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Vi går in för ren och 
hälsosam luft!
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välKommen till svensK ventilation

I det svenska bistra klimatet vistas de fl esta av oss till mer än 90 procent 
av vår tid inomhus. Det ställer naturligtvis hårda krav på att vi har en inom-
husmiljö som är komfortabel och hälsosam. Och vi vet att i många av 
våra bostäder, skolor och arbetslokaler fi nns det stora brister.

Vår stora utmaning framöver är att genomföra en kraftfull energieffek-
tivisering av våra byggnader och samtidigt göra detta så att vi får ett 
bra inomhusklimat. En inte alldeles enkel ekvation men de som har 
kompetens att förverkliga detta är våra medlemsföretag.

Svensk Ventilations medlemmar ligger i framkant och är också 
världsledande när det gäller energieffektiv ventilation för hälsosamma 
byggnader. Med den här broschyren vill vi berätta lite om Svensk 
Ventilation och vår bransch. Vi menar ju att detta är en framtids-
bransch som har en nyckelroll i vårt klimatarbete.

Britta Permats, VD Svensk Ventilation

meDlemmar: 
AC Klimat AB  • A F Injustering & Service AB • C Ventilationsprodukter AB • AD-Vent Installation AB • Ahlsell AB • Aircoil AB • Belab Ventilation AB • Belimo Spjällmotorer AB 
• Bevego Byggplåt & Ventilation AB • Bevent Rasch AB • Broberg Energiforum AB • Camfi l Svenska AB • Cellomatic AB • Casamja AB Cemek, AB • Climat 80 AB • Consultec 
AB • CosMar AB • Creovent AB • DynaMate Industrial Services AB • ebm-papst AB • Eklunds Vent & Plåt AB • Electrolux Service Vitvaruservice i Sthlm AB • Energy Concept 
in Sweden AB • Erico Europe B.V. Exhausto AB • Exotherm AB • Flexit Sverige AB • Fläkt Woods AB • Fläktisol AB • Fläktsystem AB • Folkfi lter AB • G Dahlqvist AB • GEA AB 
• Gunnar Karlsen Sverige AB • Gösta Schelin AB • Hagab Industri AB • Hallströms Verkstäder AB • Halton AB Ventilator, Industri AB • Inair AB • Inneklimat Teknik AB • INTAB, 
Installationsteknikerna AB • IV Produkt AB • JG Ventilation AB • JPP Gruppen AB • Kraft & Kultur i Sverige AB • KylClimat Tech AB • Lindab Sverige AB • LTI, Lufttekniska Instal-
lationer i Närke AB • LTS Products AB • Luftkontroll i Örebro AB Luftmiljö i Lidköping AB • Luvata AB • M3/s i Stockholm AB • Novenco A/S Onninen AB • Ozone Tech Systems AB 
• Pax Electroproducts AB • Pihls Ventilation AB • Plåt & Ventilation AB • Rec Indovent AB • Regenair •  Seleko AB, Ing.fi rman • Servicebolaget i Sverige AB • SIMAB Ventilation & 
Brandskydd AB • Skanska Inneklimat AB • Skorstensmarkarna i Hbg & Sthlm AB • Sodexo Facilities Sverices AB • Spirare / Frakka AB • Ventilationsgrossisten Sthlms Byggplåt 
AB • Stiglöv & Co, AB • Strands luft AB • Suxess ERV AB • Swegon AB • Swema AB • Systemair AB • TEBE Vent Service AB • Teknikinstallatören i Stockholm AB • Ultramare AB 
• Weland Luftbehandling AB • Ventilation & Energiprdukter i Sverige AB • Ventab AB • Ventexpert AB • Ventilationstjänst i Katrineholm AB • Ventilationsprojekt i Norrköping AB • 
Ventilationsservice i Nyköping AB • Vento AB Vent-projekt AB • Vesam AB • Wikells Byggberäkningar AB • Windefalk Ventilation & Energi AB • ViWeEntreprenad •  Vokes Air AB • 

YIT Sverige AB •  Östberg, AB CA 

Vår vision:
Ett energieffektivt och 
hälsosamt inomhus-

klimat för alla
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Branschorganisation

Svensk Ventilation är branschorganisation för tillverkare, grossis-
ter, entreprenörer och serviceföretag inom ventilationsområdet. 
Vi ser också gärna att konsultföretagen blir medlemmar. Då kan 
vi gemensamt främja och hitta de nya framtida energieffektiva 
ventilationslösningarna. Dessa nya tekniska helhetslösningar är 
ett måste om vi ska klara våra framtida energimål.

Vi har omkring 100 medlemsföretag och sysselsätter cirka  
10 000 medarbetare.

Svensk Ventilation är en remissinstans för hela ventilations-
branschen.I branschföreningen arbetar vi aktivt med kompetens-
frågor, utbildning och att se till att vår bransch också i fortsätt-
ningen tillförs kompetenta medarbetare. Exempel på detta är 
projektet Säker Luft där certifiering av ventilationsmontörer ingår. 
Vi är en av stiftarna i IUC (Installatörernas Utbildnings Center) och 
sitter med i Enköpings YH:s ledningsgrupp för utbildning av ven-
tilation- och inomhusmiljöingenjörer. Medverkar också  i Skolver-
kets programråd för yrkesutgången ventilationstekniker.

Klimatfrågan

Den stora framtidsfrågan är givetvis det globala klimatet. 40  
procent av energiförbrukningen i EU beräknas orsakas  
av fastigheter, varav en stor del av detta utgörs av ventilation.  
Våra medlemsföretag blir därför centrala i energiomställningen. 

Fram till 2020 har EU som mål att:

• Temperaturen inte ska öka mer än max 2 ° C jämfört
med förindustriell nivå.

• EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20 pro-
cent jämfört med 1990 års nivåer.

• Nå ett mål om 20 procents energieffektivisering.

Svensk Ventilation anser också att vi behöver tuffare krav på 
våra fastigheter och ska vi nå EU-målen blir den stora utmaning-
en att åtgärda våra befintliga byggnader.

Det här arBetar våra meDlemmar meD

Svensk Ventilations medlemsföretag arbetar med att:

• skapa ett hälsosamt inomhusklimat

• tillverka energieffektiva ventilationsprodukter/system

• projektera och installera energieffektiva ventilationslösningar.

vi samverKar nationellt och  
internationellt

Svensk Ventilation samverkar med de nordiska branschorgani-
sationerna, svenska myndigheter, den europeiska organisatio-
nen Eurovent samt olika standardiseringsorgan på nationell  
och internationell nivå.

I Sverige har vi ett nära och gott samarbete med myndigheter som
Boverket, Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Skolverket.

Vi samverkar även med flera andra myndigheter, bland andra:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Elsäker-
hetsverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för 
yrkeshögskolan, Yh, samt Högskoleverket. 

Organisation 2011
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halvera energiförBruKningen

Svensk Ventilation anser att klimatfrågan är den viktigaste politiska 
frågan idag. EU och Sverige har bestämt att halvera förbrukningen 
av energi fram till 2050. För att klara detta mål måste 15 miljoner 
kvm byggyta halvera sin energiförbrukning varje år.  

Det ska jämföras med de 3 miljoner kvm vi bygger nytt varje år. 
Även om alla hus som byggs idag skulle byggas som passivhus 
med låg energiförbrukning skulle inte detta räcka på långa vägar. 
70 procent av alla byggnader som kommer att fi nnas 2050 fi nns 
redan idag. 

Svensk Ventilation kräver därför:

• Skärp kraven på energieffektivitet i Boverkets byggregler,
BBR, för nybyggnation och ombyggnation.

• För nybyggda fastigheter bör kraven i princip motsvara 
passivhusstandard. 

