 
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rekordhöga tillväxt och deras kund-
drivna sätt att erbjuda de bästa 
möjliga lösningarna till sina kun-
der. Vi välkomnar Thermotech till 
Purmo Group och ser fram emot att 
arbeta tillsammans, säger Michel 
Conlon, Senior Vice President för 
Purmo Groups Indoor Climate Sys-
tems Division. 

Jonas Holmström, vd för 
Termotech Scandinavia Finland 
säger att verksamheten kommer 
att fortsätta som vanligt i Finland. 

– Vi är stolta och glada över att 
ha blivit en del av Purmo Group. 
Purmo är ett starkt varumärke i 
Finland och ger oss mycket syn-
ergieffekter med egna fabriker för 
bland annat rör. Vi har vuxit kraf-

tigt de senaste två–tre åren, både i 
Sverige och Finland, vilket har gjort 
oss väldigt eftertraktade. För oss på 
Thermotech har det viktigaste varit 
att Thermotech ska få de bästa för-
utsättningarna att kunna uppnå sin 
fulla potential. Det känner vi att vi 
nu har åstadkommit. 

väRnaR om miljö  
oCh människa
Purmo Group är ett bolag som vär-
nar om miljön och människan och 
delar de värderingar som Thermo-
tech är byggt på. 

– Vi kommer att behålla varu-
märket Thermotech, vår kultur 
och vårt sätt att jobba, konstate-
rar Holmström. Vi kan nu också 

växa snabbare och rekrytera flera 
anställda till Finland. På längre sikt 
kommer tillhöradet till en större 
företagsgrupp att ge oss bättre 
möjligheter att expandera på våra 
nuvarande marknader i Sverige och 
Finland och möjligen även i övriga 
länder. Purmo har även en omfat-
tande produktportfölj som kunde 
bidra till att bredda vårt utbud.

kunskapsCentRum
Purmos ambition är att Thermo-
tech ska bli ett kunskapscentrum 
för direktförsäljning av systemlös-
ningar och förvärvet är därmed en 
viktig del i planen att bli världsle-
dande inom hållbart inomhuskli-
mat och komfortlösningar. (BT)

Smartvatten har förvärvat bola-
get VertoNordic Oy, som är mark-
nadsledare i Finland på lägen-
hetsspecifika vattenmätare. Med 
förvärvet breddar företaget sin 
produktportfolio från huvudvat-
tenmätare till lägenhetsspecifika 
vattenmätare. 

Förvärv. Under det senaste året 
har Smartvatten arbetat vidare på 
sin plan för att bli marknadsledande 
inom vattenmätning i Europa. Att 
lägga till lägenhetsspecifika mätare 
till sin produktportfölj var ett logiskt 
steg och gör att Smartvatten kan 
bredda sin kundkrets. I och med 
utvecklingen av EU-lagstiftningen 
som fokuserar på rättvis fakturering 
baserad på verklig förbrukning i stäl-
let för på uppskattningar kan Smart-
vatten nu också hjälpa sina kunder att 
förbereda sig på dessa förändringar.

tjänsteR i 24 ländeR
Smartvatten, som tillhandahåller 
fjärrövervakning av vattenförbruk-
ningen i fastigheter över Europa, 
grundades 2013 och ägs till största 
delen av den norska investerings-
företaget Norvestor. Företaget har 
expanderat internationellt och finns 
etablerat i 24 länder.

Efter att Norvestor blev majori-
tetsägare år 2021 har Smartvatten 

Smartvatten förvärvade VertoNordic
satt upp betydande tillväxtmål för de 
kommande åren. Bolaget fokuserar 
både på organisk tillväxt och på att 
expandera genom fusioner och för-
värv. I och med förvärvet av Verto 
förväntas bolagens sammanlagda 
proformaomsättning nå 15 miljoner 
euro under 2022.

vattenmätning i toppklass 
I VertoNordic Oy har Smartvatten 
funnit en utmärkt medspelare. 

