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Jag säger som min ungdomsidol Ingemar 
Stenmark. När man har farten uppe är det 
bara att fortsätta satsa på att göra ett ännu 
bättre jobb. Samtidigt som vi har samma 
ödmjukhet i kroppen som Ingemar Stenmark  
motiverade oss med på 70-talet så är vi stolta 
över våra framgångar ihop med Sveriges 
fantastiska installatörer. Det är också med 

stor ödmjukhet som jag tar över Proffsnytts 

ledare.

Som lagkamrat i ett härligt försäljnings-
team i Sverige och utomlands är det min 
glädje att se hur fint NIBE har utvecklats 
tillsammans med våra skickliga installatörer 
och samarbetspartners. 2017 blev ett år 
då både värmepumpsmarknaden och NIBE 
Energy Systems fortsatte att växa snabbt 
och starten på 2018 är inget undantag. Vi 
ser inga tecken på avmattning vilket givet-
vis är goda nyheter för dig som installatör. 
När det går bra för er som installatörer går 
det även bra för oss och vice versa. Utan 
våra tekniska framsteg, höga kvalitet och 
service tappar ni i konkurrenskraft vilket vi är 
mycket medvetna om. Tro mig när jag säger 
att vi varje dag arbetar hårt i både kontor och 
verkstad för att förtjäna ert och slutkundernas 
förtroende.  

Vi ses på Nordbygg!
När jag vandrar runt på branschmässan 
Nordbygg i april kommer jag att lyssna mer 
än jag pratar. På så sätt tar jag med mig 
hem massor av kunskap från er installatörer 
som varje dag möter kunderna ute i verklig-
heten, i kulvertar, pannrum och tvättstugor. 
Det är genom att just lyssna som vi lärt oss 
att kombinera olika lösningar och att skapa 
helhetssystem. Det gäller att vara öppen i 
sinnet när det kommer till framtidens vär-
me, varmvatten, ventilation och kyla. 

De ä bar å åk!
På mässan visar vi upp vår allra bästa 

sida och djupa kunskaper i en fin ny monter, 

fylld med produkter vi är stolta över. Bud-

skapet ”Din komfort vår drivkraft” syftar till 

att belysa att vi fokuserar extra mycket på 

våra helhetslösningar både för privatperso-

ner och kommersiella kunder. Vi lyfter fram 

vårt växande fastighetssegment och visar 

upp lösningar som kombinerar det bästa 

av olika världar för att skapa ett perfekt 

inomhusklimat. Under Nordbygg arrangerar 

vi också ett antal intressanta seminarium 

och vi ger stöd och råd kring de senaste 

byggreglerna.

Ingemar Stenmark tar täten i ”Det 
stora utbytet”
När jag nu rundar av min första ledare vill 
jag plocka upp en tråd som vi även tidigare 
berört, den om att vi står inför en spännande 
och omfattande utbytesmarknad. En stor 
grupp nöjda slutkonsumenter och en allt 
ökande utbytesmarknad borgar för många 
utbyten under ett antal år i framtiden. Vår 
målsättning, som NIBEs egen bergvärme-
pumpsguru Per Törnkvist understryker, är 
att vara ”utbyteskungen i nästa generation 
av energieffektiviseringar”. Som ni kanske 
redan sett så ger legendaren Ingemar 
Stenmark oss en knuff i ryggen med sitt 
beslut att satsa på en bergvärmepump från 
NIBE Energy Systems. Om du inte redan sett 
våra filmer med Ingemar, hittar du dem på 
Youtube eller detstorautbytet.se 

Ta väl hand om er själva och era kunder.  
Nu kör vi!

Niklas Rönnäng 

Försäljningschef, SverigeVad vill du läsa om?
Tipsa oss gärna!
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Fastighetsteamets senaste lagförstärkning 
är en utbildad kyltekniker som de senaste tio 
åren arbetat med att skapa kyla inom industrin 
för Carrier, Huurre och Bravida. Sedan novem-
ber har David bytt krispig kyla mot hållbar värme 
på NIBE Energy Systems.

– Efter att ha producerat massor av kyla är 

det väldigt spännande att få lägga till värme på 

CVt, säger David med ett skratt och fortsätter. 

Det ska bli väldigt spännande att få hjälpa våra 

utesäljare och deras kunder skapa både kyla 

och värme i större fastigheter med våra fina 

systemlösningar. Jag är stolt över att ha fått 

chans att bli en del av NIBEs lag, säger David 

Möller.