• För ombyggnation och renovering bör kravet vara en halvering 
av energiförbrukningen vid större åtgärder. 

• Skapa ekonomiska styrmedel som leder till energieffektivisering.

www.halton.se

Hur kan du öka värdet av ditt inomhusklimat- 
system?

Välj Halton. Haltons lösningar är konstruerade för 
att leverera en god inomhusmiljö med ekonomisk 
livscykel. Vi levererar inomhusklimatlösningar för 
kommersiella byggnader, storkök, offshore och 
marina tillämpningar.
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Box 54, 774 22 Avesta. Tel 0226-860 00 · info@ca-ostberg.se · www.ostberg.com

V I  G J O R D E  D E T  2 0 0 1 . . .
Vårt aggregat HERU 50 S belönades med ett 1:a pris i

Statens Energimyndighets tävling för energiåtervinnings-

aggregat.

Våra energiåtervinningsaggregat HERU ger ett hälso-

samt inomhusklimat samtidigt som uppvärmningskost-

naderna minskar. Både till- och frånluften filtreras med

F7-filter vilket gör att problemen för pollenallergiker

minskar. HERU förhindrar även att inomhusluften blir för

torr.

. . . N U  Ä R  D E T  D A G S  I G E N !
Vårt nya energiåtervinningsaggregat HERU 90 T EC 2

med EC-motorer har högst temperaturverkningsgrad.

Tack vare den låga energiförbrukningen ger det den hög-

sta årliga energibesparingen enligt Energimyndighe-

tens provning i februari 2010 för jämförbara FTX-aggre-

gat. HERU återvinner upp till 86% av den energi som

annars går förlorad.

Alla våra HERU-modeller finns med energisnåla

EC-motorer.

E F F E K T I V  V E N T I L AT I O N  
M E D  E N E R G I ÅT E R V I N N I N G

E F F E K T I V  V E N T I L AT I O N  
M E D  E N E R G I ÅT E R V I N N I N G

Prisbelönade energiåtervinningsaggregat
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*Enligt Energimyndighetens provning i februari 2010 för jämförbara 
FTX-aggregat. Provning av temperaturverkningsgraden har mätts 
vid luftflödet 45 liter/sekund, lämpligt för hus på 130 m².

ostberg_SV_1009.qxp  2010-10-01  13:07  Sida 1
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inneKlimatet – vaD är Det?

Ett bra inneklimat förbättrar människans hälsa, höjer hennes pres- 
tationsförmåga och sänker fastighetsägarens och arbetsgivarens 
kostnader. En fastighet med gott inneklimat är värd mer än andra 
fastigheter.

• Hur skapar vi då ett bra inneklimat?

• Vilken typ av inneklimatsystem är bäst?

Svaret är – det beror på!

Det beror på vad byggnaden ska användas till. Hur den är byggd. 
Hur den är inredd. Vilka som använder den. Även en mängd 
andra faktorer kan få av oss att fundera.
Vi vill ju ha ett system som utformas med hänsyn till byggnaden, 
verksamheten i den och de krav de som bor eller jobbar i bygg-
naden har. Systemet får inte orsaka drag eller buller, det ska vara 
välskött och funktionskontrollerat och uppfylla samma krav över 
lång tid.

Ett bra inneklimat märks egentligen inte. Ingen ska tänka på att 
luften i lokalen hela tiden byts ut, att den är ren och frisk. Vi ska 
inte frysa eller vara för varma när vi bär kläder normala för års- 
tiden. Ett dåligt inneklimat märker vi direkt, till exempel genom 
huvudvärk.

Ett dåligt inneklimat kan ha många orsaker, men den bästa mä-
taren är människors egna upplevelser och när de klagar är det 
en viktig signal.

Det som avgör en byggnads inre klimat är påverkan av:

• uteklimatet och uteluftens kvalitet 

• aktiviteter, personantal och processer inomhus 

• byggnadens konstruktion, material och inredning
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Hos oss hittar du det stora företagets bredd och kunskap samt det 

lilla företagets effektivitet, smidighet och kreativitet.

08-609 96 20 • www.creovent.se

termiskt inneklimat

Människans arbetsprestation styrs i hög utsträckning av tempe-
raturen.  Höga temperaturer gör oss trötta och okoncentrerade. 
Vid låga temperaturer får vi svårt att arbeta fysiskt. 

Väl isolerade byggnader och en mängd teknisk utrustning i dem 
alstrar mycket värme. Kyla är alltså idag minst lika viktigt som 
värme.

Även komforten blir snabbt sämre om det är för varmt eller för 
kallt. Ingen gillar för varma lokaler, eller för kalla. Och de flesta  
av oss har ungefär samma preferenser.

Därför är en viktig del av arbetet med att skapa ett bra inneklimat 
helt enkelt att fråga de som använder lokalerna vad de tycker 
om temperaturen. Svaren är en utmärkt första indikator på om 
det finns problem.

En kvalitetsaspekt på inomhusklimatet är att det ska vara lätt att 
påverka i det enskilda rummet/arbetsplatsen. Den som vill ha 
det lite varmare, eller kallare, än kollegan i rummet bredvid, ska 
kunna ha det. 

luftkvalitet

Det finns två skäl till att inneluften är minst lika viktig som uteluften: 

1. Vi nordbor tillbringar i genomsnitt 90 procent av vår tid inne. 

2. Inneluften är uteluft plus alla de föroreningar som kommer 
till inomhus. Att dålig inneluft påverkar människor negativt är 
forskarna eniga om. 
   
Luftens kvalitet avgörs också av vilken luftomsättning lokalen 
har. 

Det enklaste sättet att ta bort föroreningar och att ordna en bra 
luftväxling är att installera en modern ventilationsanläggning. 
Moderna system förbrukar lite el och har idag i stort sett alltid 
värmeåtervinning. 

Konsekvenserna av dålig inneluft är rätt tydliga för de flesta av 
oss. Vi blir trötta, vi får svårt att koncentrera oss, vi presterar 
sämre och vi blir dessutom lättirriterade. Alla som suttit länge i en 
möteslokal med dålig ventilation vet att det som tänks, och sägs, 
i slutet av mötet inte riktigt brukar hålla samma höjd som det som 
sägs i början. Vi blir helt enkelt lite dummare av dålig luft.

alla system måste samverKa

För att skapa ett bra inneklimat använder vi installationer för  
uppvärmning, kylning, bortforsling av föroreningar, belysning  
och ljuddämpning. Alla dessa system måste samverka för  
bästa resultat. 

Viktiga frågor att ställa för att skapa ett bra inomhusklimat är:

• Vad ska byggnaden användas till?

• Vilka behov har användarna?

• Vilka särskilda problem kan byggnaden utsättas för? 

Att tidigt fundera över inneklimatet lönar sig alltid i längden även 
om byggkostnaden blir något högre. Byggnaden håller längre 
om ljud, ljus, luft och temperatur är bra. De som jobbar eller 
bor i den stannar kvar, och ägarna är nöjda. Finns det en tydlig 
kravspecifikation för inneklimatet blir slutresultatet nästan per 
automatik bättre än det skulle ha blivit utan en sådan. Här är 
skriften R1, ”Riktlinjer för specifikation av inneklimat” till god hjälp. 

vaD Består ett Bra inneKlimat av?

Ett bra inneklimat är ett som inte påverkar de människor som 
vistas där negativt – eller ännu hellre påverkar oss positivt. 