– Vi har utvecklat och mark-
nadsfört produkter för undermät-
ning i mer än tre decennier. Det har 
varit vår tydliga vision att erbjuda 
vår tjänst av allra högsta klass, säger 
Antti Salakka, vd på Verto.

Bolaget är ett perfekt komple-
ment till Smartvatten, både värde-
rings- och målsättningsmässigt. 

– Båda företagen har gjort ett 
utmärkt jobb med att tillhandahålla 
verktyg och expertis för att förbättra 
vatteneffektiviteten, säger Jussi 
Niiniaho, vd på Smartvatten. 
Genom att kombinera våra tjäns-
ter kommer vi att introducera våra 
kunder till en ny och förbättrad vat-
teneffektiviseringstjänst.

föRbättRade vattendata oCh 
läCkagedetekteRing
Fram tills nu har Smartvatten foku-
serat på huvudvattenmätarnivån 

och analyserat hela fastigheten som 
en enda konsument. 

– Nu när vi kan mäta enskilda 
enheter blir våra data ännu mer 
detaljerad och lokalisering av läc-
kage kommer att vara mycket mer 
specifik, säger Niiniaho. 

Den utökade tjänsten tillhanda-
håller automatiserad vattendata för 
konsumtionsbaserad fakturering 
och förbättrar läckagevarningar 
med ökad noggrannhet, vilket gör 
att Smartvatten kan leverera data 
till kunderna i en så applicerbar 
form som möjligt.

Bostadsrättsföreningar och 
fastighetsägare kommer nu också 
att kunna ge sina hyresgäster till-
gång till sin individuella vattenför-
brukningsdata, en utveckling som 
Smartvatten hoppas kommer att 
påverka medvetenheten om håll-
bar vattenanvändning positivt samt 
leda till minskade vattenräkningar.

taR hand om vaRje steg
Genom att lägga både hårdvara och 
mjukvara för lägenhetsmätare till 
sin tjänsteportfolio strävar Smart-
vatten att erbjuda den bästa, mest 
skalbara och kompletta lösningen 
till sina kunder inom fastighets-
sektorn och ta hand om varje steg 
på vägen mot vatteneffektivitet.  
(BT)
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Vaccineringen är den viktigaste 
enskilda bekämpningsformen, 
men tillgången och effektivi-

teten av den samt användbarheten 
på lång sikt mot nya virusformer 
och pandemier är begränsad. Där-
för behövs det i samhället många 
olika skyddsmetoder för att minska 
pandemins inverkan och för att kont-
rollera den totala risken på förhand.

Pandemin har även väckt fast-
ighetsägarna, byggarna, de som 
underhåller fastigheterna och slut-
användarna till insikt om betydel-
sen av inomhusutrymmenas trygg-
het. Viruset sprider sig effektivast 
i trånga utrymmen där det finns 
många människor och ventilationen 
är dålig. Lufthygienens betydelse 
har ökat under pandemin i takt med 
att forskningsdata finns att tillgå.

effektivaRe metodeR finns  
Att förbereda sig på kommande pan-
demier och luftburna luftvägsinfek-
tioner och en betydande minskning 
av riskerna för dylika förutsätter en 
betydlig ändring av grunderna för 
husens ventilation. Nu gällande tekni-
ker, såsom ökning av luftmängderna, 
behovsstyrd ventilation och utveck-
ling av luftfördelningen kan visa sig 
vara begränsade eller ohållbara till 
kostnader eller miljöpåverkan. 

Skapandet av en trygg inomhus-
miljö under en pandemi förutsät-
ter ett omfattande ibruktagande av 
nya former av ventilationslösningar. 
Trots att Finland hör till de bäst 
utvecklade länderna inom ventila-
tion finns ännu mycket att göra. 