David är stationerad i Fastighetsteamet i 

Markaryd. Att hjälpa kunderna dimensionera 

anläggningar med rätt teknik och systemtänk 

är hans nya vardag. Efter att i tio år hanterat 

utmaningar inom kyllösningar är hans nya 

fokus nu att skapa ett perfekt inomhusklimat i 

flerbostadshus, skolor, butiker…ja egentligen 

alla fastigheter som är större än villor. Efter 

en lärorik start på det nya livet på NIBE är han 

redo att gripa tag i alla utmaningar.

– Jag har läst väldigt många flödescheman 

genom åren och vet hur det funkar ute på 

fältet. Att vara tillgänglig för våra säljare och 

kunder och ha rätt förslag är a och o för mig 

framåt. Jag är ödmjuk inför allt nytt och ser 

mycket fram emot att få hjälpa våra kunder 

skapa fina lösningar, avslutar David Möller på 

Fastighetsteamet.

Från kylan in 
i värmen! 

Möt David Möller, fastighets- 
teamets nye innesäljare

Efter att i hela sitt 12-åriga yrkesliv ha 
arbetat med värme- och sanitetsinstal-
lationer tar André Hansson klivet in i för-
säljning. Men det är ingen glättig säljare 
vi talar om. Tvärt om. André har fötterna 
stadigt förankrade i pannrum och kul-
vertar, med problemfria installationer på 
näthinnan. Möt André som utan att tveka 
konverterar sin direktelvärmda villa till 
vattenburen värme… med egna händer!

–  Jag är stolt över att få börja på NIBE. Ända 
sedan jag gick ”rörmockarlinjen” på gymnasiet 
i Markaryd har jag haft en fin bild av NIBE. Ett 
gediget företag med härlig framåtanda. Det 
ska bli väldigt roligt att få hjälpa våra kunder 
i Västsverige skapa fina resultat med våra 
produkter, säger André Hansson.

Efter att tidigare ha arbetat som projektle-

dare på Caverion och senast som konsult på 

IMI Energi och VVS-utveckling har André nu 

klivit in i NIBEs säljkostym, fast utan kostym. 

Rör och installationer i alla dess former har 

varit den röda tråden genom Andrés yrkesba-

na och han har många gånger själv installerat 

värmepumpar från NIBE och andra märken. 

Som projektledare och konsult har han sålt 

tjänster, nu blir det produktsälj istället.

– Jag drivs av att skapa bra tekniska lösning-

ar som möter kundernas behov och möjlighe-

ter. Jag trivs med att springa i pannrum och 

räds inte att fatta rörtången om det skulle 

behövas. Framöver blir det förstås mindre av 

den varan och mer av att tillsammans med 

kunderna hitta den absolut bästa lösningen för 

dem, i varje enskilt fall. Som person är jag ly-

hörd och vill vara nära våra kunder och visa att 

vi verkligen jobbar hårt för att förtjäna deras 

förtroende, avslutar André Hansson.

Ny säljare med 
rörtången i näven  
Möt André Hansson, NIBEs  
nye distriktssäljare

NIBE Vedex 4000

Vi har en ny Vedex i sortimentet av 
vedpannor som uppnår den högsta 
energiklassen. Den är godkänd 
enligt EN303-5 klass 5 och har 
en omvänd förbränning som ger 
maximalt utnyttjande av veden. 
Med en välutvecklad sugande fläkt 
för vedeldning mot ackumulator och 
keramisk infodrad brännkammare 
når Vedex en hög temperatur och 
låga utsläpp.

NIBE Micro booster
NIBE Micro booster är en av årets 
nyheter. Det är en produkt för 
individuellt varmvatten i exempelvis 
flerfamiljshus. Det breda arbetsom-
rådet från 5-45 °C gör den speciellt 
lämpligt att användas i till exempel 
lågtempererade fjärrvärmenät, i 
centrala värmepumpssystem eller 
i kombination med exempelvis 
solpaneler. NIBE Micro booster har 
en 190 liters inbyggd varmvattentank 
och kommer att finnas i två versioner 
– med eller utan förvärmningsslinga.

NYHET

NYHET
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Har du full koll på Boverkets byggregler? 

Grattis, då kan du sluta läsa här. Men 

om du kanske ändå undrar hur bygg-

reglerna ändrats inom uppvärmnings-

området kan det vara en bra idé att 

låta NIBEs Richard Carlholmer reda ut 

skillnaderna mellan BBR24 och BBR25.

– Till att börja med kan det vara bra att känna 
till att vi idag lever med BÅDE BBR24 och 
BBR25. Som byggherre kan man faktiskt välja 
vilken man vill söka bygglov på idag. Men till 
sommaren är det nummer 25 som gäller för 
hela slanten. Oavsett vilken man följer gäller 
det att förstå skillnaderna som faktiskt är 
ganska stora, berättar Richard Carlholmer på 
NIBE Energy Systems.