Inneklimatet brukar delas upp i:

Termiskt inneklimat, Luftkvalitet, Ljud- och Ljusmiljö.
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RABC-VAV  
– typgodkänt brand-
gasspjäll och VAV-don 
i ett spjäll

RABC-VAV är både ett typgodkänt brandgasspjäll E60 
och ett variabel/konstantflödesdon. Denna kombination 
av två funktioner löser både brand avskiljning och VAV-
flödesreglering i samma spjäll vilket sparar både tid, plats 
och pengar.

hur sKa vi göra våra ByggnaDer mer 
energismarta

Beräkningar visar att ventilation står för en stor del av våra 
fastigheters energiförbrukning. Våra medlemsföretag blir därför 
centrala i energiomställningen.

För att åstadkomma lägre energiförbrukning och ett bra innekli-
mat måste ventilationsluftens energi återvinnas.

Andra besparingsåtgärder är energisnålare fl äktar, behovsstyr-
ning och med det menas att ventilationen anpassas efter hur 
många personer som vistas i byggnadens olika rum. 

Se också tabellerna här intill för besparingsmöjligheter avseende 
ventilation. 

åtgärD möjlig 
Besparing

långsiKtig
lönsamhet (lcc)

inDiKation för att 
utföra åtgärD hur gör man?

  Effektivare luftombyte 
  i rummen

  10-50% av el- +upp-    
   värmningsenergin

  Ofta lönsamt Stora lokaler med
varierande belastning, 
klagomål på inneklimatet

Kontakta tekniskt sak-
kunnig inom ventilation/
innemiljö

  Utnyttja gratiskyla 
  med kall nattluft

  10-50% av enegibehov
  för kylning
  

  Ofta lönsamt Klagomål, hög innetem-
peratur under sommaren

Ställ om drifttider på 
sommaren och stäng av 
värme till luften på natten

  Rengöring av kanalsys-    
  tem och fl äktaggregat

  5-10%   Ofta lönsamt För låga luftfl öden, 
ökade tryckfall över fi lter

Kontakta driftspersonal

  Tätare byten av fi lter   5-10%   Kan vara lönsamt För låga luftfl öden, 
ökade tryckfall över fi lter

Kontakta driftspersonal

  Byte av fl äktar   10-30% av elenergi 
  till fl äktarna

  Kan vara lönsamt Ljudproblem, hög för-
brukning av fastighetsel

Utförs i första hand i 
samband med annan 
åtgärd

  Byte av fl äktmotorer   5-20% av elenergi 
  till fl äktarna

  Kan vara lönsamt Hög förbrukning av 
fastighetsel

Motorer är ofta för stora, 
byt till mindre och ef-
fektivare

Besparingsmöjligheter – ventilation

8
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Besparingsmöjligheter –ventilation

åtgärD möjlig 
Besparing

långsiKtig
lönsamhet (lcc)

inDiKation för att 
utföra åtgärD hur gör man?

  
Tidstyrning av fläktar

10-80% av elenergin för 
fläktar och uppvärmning 
av tilluften

  
Mycket lönsam Klagomål, höga drift-

kostnader

Kartlägg verksamheten, 
kontakta elektriker eller 
styrentreprenör

  Installation av värme-       
       återvinning
  

 50-85% av energin för 
 uppvärmning av tilluften   Mycket lönsam Höga uppvärmnings-   

koad   ningskostnader                     
kostn       

Kontakta teknisk konsult 
eller ventilationsentre-
prenör

  Anpassa ventilation  
  efter behov 10-80%   Mycket lönsam

Begränsad eller ojämn 
användning av lokalerna

Kartlägg hur lokalerna 
används för att skaffa ett 
underlag för åtgärd

  
System med till-/från

  luft: Sänk tempera- 
  turen på luften till rum-
  men

10-30% av uppvärm-
ningsenergin för tilluften   Mycket lönsam Komfortproblem, höga 

värmekostnader
Kontakta driftspersonal

  Årstidsanpassning 
  av luftflöden

10-30% av elenergin till 
fläktar   Mycket lönsam

Ingen möjlighet att reg-
lera luftflöden

Kontakta ventilations- el-
ler styrentreprenör för 
komplettering

  
Kontroll på flöden 10-30%

 
  Mycket lönsam

Klimatproblem, höga 
driftkostnader, ojämn 
belastning av lokalerna

Mät och justera flöden, 
komplettera ev med 
tryck/ flödesreglering

Din leverantör på upphängning!

Hamra 1
SE-330 10  Bredaryd

Sweden
Phone +46 (0)370 841 60

Fax +46 (0)370 841 85
www.stiglov.se

Höga uppvärmnings-
kostnader
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Driftoptimering ventilation 

Driftoptimering innebär att luftflöden och drifttider anpassas till 
verksamheten. Temperaturer justeras, luftfilter kontrolleras och 
byts. Det är svårt att ge en generell besparingspotential för 
driftoptimering, men att justera drifttider, kalibrera givare m.m. är 
lönsamma  åtgärder som kan ge stor besparing.  

Även ”ronderingar” av driftpersonal kan ge stora besparingar. 
Generellt  säger erfarenheten att det oftast finns  åtminstone 10 
procent att spara i  driftoptimering.   

   
    Driftoptimering–ventilation

    Exempel: lokalbyggnad 15 000 m2 

    Investering: 0–10 000 kr 
    Besparing: El – upp till 16 000 kr per år 
    Värme – upp till 15 000 kr per år 
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Behovsstyrning av ventilation 

Behovsstyrning av ventilation innebär att ventilationsfl ödet an-
passas till verksamheten. Ju fl er personer per aktivitet i en lokal, 
desto högre luftfl öde behövs.
 
Behovsstyrning kan spara mycket energi och pengar. I till exem-
pel skolor står ofta ventilationen på i klassrum även när de inte 
används. 

 

Byte av ventilationsaggregat

Byte av ventilationsaggregat kan vara aktuellt vid ombyggnader 
eller när befi ntligt aggregat har dålig funktion. 
 

    
    Byte av ventilationsaggregat

    Exempel: lokalbyggnad 15 000 m2 
    Investering: 1 220 000 kr 
    Besparing:  300 000 kr per år

 

rengöring av värmeväXlare

Behov av rengöring fi nns ofta för alla typer av värmeväxlare. 
Vissa typer kan borstas rena, andra kräver högtrycksspolning. 
Nedsmutsning kan minska verkningsgraden för växlaren med 
upp till 10 procent.

 

Byte av fläKt 

Besparing vid byte av fl äkt är beroende av fl era faktorer, bland 
annat motorns  effekt, typ av fl äkthjul och transmission (direkt-
driven fl äktremsdrift). Vid byte av fl äkt och motor mot ny kan 
besparingen uppgå till 50 procent av elanvändningen. 

isolering av Kanaler

Det är viktigt att ventilationskanaler är täta och välisolerade för 
att inte  tappa värme i frånluften fram till värmeväxlaren. Många 
äldre kanalsystem har dålig isolering  och en sämre täthetsklass, 
och behöver bytas ut. Dessutom minskar kondensrisken på kalla 
kanaler. 