– Dagens stadgar för byggna-
ders ventilation styr inte på bästa 
möjliga sätt utnyttjandet av nya tek-
niska lösningar för bekämpning av 
nyupptäckta luftburna sjukdomar. 
Det finns till exempel en stor poten-
tial för de från industrin bekanta 
spotventilationslösningarna samt 

Nya ventilationsteknologier

för de rumspecifika, fasta och mång-
faldigande effektiveringssystemen 
för renluft (CADR). Detta gäller 
framför allt de med tanke på infek-
tionssjukdomar mest kritiska plat-
serna, såsom inomhusutrymmen, 
med mycket folk och lång vistelsetid, 
konstaterar Hannu Salmela, chef 
för VTT:s forskningsteam.

mobila luftReningsaggRegat
Ett annat exempel är mobila luft-
reningsaggregat, vilkas nytta i fort-
sättningen borde kunna jämföras  
med de nuvarande lösningarna 
som bygger på byggnadstekniken. 
Detta skulle göra det möjligt att 
samordna kraven på luftrenarna 
bland annat med tanke på buller 
och produktion av ren luft.  

– Coronan har förändrat rikt-
ningen på inneklimatundersökningen 
genom att ställa säkerheten i centrum. 
Förhindrandet av infektioner i bygg-
naderna bör tas på allvar. Ett exempel 
på detta är verifierandet av en fung-
erande ventilation, något som vi alla 
glömmer, påpekar Granlunds utveck-
lingsdirektör Piia Sormunen. 

en samhällelig fRåga
Nyttan med ny teknologi kan i 
många fall vara större än dess kost-
nader. Lösningar genom vilka man 
vid sidan om luftvägsinfektionsris-
kerna kan minska hälsorisker som 
förorsakas av småpartiklar, värme-
vågor eller fuktskador eller på annat 
sätt förbättrar arbetsproduktiviteten 
och inlärningsresultaten kan visa sig 
vara speciellt betydelsefulla. 

Man bör dock satsa på en utvär-
dering av nyttan. Det gäller framför 
allt att påvisa den ekonomiska nyttan 
och morötterna för de olika aktörerna 
i byggnader av olika typ och ålder. En 
möjlig motor för detta arbete kunde 
vara inrättandet av en grupp bestå-
ende av tvärvetenskapliga aktörer 

Byggnadernas ventilation borde utvecklas för att minska 
pandemivågornas hot mot hälsan.  Detta skulle förutsätta 
förändringar även i stadganden angående byggnader. 
Coronan förändrar ständigt världen och våra uppfatt-
ningar om hur luftvägsinflammationer sprids. 

som kompletterar varandra med 
uppgift att säkra utvecklingen av 
inomhusutrymmenas trygghet som 
stöd för det nationella beslutsfattan-
det och för ibruktagandet. 

öveRgRipande Riskbedömning
I detta arbete borde även utnyttjas 
utvecklade verktyg som kan förut-
säga vad som kan ske, såsom över-
gripande riskbedömnings metoder 
och scenarier över framtida pan-
demier. 

– De lösningar som bygger på 
forskning hjälper oss ut från nuva-
rande pandemi att avvärja kommande 
pandemier och att skapa hälsosam-
mare, tryggare och trivsammare 
inomhusutrymmen i enlighet med en 
hållbar utveckling. Detta arbete har vi 
redan delvis startat i E3-projektet som 
delfinansieras av Business Finland, 
konstaterar Salmela. 

Att förbereda sig på den påver-
kan luftvägsinfektioner har bör 
kunna uppnås ansvarsfullt i enlig-
het med hållbar utveckling. Ett gott 
inomhusklimat bör kunna åstad-
kommas utan att energiförbruk-
ningen och de växthusgasutsläpp 
den föranleder ökar.