I kärnan av Boverkets byggregler BBR25 
finns en formel som för tankarna till avan-
cerad matematik eller Professor Balthazars 
värld (populär kroatisk, animerad TV-serie 
från 70-talet). Oavsett jämförelse ryggar de 
flesta till vid en första åsyn av den till synes 
komplicerade formeln.

– Boverkets formel skapar ofta spännande 
reaktioner hos åskådare, man nästan ser hur 
de sjunker ihop, men bakom dess klurighet 
vilar både tydlighet och enkelhet när man 
väl förstått den. Faktum är att den är helt 
central i byggreglerna framöver. Mitt tips är 
att ta tjuren vid hornen och lära sig hur det 
fungerar, säger Richard med ett skratt.

Jämförelse av BBR24 och BBR25

Eftersom BBR24 går i graven till sommaren 
och nummer 25 blir allenarådande, presen-
terar Richard här de största skillnaderna 
mellan de båda regelverken.

1. BBR25 innebär att Sverige HAR  

infört NNE

Det råder ibland ovisshet om vilka byggregler 
som gäller för nära nollenergi krav (NNE). 
Det är helt onödigt eftersom BBR25 ÄR 
Sveriges gällande NNE-regler. Skillnaden 
mellan BBR24 och BBR25 är för övrigt små 
gällande energikraven, den större skärpningen 
kommer först i ett senare steg.

2. Rättvisare klimatzoner

I BBR24 var Sverige indelat i fyra stora klimat- 
zoner, i BBR25 är varje kommun sin egen 
klimatzon med sin egna, unika ”kommun- 
faktor”. Tanken är att göra kraven mer rättvisa. 
Att det kunde vara stora klimatskillnader 
mellan en tidigare zons norra delar med dess 
södra delar är ju knappast kvantfysik. Bo-
verket har nu skapat ett rättvisare regelverk 
med individuella klimat-faktorer för Sveriges 
290 kommuner som ska undanröja risken för 
skevheter.

3. Köpt energi har ersatts av ett primär- 

energital

Det nya regelverket för primärenergital 
ersätter BBR24as uppdelning i eluppvärm-
da respektive ej eluppvärmda hus. I BBR25 
ska alla hus, oavsett uppvärmning klara det 
magiska talet PET 90, annars godkänns 

inte energiberäkningen. Beroende på vilket 
bränsle som används för uppvärmning på-
verkas ditt primärenergital. Olika bränslen, 
som olja, fjärrvärme, pellets, el etc får olika 
primärenergifaktorer. Exempelvis har fjärr-
värme faktor 1,0 och el 1,6. 

4. Värme och varmvatten räknas olika

Förenklat man kan säga att värmeenergiåt-
gången separeras. I BBR24 tittade man på 
den sammanlagda energiförbrukningen för 
värme, varmvatten och fastighetsel. I BBR25 
är formeln för uppvärmning, varmvatten 
och fastighetsel separerat. Anledningen är 
att värmedelen påverkas av den aktuella 
kommunfaktorn enligt de nya reglerna för 
klimatzoner. Varmvatten och fastighetsel 
påverkas inte av kommunfaktorn.

Summa summarum

Konklusionen är att det är business as usual 
för värmepumpar.

– Det är mycket små kravskillnader mellan 
BBR24 och BBR25 när det gäller renodlade 
värmepumps- eller fjärrvärmeinstallationer. 
Däremot kan man säga att när det kommer 
till hybridlösningar med både värmepump 
och fjärrvärme, som tidigare räknades som 
”ej eluppvärmda”, då gäller det att verkligen 
läsa på och ha koll på gällande regler. Detta 
eftersom värmepumpens ”drivenergi” till 
skillnad från BBR24, straffas med primären-
ergifaktorn 1,6, avslutar Richard Carlholmer 
på NIBE Energy Systems.

Kom och prata 
BBR25 med NIBE 
på Nordbygg 

NYA BYGGREGLER

BFS 2017:5 
BBR 25 
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där  

PEi Primärenergifaktor per energibärare 

Dimensionerande 
vinterutetemperatur, 
DVUT 

Den temperatur, för representativ ort, som framgår av  
1-dagsvärdet i ”n-day mean air temperature” enligt SS-EN 
ISO 15927-5. Temperaturen får ökas om byggnadens tids-
konstant överstiger 24 timmar. Ökningen framgår av 
standardens redovisade temperaturer för 2, 3 eller 4 dygn. 
Byggnadens tidskonstant, mätt i dygn, används för val av 
motsvarande tabellvärde (n-day). Temperaturökning, bero-
ende på högre tidskonstant än 96 timmar kan fastställas 
genom särskild utredning. 