 

   
    rengöring av värmeväxlare

    Exempel lokalbyggnad 15 000 m2 

    Enkel rengöring: 
    Investering: 5 000 kr 
    Besparing: 100 000 kr per år

   
    Byte av fläkt

    Exempel: lokalbyggnad 15 000 m2 
    Investering: 300 000 kr 
    Besparing: upp till 140 000 kr per år  
    (starkt beroende av drifttider) 
    Exempel: fl erbostadshus 2 000 m2 
    Investering: 40 000 kr 
    Besparing: upp till 4 000 kr per år



I beräkningarna har följande energipriser använts: 
El        1,0 kr per kWh exklusive moms.  
Värme  0,8 kr per kWh exklusive moms

 

översiKt referenshus

hus 1 loKal (Kontor) hus 2 BostaDshus 

    Area (Atemp)     15 000 m2     2 000 m2 

    Antal radiatorer     300 st     50 st 

    Ventilation     FTX ca 1,4 l/s, m2     F ca 0,25 l/s, m2 

    Drifttid     6000 h/år     8760 h/år 

    Aggregat/F-fläkt     4st 5 m3/s     0,5 m3/s 

    FTX verkningsgrad     < 70 %     - 

    U_medel     0,5 W/ m2, K     0,6 W/ m2, K 

    Omslutningsarea     12 000 m2     2 000 m2 

    Innetemp/årsmedel/DUT     21/6,6/-18°C     21/6,6/-18°C 

                                           Köpt energi

    Värme till rumsapparater kWh/ m2     50     76 

    Värme till ventilation kWh/ m2     24     32 

    Värme till VV       5     25 

    Kyla     15     - 

    Fast. El     20     10 

    Totalt     114     143 

Köpt energi  

12
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energiDeKlarationer

Efter ett EU-direktiv infördes en lag om energideklarationer i Sve-
rige i oktober 2006. Den omfattade då fl erbostadshus, kontor, 
lokaler och offentliga byggnader. Därefter har lagen utvidgats 
till att även omfatta småhus, om de ska säljas eller om de är 
nybyggda.

Energideklarationerna ska bidra till att uppnå riksdagens mål för 
energieffektivisering i bebyggelse. Den totala energianvändning-
en i bostader och lokaler ska minska med 20 procent till 2020 
och 50 procent till 2050. Idag utgör energianvändningen i bostä-
der och lokaler en tredjedel av landets totala energianvändning.

Deklarationerna ska utföras av certifi erade energiexperter vilka är 
ackrediterade av kontrollorgan. 

Det är fastighetsägaren som tillhandahåller alla uppgifter som 
krävs för deklarationen: isolering, fönster, golvyta, energianvänd-
ning med mera. Energiexperten sammanställer dem och ger 
om möjligt förslag till lönsamma åtgärder för att spara energi. 
Investeringar eller andra åtgärder ska alltså betala sig igenom 
minskade kostnader.

Energideklarationen ska bland annat omfatta information om:

• byggnadens energiprestanda (kWh/m2)
• när funktionskontroll av ventilation utförts och radon-

 mätning gjorts

• byggnadens uppvärmningssätt 

• om en effektivare energianvändning kan uppnås i det befi ntliga
 systemet eller genom att systemet ersätts med ett annat sys      
 tem eller en annan metod att kyla byggnaden.

Kostnadseffektiva åtgärdsförslag

Energideklarationen ska innehålla förslag på kostnadseffektiva 
åtgärder som inte försämrar inomhusmiljön. 

Följande aspekter bör beaktas när åtgärdsförslagen tas fram:

• Inverkan på energibalansen: temperatursänkning, drifttids-    
 minskning, förbättrad högre verkningsgrad, u-värde, kylbehov etc

• Ränta

• Energiprisets prisändringsutveckling

• Livslängd på åtgärden

• Underhålls- och driftkostnad för åtgärden Resultat per åtgärd:   
 Besparingskostnad per kWh.

genomförande av åtgärder 

I lagen om energideklarering fi nns inga krav på genomförande 
av åtgärder. Det är en möjlighet för branschen att hjälpa fas-
tighetsägare att genomföra de kostnadseffektiva förslagen så 
enkelt som möjligt. Samtidigt minskas energianvändningen och 
därmed miljöpåverkan.

Mer info fi nns på www.boverket.se

Tyvärr har energideklarationerna inte fungerat så bra och många 
energideklarationer har kostat fastighetsägare stora pengar utan 
att de fått några användbara råd. Svensk Ventilation anser att 
systemet behöver förbättras om det ska nå sitt syfte.
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service och unDerhåll är a och o  

Ventilationssystemen kan i sig vara ett problem för luftens kvali-
tet. Problemet beror nästan alltid på att de system som fi nns inte 
sköts ordentligt.

 Några vanliga orsaker är: 
• Smutsiga och/eller gamla fi lter gör inte luften ren utan smutsar 
tvärtom ner den. Filter måste bytas minst två gånger per år för 
att vara effektiva. 
• Filter med låg avskiljning kan göra att smuts och mikroorganis-
mer kan samlas inuti tilluftskanaler och därifrån spridas vidare. 
• Smuts som samlas i frånluftskanaler kan också på sikt orsaka 
att luftfl ödena blir för låga. 
• Att stänga av fl äktarna nattetid kan också göra att föroreningar 
sprids via kanalsystemet. 
• Fuktproblem kan bero på dåliga regnskydd vid uteluftsintag, 
luftkonditionering, luftfuktare eller på att det bildas kondens i 
kanalerna på grund av dålig isolering.

Det bästa är att aldrig låta den här typen av problem uppstå. Det 
gör man enklast genom att sköta ventilationsanläggningen lika 
bra och regelbundet som man sköter resten av huset. Att kon-
trollera fi lter regelbundet är enkelt och hindrar många problem 
från att uppstå. 

Bostäder och arbetsplatser där service och underhåll sköts, och 
där ventilationssystemet är dimensionerat för det antal människor 
som faktiskt vistas där, har oftast en hög luftkvalitet. Dålig sköt-
sel av systemen är en mycket vanlig förklaring till dålig luft vilket 
också den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) visar.

Att tidigt fundera över inneklimatet lönar sig alltid i längden även 
om byggkostnaden blir något högre. Byggnaden håller längre 
om ljud, ljus, luft och temperatur är bra. De som jobbar eller 
bor i den stannar kvar, och ägarna är nöjda. Finns det en tydlig 
kravspecifi kation för inneklimatet blir slutresultatet nästan per 
automatik bättre än det skulle ha blivit utan en sådan. Här är 
skriften R1, ”Riktlinjer för specifi kation av inneklimat” till god hjälp. 

instruktioner för drift och underhåll
Svensk Ventilation har tillsammans Byggtjänst och VVS Fö-
retagen tagit fram en branschstandard ”Instruktioner för drift 
och underhåll”, Vi vet att ventilationen kommer att få en ännu 
mera central roll i framtiden när vi ska energieffektivisera. För 
att lyckas med att energieffektivisera och samtidigt ha ett bra 
inomhusklimat så är skötseln och underhållet av en ventilations-
anläggning väldigt viktig. 

ventilation och energi

Energikrisen på 70-talet förde det goda med sig att vi blev med-
vetna om jordens ändliga resurser. Vi började spara och försökte 
på alla sätt minska användningen av energi. Det var bra. 

Men det hade också några nackdelar. Bland annat förde det 
med sig att hus tätades och isolerades så till den milda grad att 
luften slutade läcka genom väggar, dörrar och fönster. Eftersom 
vi inte följde upp tätningen av husen med förbättrad ventilation 
ledde åtgärderna till en kraftigt försämrad innemiljö – en innemiljö 
som lett till hälsoproblem för många människor. Dålig luft och 
fukt blev stora problem i både nya och gamla hus. 

En annan nackdel är att man ofta drar in på de funktioner som krä-
ver en viss energianvändning för att fungera. Vår ryggmärgsreaktion 
numera är ju att inte i onödan använda sådant som drar energi. 
Men vad är i onödan? Ventilation är det inte. 

Dessutom kräver inte en bra ventilationsanläggning en massa 
energi. Det är snarare precis tvärtom. En bra ventilationsanlägg-
ning minskar energibehovet jämfört med ett självdragssystem. 
Trots att den förvisso använder en del energi för att fungera. 