– Byggnaderna bör vara hållbara 
i tiden och utsläppssnåla samt trygga 
för hälsan. Dessa målsättningar står 
inte i konflikt med varandra, när 
man tyr sig till framstegsvänlig tek-
nologi och nya innovationer. I bästa 
fall leder detta till en internationell 
konkurrenskraft för Finland, anser 
SRV:s utvecklingsdirektör Miimu 
Airaksinen.  (BT)

Projekt E3

Företagens och forskningsanstal-
ternas samprojekt E3, Exellence in 
Pandemic Response and Enterprise 
Solutions Co-Innovation, vaskar för 
närvarande fram de bästa meto-
derna att förhindra spridningen av 
virus och smittosjukdomar inomhus. 
Genom lösningarna erbjuds samhäl-
let metoder att hålla sig funktions-
dugliga under pandemier. I projektet 
deltar 22 företag som representerar 
olika roller i kedjan för produktion 
av ett hälsosamt och tryggt inom-
husklimat. 
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Produktnytt

Uponor börjar som första 
företag i världen att tillverka 
biobaserade PEX-rör med ett 
koldioxidavtryck som är upp 
till 90 procent lägre jämfört 
med nuvarande fossilbaserade 
PEX-rör. 

Uponor introducerade 
PEX-plaströr på tappvat-
tenmarknaden redan år 1972 

och påbörjade då vad som skulle 
komma att bli en ny standard mot 
vad som tidigare var kopparrör. Nu, 
50 år senare lanserar Uponor värl-
dens första biobaserade PEX-rör.

ReduCeRat koldioxidavtRyCk
Det låga koldioxidavtrycket hos de 
nya biobaserade PEX-rören bygger 
på användning av förnybara råva-
ror i tillverkningsprocessen. Dessa 

Uponor lanserar biobaserade PEX-rör 
åtgärder resulterar i en minskning 
av koldioxidavtrycket med upp till 
88 procent på biobaserade PEX-rör 
jämfört med standard PEX-rör på 
marknaden. Denna uppskattning 
baseras på Uponors egna beräk-
ningar enligt den europeiska miljö-
standarden för produktdeklaratio-
ner, EN15804. Koldioxidavtrycket 
kommer att granskas externt när 
miljövarudeklarationerna (EPD) 
för de biobaserade PEX-rören publ-
iceras, konstaterar direktören för 
Uponors Europasegment, Karsten 
Hoppe. 

tRanspaRens i väRdekedjan
Hela leveranskedjan för biobase-
rade PEX-rör är certifierad av ISCC 
(International Sustainability and 
Carbon Certification), en oberoende 
organisation som säkerställer spår-

barhet och transparens genom hela 
leverans- och produktionsprocessen.

För att säkerställa att samtliga 
krav som ISCC ställer uppfylls, 
görs en årlig revision av Uponors 
ISCC-certifikat av en oberoende 
tredjepart, konstaterar Hoppe. 

– ISCC-certifieringen säker-
ställer att allt material som Uponor 
använder i BioPEX-rören matchas 
mot motsvarande mängd förnybar 
råvara i leverans- och produktions-
processen. (BT)
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Medlem i VSF

huR kom du in i  
vvs-bRansChen?
– Efter att ha arbetat 3,5 år som elek-
tronikmontör i Stockholm sökte jag 
till Tekniska Läroverket, mera känt 
som ”Verket” för att utbilda mig till 
elektronikingenjör. Den linjen var då, 
år 1982, så populär att jag inte fick 
studieplats på den utan i stället på 
mitt andra alternativ, VVS-linjen. Då 
det visade sig att VVS:are hade lätt att 
få arbete så fortsatte jag med det. Efter 
avlagd VVS-examen märkte jag att det 
krävdes bara två års studier till för att 
avlägga examen på elektroniklinjen 
som var mitt ursprungliga mål. Vid 
sidan om elektronikstudierna arbe-
tade jag som lärare i sanitetsteknik 
på VVS-linjen. Efter åtta år i Helsing-
fors, sex år som studerande och två 
år på Landis & Gyr i Masaby, flyttade 
jag år1990 till Vasa, där jag arbetat 
sammanlagt 25 år som VVS- och 
fastighetsautomatik-konstruktör på 
Avecon, Wärtsilä och Citec.

haR bRansChen/utbild-
ningen motsvaRat dina  
föRväntningaR?
– Ja, i början av 1980-talet då jag 
inledde studierna kom använd-
ningen av datorer med som hjälp-
medel, nu klarar man sig inte utan. 
Grunderna inom VVS-teknik finns 
nu ”inbyggda” i programvarorna 
såsom MagiCAD, IDA-ICE och så 
vidare. Nu konstrueras allt i 3D 
och det är den nya ”standarden” på 
bekostnad av att grunderna i 2D- 
 ritteknik mer och mer glöms bort.

höjdpunkteR hittills i din 
yRkeskaRRiäR?
– Jag fick vara med om att bygga 
avfallsförbränningsanläggningen 
Westenergy som VVS-konstruktör 
och övervakare.

Stefan Nygård
VSF

vad göR du i dag oCh  
vilken nytta haR du  
haft av dina studieR?
– Jag arbetar sedan år 2014 som 
installations- och planeringsöver-
vakare på Vasa Centralsjukhus. 
Som vi brukar säga ”det är mycket 
på ett sjukhus” gör att det allt som 
oftast dyker upp något som gör att 
man inser att det där har jag någon 
gång lärt mig, men inte behövt på 

Det finns alltid ett behov  
av VVS-teknik

Bi
ld

: p
riv

at

länge. 3D-modelleringen av våra 
projekt försöker jag också hålla 
koll på.

huR hålleR du dig à jouR 
med vad som händeR inom 
vvs-bRansChen?
– Jag läser bland annat Värme och 
sanitetsteknikern och den svenska 
tidningen Energi & Miljö samt sånt 
som dyker upp på internet.
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lönaR det sig föR dagens 
studeRande att satsa på en 
kaRRiäR inom vvs? vaRföR?
– Absolut, VVS-branschen behöver 
nya förmågor. Utvecklingen och 
innovationerna inom branschen gör 
att studerande behövs så att det nån 
som kan utnyttja allt det nya.

vad tRoR du om vvs- 
bRansChens fRamtid?
– Det finns alltid behov av VVS-tek-
nik, så att Novia har startat upp 
VVS-utbildningen på svenska är 
väldigt positivt.

eneRgieffektivitet oCh 
miljöfRågoR äR CentRala 
begRepp inom vvs i dag.  
vad anseR du om det?
– Det är helt rätt, vi måste vara 
med och ”rädda världen” på vårt 

Bi
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Stefan Nygård

Född: 25.4.1958    

Utbildning/karriär:  

Elektronikmontör från yrkes-

skolan i Vasa samt VVS- och 

elektronikingenjör från  

Tekniska Läroverket i  

Helsingfors  

Blev medlem i VSF år:  

1984 VA 

Familj: Fru och två barn  

Bor i dag: I Vasa i ett radhus  

byggt av stock

sätt, det vill säga konstruera mil-
jövänliga och energisnåla hus och 
VVS-system.

annat du vill beRätta äR du 
till exempel föReningsaktiv?
– Jag har alltid varit en förenings-
människa. I ungdomen var jag aktiv 
i LUF, Lappfjärds ungdomsfören-
ing och VIS, Vasa Idrottsförening 
som hjälptränare då barnen var 
aktiva. I år sitter jag med i styrelsen 
för VSF Vasa lokalavdelning.

fRitidsintRessen?
– Jag har mitt föräldrahem, ett 
frontmannahus som min pappa 
byggde år 1952 i Lappfjärd som 
sommarstuga och det upptar en 
stor del av fritiden, med bland annat 
bär- och julgransodling förutom allt 
gräs som ska klippas. Vintertid går 
jag på arbis träslöjdskurs. Saab-bi-
lar är också ett fritidsintresse. (BT)
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Plötsligt har alternativa energi-
former blivit ett hett ämne i alla 
dess former. Man ska bli kvitt 

fossila bränslen i energiproduktio-
nen på möjligast korta tid. Det här 
är lättare sagt än gjort. I Finland 
har vi redan en hel mängd icke fos-
sila energiformer. Atomkraft, vat-