Nu ska vi energieffektivisera mer än någonsin och då får vi inte 
göra om 70-talets misstag. Denna gång ska energieffektivise-
ringen och inneklimatet gå hand i hand.  

checklista för ett bra ventilationssystem
  
• Bra inomhusklimat 
• Dragfritt 
• Låg ljudnivå 
• Rätt temperatur 
• Bra luftkvalitet 
• Låg energianvändning 
• Enkel drift och underhåll, försett med utförliga instruk-

tioner 
• Enkel injustering 
• Stor fl exibilitet 
• Låg livscykelkostnad (totalkostnad) 
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life cycle cost – lcc
När en investering görs idag ser man den nästan alltid på 
mycket längre sikt än man gjorde tidigare. Förr såg man allt som 
en kostnad, något kostar si och så mycket och man valde oftast 
det billigaste alternativet. 

Idag är resonemanget mer komplicerat, men mer verklighetsför-
ankrat. Man ser till en produkts eller en anläggnings kostnad för 
hela dess livs-cykel. Alltså vad den kostar att investera i, att driva 
och underhålla, och att så småningom eventuellt ta bort och för-
störa. Räknar man ut LCC, alltså Life Cycle Cost, ser man ofta att 
kostnaden för inköp är en mycket liten del av kakan, ofta så liten 
som 10 procent. Drift och underhåll utgör resterande 90 procent. 

Kostnaden för uppvärmning och ventilation är en betydande 
del av driftskostnaden för en byggnad. Vill man minska den bör 
man satsa på ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervin-

ning och behovsstyrning, det sparar energi och sänker därmed 
energikostnaden för byggnaden. En något högre investering i 
början (alltså själva inköpet av anläggningen) betalar sig snabbt 
när energiräkningen går ner. 

En annan fördel med detta är att det är skonsamt mot miljön – ju 
mindre energi som behöver användas, desto bättre är det för 
miljön.

lcc programmet
Svensk Ventilation har tagit fram ett LCC program för medlem-
marna.

Programmet är ett hjälpmedel som bland annat visar visuellt 
möjligheter till energieffektivisering och att byte till ett energief-
fektivare ventilationsaggregat är lönsamt. Det neutrala program 
uppskattas av beställarledet.
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utBilDning

En av våra viktigaste uppgifter inom Svensk Ventilation är 
utbildning och rekrytering till våra yrken. Vi arbetar i en framtids-
bransch med en nyckelroll i klimatarbetet och här finns många 
spännande arbetsuppgifter för dig som gillar teknik och är 
miljöintresserad. 

Utbildar du dig till ett yrke i vår bransch är framtidsutsikterna till 
anställning mycket goda. Du är med och påverkar vår framtida 
energianvändning och minskar därmed klimathotet. Vi kallar dig 
för framtidens klimathjälte. 

Ventilationsbranschen behöver anställa många nya medarbetare 
under de närmaste åren. Läs om några av de olika yrken du kan 
välja emellan i vår broschyr.

FÖR EN SUNDARE INNEMILJÖ
www.flexit.com

TEBE VENT
Nyinstallation och ombyggnader

Injustering och kontroll av luftflöden
Service av små och stora Luftbehandlingssystem

Ovk-besiktning

TEBE Vent Service AB • Värmdövägen 245 Nacka • Tel: 08 642 34 15 • info@tebevent.se

www.tebevent.se

exempel på arbetsområden hos våra  
medlemsföretag
  
Marknadsföring, Montage, Injustering, IT/Data, HR/Perso-
nalutveckling, Kompetensutveckling, Försäljning, Projekte-
ring, Ekonomi, Arbetsledning, OVK, Inköp, Kommunikation  
Kvalitet/Miljö, Logistik, Konstruktion, Energi, Inomhusmiljö, 
Projektledning, Forskning & Utveckling.



yrKesKategorier i ventilations-
Branschen

ventilationsmontör 

Som montör är du ute på olika byggarbetsplatser och installerar 
och monterar produkter i tekniska system. 

En montör kan ha följande arbetsuppgifter:

•  En fastighet i stan renoveras. Vindsvåningen ska byggas om till 
lägenhet. Du bevakar intransporten av ventilationsaggregatet på 
vindsvåningen som sker med hjälp av kran.

•  Du ansluter ventilationssystemet till det intransporterade venti-
lationsaggregatet samt diskuterar med rör och el om plats för 
kanaldragning i tak.

ventilationstekniker

Som ventilationstekniker arbetar du självständigt ute i fastigheter 
och bostäder. Du åker i en servicebil till flera olika uppdragsgivare 
varje dag. Du jobbar med problemlösning. Att arbeta som venti-
lationstekniker är ett fritt, omväxlande arbete där du träffar många 
människor. 

En vanlig arbetsdag kan innebära:

•  Samtal om dålig luft på ett dagis har kommit in. Du åker dit och 
undersöker vad det kan bero på.

•  Undersöker varför personalen på ett kontor i Kista upplever 
drag. Du kontrollerar ventilationssystemets funktion och justerar 
in systemet. 

17



18

projektledare

Som projektledare ser du det färdiga resultatet framför dig. Det 
kan vara en ventilationsinstallation i såväl små som stora projekt.

Det är du som projektledare som ansvarar för ekonomin, arbets-
ledningen och kontakter med andra yrkesgrupper. Om du är road 
av att lösa problem är det här ett av de roligaste jobb du kan ha. 
Många projektledare känner stor frihet och ofta ger jobbet mycket 
uppskattning. 

En dag i en projektledares, liv kan innebära:

•  På förmiddagen är du inne på kontoret och studerar ritningarna 
för den nya stormarknaden. Därefter gör du en tidsplan för 
inköp, personalbehov, och har kontakter med dina underleve-
rantörer.

•  På eftermiddagen deltar du i ett byggmöte på centrallasarettet 
där ni går igenom tidplanen för de olika yrkesgrupperna som 
omfattas av projektet.

•  Senare åker du ut till nybygget utanför stan och ser till att allt 
fungerar och att ingenting blir fel.
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säljare

Som säljare har du många och dagliga kontakter med både kun-
der och leverantörer. Du måste kunna sätta dig in i kundens situa-
tion och hitta produkter och lösningar till olika typer av problem.

•  Dagen börjar med ett kundbesök. Du förhandlar med kunden 
om leveranser till det nya kontorshuset i city.

•  Du kontrollerar lämnad offert innan du beställer varor.

•  Du räknar på en offert till centrallasarettet angående ombygg-
nad av klimatanläggning i barnkliniken.

•  Du dimensionerar fläktar till barnkliniken och planerar ditt mäss-
deltagande i Milano.

ventilation- och inomhusmiljöingenjör

Som projektör har du oftast huvudansvaret för ett projekt från bör-
jan till slut. Du tar reda på vilken lösning som passar kunden bäst, 
du designar systemlösningen och ser till att den blir så energief-
fektiv och miljövänlig som möjligt. Den tekniska nivån är hög och 
det gäller att hänga med i utvecklingen. 

En dag som projektör kan se ut enligt följande:

•  Du tar reda på konstruktionsförutsättningar, t ex hur många ska 
jobba på kontoret. Vilken verksamhet ska bedrivas i lokalen? 
Hur många datorer kommer det att finnas i lokalen? Vilken typ 
av belysning ska installeras? Därefter gör du en energianalys av 
byggnaden för att optimera husets energianvändning.

•  Efter ett projekteringsmöte för kontorshuset som ska byggas, 
justerar du kanaldragningen på grund av ändrade takhöjder.

•  Du gör ett platsbesök vid en pågående ombyggnad för att titta 
om befintliga ventilationskanaler måste bytas.

•  Tillbaka på kontoret ägnar du eftermiddagen till dimensionering 
av kylbatterier till det nya kontorshuset.