Alternativa energiformer

Text: Magnus Hallberg

tenkraft, solenergi och vindkraft. 
Även flis och torv i mindre format. 
På grund av det kritiska läget och 
krigshandlingarna i Ukraina har 
man i Finland och även i övriga 
Europa fått sätta fart på att minska 
på de energiformer där vi är bero-
ende av Ryssland. Det alternativet 
som är starkast på frammarsch är 
utan tvivel vindkraften. Vi har helt 
nyligen fått klart statistiken från 
2021 och har dessutom en inblick 
i vilka investeringar som ligger på 
ritbordet. I de möllor som snurrar i 
dag produceras ungefär 10 procent 
av den totala energin i Finland. Och 
detta är bara början.

De installerade möllorna har en 
total effekt på 671 MW uppdelat 
på 962 vindkraftverk. Energin som 

de producerade under fjolåret var 
8061 GWh och tillväxten har ökat 
dramatiskt de senaste tio åren. 
Detta betyder att medeleffekten för 
möllorna är cirka 4 MW. Navhöjden 
på de möllor som byggs i dag börjar 
vara ganska ansenlig, nämligen 140 
meter. Man jämför alltid med vårt 
stadiontorn i Helsingfors som är 62 
meter. Den största tillverkaren av 
vindmöllor är VESTAS. Och av de 
som installerats så har 52 procent 
inhemska ägare. Planerna för fram-
tida vindmöllor är rentav hisnande, 
landbaserade möllor beräknas få en 
sammanlagd effekt på 44 500 MW 
och till havs 9 900 MW. Vid gynn-
samma vindförhållanden kommer 
vindkraften att bidra med en ansen-
lig del av den framtida inhemska 
energiproduktionen.

Ett läckage i vattenarmaturen 
betyder inte alltid en kata-
strof som förstör byggnaden. 
En vattenläcka kan vara liten 
och omärkbar, till exempel en 
läckande wc-stol. Däremot 
kan den leda till överras-
kande stora kostnader.

Spartips. Ett läckage som leder 
vattnet direkt till avloppet upptäcks 
rätt sällan, eller så upplevs det inte 
som någon större sak och därför rea-
gerar man inte i tid.

Ett genomläckage i en wc-stol 
verkar som en bagatell, men det 
kan rinna upp till 22 000 liter 
vatten i månaden och från en 
läckande kran 1 200 liter under 
samma tid. Det är som att spola 
ner hundralappar i byttan, efter-
som den tilläggsavgift som ett 
läckage medför, på årsnivå kan 
stiga till över tusen euro, berättar 
Juha-Ville Mäkinen, sakkun-
nig på LVI-Tekniset Urakoitsijat 
LVI-TU ry.

Energislösare och pengaslukare

Enligt Mäkinen är det dock lätt 
att upptäcka läckor. En wc-stol bör 
vara torr mellan användningarna så 
för att upptäcka ett läckage räcker 
det med ett wc-papper som trycks 
mot skålens bakre sida. Minsta 
lilla läcka märks genast genom att 
pappret blir vått. 

Ofta beror läckaget på en sliten 
packning. Bytet av en sådan sker i ett 
nafs av ett VVS-proffs. Om det gäller 
en gammal vattenarmatur kan det 
vara värt att överväga byte till nytt. 

utnyttja hushållsavdRaget
Vid en förnyelse av badrum och 
vattenarmaturer kan man utnyttja 
hushållsavdraget, som är 15 procent 
av lönen för arbetet och lönebikost-
nader, eller 40 procent för företagare 
som omfattas av förskottsinnehåll-
ning eller åt företag för betald arbets-
ersättning. Avdraget räknas på priset 
inklusive mervärdesskatt. Avdraget 
fås enbart för arbetsandelen. Maxi-
mibeloppet för hushållsavdraget för 
innevarande år är 2 250 euro. (BT)

En läckande 
WC-stol kan 
upptäckas med 
ett wc-papper. 
Bild: LVI-TU ry
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Krönikan

Guldruschen i  
Klondike 1896
Text: Robert Wiklund  Bild: Peter Lönnqvist

På 1860-talet föddes två bröder 
i ett torp på Nummisbacken i 
Åbo,  Karl och Anton Johans-

son. Karl förfinskade sitt namn till 
Joutsen redan i unga år medan den 
yngre broder behöll släktnamnet 
Johansson. 

När nyheten om de kolossala guld-
fynden 1896 i Alaska basunerades 
ut över hela världen uppstod det 
en aldrig tidigare skådad guldrusch 
där stora skaror av människor 
försökte ta sig till ödemarken 
längs Klondike-floden i norra 
Kanada. Bröderna från Num-
misbacken läste om guldfynden i 
tidningarna och beslöt att åka till 
Klondike och pröva sin lycka som 
guldgrävare. 

Efter mycket resande nådde brö-
derna i maj 1898 Dawson city som 
ligger längs Klondike-floden. De 
hade avverkat de sista 600 kilo-
metrarna med en egenhändigt 
tillverkad båt.  Resan dit hade för-
brukat hela deras reskassa så de 
hade inte råd att skaffa sig någon 
egen inmutning utan de fick börja 
med att arbeta med spadjobb för 
två engelsmän som redan hade en 
inmutning.
 
På guldfältet användes guldsand 
som allmänt betalningsmedel och 
den gängse dagslönen var ett uns 
som motsvarade drygt 27 gram. 
Efter tre år av hårt slit hade brö-
derna tjänat så mycket att de hade 
råd att skaffa sig en egen inmut-
ning som kostade 5 000 dollar. De 
anställde ett tiotal finländare för 
att snabbt kunna utvinna det guld 
som låg i inmutningen och under 
de påföljande åren grävdes guld för 
över hundratusen dollar.  Efter sju 

års slit på guldfältet 
bestämde sig brö-
derna för att det nu var 
nog. De sålde inmutningen 1905 
och all utrustning och växlade 
in all guldsand på banken samt 
skickade sitt intjänade kapital till 
KOP-banken i Helsingfors. 

När gulgrävarbröderna anlände till 
Helsingfors föreslog bankdirektö-
ren på KOP att de skulle investera 
sitt kapital i ett sexvånings stenhus 
på Norra Esplanaden 35. Fastighe-
ten i fråga hade banken övertagit 
efter en företagskonkurs.  Brö-
derna slog till, de behövde ju få tak 
över huvudet och femte våningen 
inreddes som kontor och bostad 
för de två bröderna. Jämfört med 
de eländiga tält och stugor som 
bröderna hade bott i längs flod-
stranden vid Klondike blev sten-
huset på Esplanaden en ordentlig 
nivåförhöjning. 

Resten av kapitalet investerades i 
gruvor och sågverk i Finland. 

Under 1940-talet avled båda brö-
derna som fortfarande var ogifta 
och saknade arvingar. De hade 
testamenterat hela sin egendom till 
Turun Yliopisto och år 1949 kunde 
Åbo universitet sälja stenhuset på 
Esplananden och bygga sitt cam-
pus i Åbo.  Den första byggnaden 
som byggdes för dessa pengar var 
biblioteket.   

Om man har ögonen på skaft kan 
man läsa minnesplattan på biblio-
teksväggen där det står på finska: 
Denna biblioteksbyggnad är byggd 
med guld från Alaska som Karl 
Joutsen jämte sin bror har grävt 
och sedermera donerat till Åbo 
universitet 1948.