20

Det bästa valet för bostadsventilation
- VEX300 luftbehandlingsaggregat med motströmsväxlare

Läs mer på www.exhausto.se

Lägre 
värmekostnad

Lägre Ekonomisk 
drift

Ekonomisk 

Bra 
inneklimat

Kontroll och 
översikt

Kontroll och Mindre 
CO2 utsläpp

Mindre 

Mindre fastighets-
underhåll

Mindre fastighets-Mindre fastighets-Mindre fastighets-Mindre fastighets-

Kontroll och Kontroll och 

Mindre fastighets-Mindre fastighets-

EXHAUSTO AB
Verkstadsgatan 13
SE - 542 33 MARIESTAD

Tel. +46 501 39 33 40
Fax +46 501 39 33 41
info@exhausto.se
www.exhausto.se

EXHAUSTO AB
Verkstadsgatan 13
SE - 542 33 MARIESTAD

Tel. +46 501 39 33 40
Fax +46 501 39 33 41
info@exhausto.se
www.exhausto.se

Energieffektiva 
lösningar som 
förenklar  
byggandet
Idag är 40 procent av Europas energiför-

brukning kopplad till byggnader. Lindab 

arbetar aktivt för att bidra till att sänka 

denna höga siffra bland annat genom 

kraftfulla satsningar på energieffektiva 

lösningar för hälsosamt inneklimat och 

byggande.

Läs mer om våra produkter, lösningar och 

kund case inom detta område i vår kund-

tidning LindabDirect. Den hittar du på  

www.lindab.se.

l indab |  ventilation

AD-svensk-ventilation185x140.indd   1 2010-08-25   15:54:13
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svensK ventilation är en remissinstans 
för hela ventilationsBranschen

På grund av klimathotet och alla nya EU direktiv får branschorga-
nisationen Svensk Ventilation större betydelse.
Förutom att svara på remisser så vill vi påskynda och främja nya 
tekniska systemlösningar och produkter. Vi ser det som en stor 
fördel att det i vår branschförening finns tillverkare, ventilations-
entreprenörer, serviceföretag och grossister.
Nu öppnar vi också upp för anslutning av konsultledet för att 
främja helhetslösningar som är ett måste om vi ska klara våra 
framtida energimål. 

Svensk Ventilations nuvarande medlemmar ligger i framkant och 
ett antal är också världsledande när det gäller energieffektiv 
ventilation för hälsosamma byggnader. 
Vi vill att Sverige ska bibehålla denna världsledande position och 
måste därför följa med det som händer i vår föränderliga
omvärld.

en viKtig Del är att påverKa 
stanDarDiseringarnas utformning

Svensk Ventilations medlemmar är aktiva i standardiseringsarbe-
tet. Tillsammans med de andra nordiska branschorganisationer-
na ser vi till att vi har nordisk representation i de olika standard-
grupperna som berör ventilationsbranschen.

standardiseringsarbete berör nu också 
entreprenörs- och konsultledet 

Svensk Ventilation och SIS vill därför bjuda in intresserade entre-
prenörer och konsulter till våra grupper. 
 
Svensk Ventilation är unika i ventilationsbranschen för att vi 
redan är väldigt engagerade i standardiseringsarbetet. 

Som medlem i Svensk Ventilation kostar det ingenting att vara 
med i våra grupper. SIS ordnar nu också välkomstträffar för att 
lära sig vad det handlar om. 

med sis ligger du steget före

Som företagare, eller ansvarig för en verksamhet, kan du själv 
välja att vara antingen en påverkare eller en betraktare. Det är 
lätt att tro att standarder handlar om något som enbart ska föl-
jas. Men du som väljer vägen som påverkare, förstår snabbt att 
standardiseringsarbete ger dig förmånen att leda utvecklingen 
framåt och sätta riktlinjerna för hela din bransch. 

Den som vet mest ligger steget före, och får insikter som leder 
till att den egna verksamheten utvecklas. Något som gör att du 
tidigt får information om kommande förändringar – och snabbt 
kan anpassa verksamheten därefter!



22

Jan Andersson vice VD och marknadschef i ett av våra med-
lemsföretag:

vi vill ha sKärpta Krav

– Det vore bra om kraven i standarderna för ventilation skärps. 
Den senaste versionen avseende filter blev en kompromiss 
även om den innebär ett steg framåt. Det säger Jan Andersson, 
marknadschef och vice VD.

Han säger att mycket av arbetet kring standarder sker via den 
europeiska organisation Eurovent 

– Vi är bland annat med i produktgruppen PG4B där vi arbetar 
med att ta fram underlag från praktiska applikationer för utforma 
standarder för luftfilter. Man arbetar sedan vidare i tekniska kom-
mittéer och därefter för beslut i den europeiska standardorgani-
sationen CEN.

Det finns olika grupper i varje land och i Sverige är det SIS som 
sköter samordningen. 

– Det är en lång och tung process att ta fram en ny standard. Vi 
har en ny på gång för luftfilter som omfattar hur man testar och 
klassificerar luftfilter i olika filterklasser. Vi ställde högre krav men 
det blev en kompromiss, vilket ändå är ett steg i rätt riktning. 
Tyvärr har Italien överklagat. Nu har vi, inom Eurovent PG4B,i 
drygt tre år arbetat med en energi- och effektivitetsklassifice-
ring på filter som bygger på den senaste standarden vi har tagit 
fram. Om inte denna standard godkänns måste vi även ändra i 
energiklassificeringen.

Din branschkollega Mats Sandor framhåller vikten av att Norden 
håller ihop, hur ser du på det?

– Jag håller med honom. De nordiska företagen ligger före av-
seende krav på bra inomhusmiljö och det är viktigt att vi formar 
standarderna så att de också tar hänsyn till förutsättningarna i 
vårt klimat.

Jan Andersson säger också att standarder har stor betydelse för 
att minska antalet varianter och man försöker att standardisera 
filterdimensioner och liknande.

– Jag tycker att vi kan påverka i arbetsgrupperna och vi är väl-
digt aktiva som företag i det här arbetet. Vi är med i alla bransch-
organisationer och arbetsgrupper som berör oss i de länder vi är 
verksamma i runtom i världen.

– Den stora fördelen med detta är ju att vi då får in våra syn-
punkter och vi har en hög teknisk kompetens med många 
medarbetare runtom i världen som jobbar med forskning- och 
utveckling, bland annat i vårt nya utvecklingscenter i Trosa. Vi 
vet hur luft ser ut och hur filter fungerar osv. Vi kan visa ordent-
liga underlag, vilket underlättar när man vill påverka standarder-
nas utformning.

Vad vill ni göra framåt?

– Vi vill ytterligare skärpa kraven för att förbättra innemiljön och 
spara energi. Vi anser ju oss vara ledande i världen och högre 
krav är ett konkurrensmedel för oss. Dessutom har Europa och 
USA olika standarder, här vore det bra om vi fick en gemensam 
internationell standard. Det skulle innebära att produkterna ser 
likadana ut överallt.
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Mats Sandor, teknisk direktör i ett av våra medlemsföretag: 

Det går att påverKa stanDarDernas  
utformning

– Standarder är viktiga för vår verksamhet och utformningen av 
våra framtida produkter. Vi påverkas bland annat av EU-direktiv 
som kommer in Boverkets byggregler, BBR.  Det som är mycket 
hett nu är Energidirektivet, ErP (Energi Related Products). Där re-
fererar man till olika standarder och då blir det viktigt för oss att 
vara med och påverka hur dessa utformas, säger Mats Sandor, 
teknisk direktör och fortsätter:

– Det häftiga, tycker jag, är att vi faktiskt kan påverka standar-
ders innehåll. Därför är det viktigt att delta i de tekniska kommit-
téer där den detaljerade utformningen sker. 

Samordningen av det svenska standardiseringsarbetet och 
kopplingen till EU-standarderna och andra internationella stan-
darder sker genom, Swedish Standards Institute, SIS.

Mats Sandor säger att företaget deltar i de tekniska kommittéer 
som berör ventilationsbranschen, bland annat TK 170-kommittén 
för luftbehandlingsteknik. 

– Här är vi med och påverkar och får också tidigt veta vilka 
förändringar som är på gång. Vi samarbetar också med våra 
nordiska kolleger och det är viktigt att standarderna inte enbart 
utformas efter hur man tänker i Central- och Sydeuropa. Vi har 
ju ett annat klimat och vi vill få in våra synpunkter och det har vi 
lyckats med.

Mats Sandor säger att generellt är standarder jätteviktiga för 
företaget, inte minst för att undvika onödiga och fördyrande pro-
duktanpassningar. Samtidigt är standarder bra eftersom de kan 
hjälpa till att driva på den tekniska utvecklingen, menar han.

– Jag tycker också att engagemanget i branschen för standard-
frågorna är högt.

Årstaängsvägen 19 C

Box 47103

100 74 Stockholm

Tel. 08–762 73 60

Fax. 08–668 11 80

info@svenskventilation.se



Modern teknik för bästa ventilationsekonomi

www.fl aktwoods.se

Energieffektiva produkter och systemlösningar för att skapa 
ett bra och lönsamt inomhusklimat – från Fläkt Woods

Fläkt Woods är en global marknadsledare och samarbetspartner inom energieffektiva 

ventilations- och luftbehandlingssystem för både komfort- och bostadsventilation samt 

industriventilation. Vi förser byggnader med energieffektiva produkter och luftbehandlings-

system för inomhusklimat för att säkerställa att människor får en ren, behaglig och frisk luft.

I vår produktportfölj ingår ventilationslösningar med högsta energieffektivitet, från frekvens-

styrda fl äktar till energieffektiva systemlösningarna för luftbehandlingsaggregat, Econet 

och Combi Cooler. Vårt nyutvecklade luftbehandlingsaggregat eQ fi nns i fl era varianter 

och är ett av marknadens fl exiblaste och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Kylbaffl ar och don samt luftfl ödesregulatorer säkerställer ett bra inomhusklimat med 

ekonomiska effektiva lösningar. Vårt i3-koncept handlar om att kombinera de olika produk-

terna med smarta styrsystem och åstadkomma ekonomiska lösningar. Produkter som 

återfi nns i vårt e3-koncept har energi, ekonomi och miljöaspekter som viktiga delar.
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Modern teknik för bästa ventilationsekonomi

www.fl aktwoods.se

Energieffektiva produkter och systemlösningar för att skapa 
ett bra och lönsamt inomhusklimat – från Fläkt Woods

Fläkt Woods är en global marknadsledare och samarbetspartner inom energieffektiva 

ventilations- och luftbehandlingssystem för både komfort- och bostadsventilation samt 

industriventilation. Vi förser byggnader med energieffektiva produkter och luftbehandlings-

system för inomhusklimat för att säkerställa att människor får en ren, behaglig och frisk luft.

I vår produktportfölj ingår ventilationslösningar med högsta energieffektivitet, från frekvens-

styrda fl äktar till energieffektiva systemlösningarna för luftbehandlingsaggregat, Econet 

och Combi Cooler. Vårt nyutvecklade luftbehandlingsaggregat eQ fi nns i fl era varianter 

och är ett av marknadens fl exiblaste och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Kylbaffl ar och don samt luftfl ödesregulatorer säkerställer ett bra inomhusklimat med 

ekonomiska effektiva lösningar. Vårt i3-koncept handlar om att kombinera de olika produk-

terna med smarta styrsystem och åstadkomma ekonomiska lösningar. Produkter som 

återfi nns i vårt e3-koncept har energi, ekonomi och miljöaspekter som viktiga delar.

...men vissa får 
   bättre kvalitet

 Luften 
 är FRI

Både den mentala prestationsförmågan och det manuella arbetstempot kan 
vara nedsatt med upp till 20% vid ”normalt” dålig inomhusmiljö. Dessutom 
påverkas trivseln – och på sikt även de anställdas hälsa. Genom att öka luft-
tillförseln går det att uppnå minskad sjukfrånvaro, och ett bra inomhusklimat 
kan öka produktiviteten med upp till 15%. Även en ökning med bara 5% 
skulle troligen kunna påverka ditt resultat markant. Man kan också ofta se 
ett samband mellan dålig inomhusmiljö och onödigt höga energikostnader. 
Självklart kostar det en del att bygga om ventilationen och klimatsystemen, 
men en hel del går att uppnå med några enkla åtgärder.

Gunnar Karlsen Sverige AB är en TotalTeknisk entreprenör- och service-
partner: Vi erbjuder kompetent rådgivning baserad på utmärkt produkt-
kännedom och decenniers erfarenhet, ledande teknik samt ett stort antal 
smarta lösningar som bidrar till stora energi- och miljövinster i kombination 
med optimal komfort för bygg nadens användare. Vi arbetar med egen 
personal och kan leverera samtliga tjänster inom teknisk service i fastig-
heter. Vi har specialiserat oss inom entreprenad och service. 
Vi fi nns lokalt i hela Norge, Sverige och Danmark 
och vi har fördelen av en bred stöd  apparat med 
teknisk kompetens på högsta nivå. www.gk.se

Kontakta oss om ni är intresserade av att 
veta vad vi kan göra för er: tts@gk.se
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- ventilationslösningar som är 
innovativa och projektanpassade

Casamja Skåpkåpa

98 % osuppfångning vid 21 l/s
    -klimatsmart!

I vårt sortiment finner ni bland annat:
 - UteluftsDiffusorn Omega
 - Ljuddämpande uteluftsventiler på upptill 53 dB
 - Volymkåpor med mycket god osuppfångning,
  energisnåla och ljudlösa

Vi erbjuder med våra produkter enkla lösningar som 
ger ett förbättrat inneklimat och spar energi.      
Vi har lång erfarenhet inom ventilation och hjälper er 
gärna med produktanpassningar.

 Nu kan man återvinna 

90% 
 av innetemperaturen utan återluft!
 = Sant!

Otroligt men sant!
VoltAir System AB  |  Arenavägen 55, plan 6, 121 77 Johanneshov  |  Tel 46 (0)8 560  365  00  |  E-post: sales@voltairsystem.com

Hämta marknadens mest energieffektiva aggregatvalsprogram på  
voltairsystem.com - bästa resultat såväl när det gäller ekonomi,  
som miljö och hälsa! Få komponenter och rörliga delar. Låga SFP-tal.
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www.pax.se

•
 M

A

DE  I N  S WED
EN

 •

M
ADE IN SWEDEN

Luft in
PAX tilluftspaket

Luft ut
PAX passad®

frånluftsfläktar

tyst &
energisnål

ventilation
21db(A) • 4 W

Fråga Luvata Söderköping om värmning, kylning 
eller värmeåtervinning. Vi har den erfarenhet
och kunskap som krävs för att erbjuda rätt
värmeväxlare för varje kunds behov. Vi är
också stolta över vår goda leveransprecision. 

Värmeväxlare 
för alla miljöer

Vi ingår i Luvata Heat Transfer Solutions Division - världsledande
på värmeväxlarmarknaden. Besök www.luvata.com

Luvata Söderköping AB, 614 81 Söderköping
Tel  0121-191 00  Fax  0121-101 01

www.luvata.com/coiltech

CLEAN A IR  SOLUT IONS

Vårt nya kombinationsfi lter City-Flo XL rensar luften från både partiklar 
och molekyler. Filtret är speciellt utvecklat för byggnader i stadsmiljö 
och är ovanligt effektivt mot avgaser, lukter och ozon. Ge din fastighet 
nya lungor. www.camfi l.se

Håll staden borta
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What’s in it? That much:

miljarder €
per år är vad Europas industri skulle 
kunna spara i energikostnader genom 
att använda EC-fläktar.

3,6

Greentech står för miljömedvetande som lönar sig. Idag står fläktarna för 10% av den totala 
elförbrukningen hos Europas industrier. Om man konsekvent skulle använda ebm-papst 
Greentech- märkta EC-produkter, sänks den delen av elförbrukningen med hela 30% - något 
som verkligen lönar sig! Redan idag uppfyller våra produkter morgondagens tuffa energikrav. 
Konstruktionen, utvecklingen och produktionen av våra produkter följer en filosofi som
gör miljöpåfrestningen imponerande liten. Flertalet utmärkelser vittnar om detta faktum. Vi är 
stolta över vår filosofi: varje ny produkt som utvecklas måste vara bättre än föregångaren ur 
miljö- och ekonomisynpunkt. Detta skiljer oss från andra. www.ebmpapst.se/greentech

The engineer’s choice

JS Sverige AB
Jörgen Kocksgatan 3 
S-211 20 Malmö 

T/ +46 40 699 09 00
F/ +46 40 699 09 01

W/ jssverige.se

- Vi har  flera smarta lösningar för 
lägenheter och  flerbostadshus!

Lu  miljö AB har e   komple   sor  ment av
värmeåtervinningsaggregat med modern 
teknik, energieff ek  va  fläktar 
och tyst dri  ...

Lu  m
värm
tekni
och t

Du når oss på telefon 0510-228 00, eller www.lu  miljo.se

Från utelu    ll inneklimat...

Nu även cer   fierade enligt EUROVENT!

Kraven på energieffektiva byggnader ökar ständigt. Samtidigt ska 
inomhusklimatet vara hälsosamt och komfortabelt. Men du kan 
andas ut! Swegon är en av Europas ledande leverantörer av bra 
och hälsosamma inomhusmiljöer. Våra ventilations- och klimatlös-
ningar klarar de strängaste kraven på energi och hälsa, för alla 
typer av fastigheter.

Vi skapar världens bästa inomhusklimat för människor och miljö.

Andas ut!
Du kan få både bra inomhusklimat och energieffektivitet.

www.swegon.se

SE_Andas ut_90x140.indd   1 2010-09-16   14:20:49
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www.skanska.se

Skönare framtid med 
gröna energilösningar
Vi som jobbar på Skanska Installation är gröna. Inte oerfarna eller nya i gamet, 
men väldigt måna om att ta fram hållbara energilösningar. För vår miljös skull. 
För framtiden. Det har vi gemensamt med alla andra delar av bolaget. Vi jobbar 
med effektiva och flexibla system med intelligenta funktioner som underlättar 
användarens vardag. Vi ombesörjer alla typer av fastighetsinstallationer, från 
entreprenad till service. Resultatet? ett behagligt inneklimat, låga kostnader 
och ett gott miljösamvete.

Läs mer om vårt erbjudande på skanska.se/installationer
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Strandvägen 65 ● 870 52 Nyland 
Tel: 0612-77 18 80 ● Fax: 0612-77 18 99 

E-post: info@welandluftbehandling.se

www.welandluftbehandling.se

Luftbehandlingsaggregat av högsta kvalitet
Svensktillverkade, för nordiska förhållanden

Strandvägen 65 ● 870 52 Nyland 
Tel: 0612-77 18 80 ● Fax: 0612-77 18 99 

E-post: info@welandluftbehandling.se

www.welandluftbehandling.se

Luftbehandlingsaggregat av högsta kvalitet
Svensktillverkade, för nordiska förhållanden

Bevego  
Den naturliga 

länken

Ängsv. 22, 672 32 Årjäng • Tel 0573-71 10 45 • www.aircoil.se

AIRCOIL erbjuder ett heltäckande program av bat-

terier, mediekylare, fläktar och andra värmeväxlan-

de produkter. Kan vi gemensamt spara på  

energi, sparar vi också på miljön.

NATUREN GER OSS NY ENERGI

energi, sparar vi också på miljön.

AIRCOIL erbjuder ett heltäckande program av bat

terier, mediekylare, fläktar och andra värmeväxlan

de produkter. Kan vi gemensamt spara på 

energi, sparar vi också på miljön.

NATUREN GER OSS NY ENERGI

GÖR DINA FILTERBYTEN TILL ETT RENT 
NÖJE MED ULTRABUTIKEN.SE!

Vi tillverkar luftfi lter till marknadens alla förekommande aggregat. Vårt ledord är omtanke och 
vårt fokus ligger på att leverera moderna och klimatsmarta kvalitetsfi lter med hög servicegrad. 

Vi vill helt enkelt göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att hålla koll på vilka fi lter man har i sina fastigheter och när det 
är dags att byta. Välkommen att upptäcka fördelarna i Sveriges bästa fi lterbutik du också! www.ultramare.se.
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Ren luft
en bra affär

Stagneliusvägen 47 112 57 Stockholm  
Telefon 08 – 22 33 90  www.spirare.se

Ren luft ger dig två starka affärsfördelar: 

Nöjdare hyresgäster och bättre ekonomi. 

Bättre ekonomi får du genom att du inte 

behöver rengöra ventilationskanalerna så ofta. 

Nöjdare hyresgäster får du därför att vi idag 

vet att luften vi andas påverkar hur friska

vi är och hur vi presterar. Det här är något 

dina hyresgäster är intresserade av. 

Luftreningssystem från IQAir renar effektivt 

luften från dammpartiklar, allergener,

bakterier och virus. Det gör IQAir till första 

hjälpen både för allergiker, astmatiker och för 

dem som vill hålla sig friska. Men det slutar 

inte där. Också gaser, ångor och lukter

reduceras effektivt med världens mest avan-

cerade luftreningssystem som passar för alla 

miljöer. Det är därför flera internationella och 

oberoende tester utsett IQAir till “Bäst i test”.

Ren luft är en konkurrensfördel. Utnyttja den.

IQAir har produkter för 
hem, kontor, sjukhus, 
tandläkarmottagningar 
och laboratorier.



32

PROMPT
Miljoner får bra luft
I början av 1970-talet byggdes ett stort antal flerfamiljshus i 
Sverige, det s.k. miljonprogrammet. Dessa byggnadsbestånd är 
i dag i stort behov av förbättrad ventilation eftersom de flesta 
fortfarande bara har mekanisk frånluft. Systemair har en inno-
vativ systemlösning för detta. Lösningen möjliggör energieffek-
tivisering och säkerställer samtidigt ett bra inomhusklimat

Idén bygger på att det befintliga frånluftssystemet, komplette-
ras med ventilationskanaler i lägenheter för tillförsel av friskluft. 
Systemair har utvecklat ett nytt energisnålt ventilationsag-
gregat som ersätter de gamla fläktarna. Det är försett med en 
högeffektiv värmeväxlare där upp till 90% av värmeenergin 
återvinns. 

Miljoner kan nu snabbt få bra luft med enkla medel. Det prisbe-
lönta systemet kallas PROMPT.

Systemair AB • Industrivägen 3 • 739 30 Skinnskatteberg
Telefon 0222-44000 • info@systemair.se • www.systemair.se

Systemair är vinnare av 
Stora Inneklimatpriset 2010

Kanalsystem PROMPT
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