Energi för 
komfortkyla 

Den till byggnaden levererade kyl- eller energimängd som 
används för att sänka byggnadens innetemperatur för 
människors komfort. Kylenergi som hämtas direkt från 
omgivningen utan kylmaskin från sjövatten, uteluft eller 
dylikt (s.k. frikyla), inräknas inte. 

Genomsnittlig 
värmegenomgångs-
koefficient Um 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för bygg-
nadsdelar och köldbryggor (W/m2K) bestämd enligt SS-EN 
ISO 13789:2007 och SS 24230 (2) samt beräknad enligt 
nedanstående formel, 

där  
Ui Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/m2K).
Ai Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmda delar av 

bostäder eller lokaler. För fönster, dörrar, portar och dylikt 
beräknas Ai med karmyttermått. Byggnadens hela invändiga 
höjd används vid beräkningarna, dvs. från överkant botten-
bjälklag till underkant vindsbjälklag. 

ψk Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köld-
bryggan k (W/mK). 

lk Längden av den linjära köldbryggan k (m). 
χj Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga 

köldbryggan j (W/K). 
Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot 

uppvärmda delar av bostäder eller lokaler. Med omslutande 
byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar 
uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot 
mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen. 

Hushållsenergi Den el eller annan energi som används för hushållsändamål. 
Exempel på detta är elanvändningen för diskmaskin, tvätt-
maskin, torkapparat (även i gemensam tvättstuga), spis, kyl, 
frys, och andra hushållsmaskiner samt belysning, datorer, 
TV och annan hemelektronik och dylikt. 

��pet �
∑ ��uppv,i�geo � �kyl,i � �tvv,i �� ��f,i� � ��i6���

�temp

�m � ∑ �i�ini� � � ∑ �kmk� � �k ��∑ �jp
j��

�om  
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Breaking news!
Remiss om skärpta regler

Många bäckar små leder till ett resultat med 
kraftiga skärpningar och tuffare skärpningar 
för värmepumpar än för fjärrvärmen. Inte 
oväntat då fjärrvärmen redan idag i princip 
är utrotad för småhus, just för att det är  
problematiskt att klara så stränga energikrav. 

Här följer ett antal av de förändringar 

som bör uppmärksammas:

• EPpet för småhus skärps från 90 till 80  
 och gäller alla energislag.
• Areakorrektion införs för småhus under  
 130 m2, fallande från EPpet 80 till 90 för  
 hus 130-90 m2, och under 90 m2 så  
 gäller EPpet 90.
• Primärenergifaktorn för fjärrvärme mildras  
 från 1,0 till 0,95.
• Primärenergifaktorn för el skärps från  
 1,6 till 1,85.

Så kom den då till slut, remissen för de svenska NNE-reglerna och den skärpning 
som utlovats i steg två, dvs från första januari 2021 för de flesta byggnader. Hur 
blev det nu då? Ja vid en första anblick ser det inte så farligt ut, men ju djupare 
man tar sig desto värre blir det.

• Vissa kommuner har fått en lägre Fgeo,  
 medan andra fått en högre.
• Tillägget för max installerad eleffekt  
 skärps från 25W till 20W/m2.

Summerat så kan man konstatera att 
resultatet slår väldigt olika, allt ifrån att rik-
tigt små hus med fjärrvärme får en lättnad, 
till att vissa hus med värmepump kan få 
skärpning på över 30 procent. Så det gäller 
verkligen att räkna igenom hur detta slår för 
olika aktörer, för det här blir ingen ”walk in 
the park” om någon trodde det.

En positiv effekt är när man kombinerar 
värmepump med solcellspaket. Varje kWh 
som solel reducerar byggnadens energibe-
hov, den följer med primärenergifaktorn och 
blir därmed värd 1,85 kWh i beräkningen. 
Det kan i många fall vara helt avgörande 

NYA BYGGREGLER

om en byggnad i visst geografiskt läge med 
frånluftvärmepump klarar EPpet 80 eller 
inte. Så nu gäller det att både NIBE och hus-
tillverkare vässar pennan och tillsammans 
jobbar för att senast 2021 ha gångbara  
kombinationer. Utan att avslöja för mycket 
så har vi så klart nya och förädlade produkter 
i pipelinen, avslutar Richard Carlholmer lite 
hemlighetsfullt.
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NIBE Uplink
Uppkopplad  
komfort

Skräddarsydd 
teknologi

En del 
av ditt 
smarta hem

Din komfort
vår drivkraft

Se filmen,  
scanna QR-koden!
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NIBE samarbetar med  
Ingemar Stenmark  
i webbserien ”Det stora utbytet”, för en hållbar framtid

NIBE Energy Systems lanserar nu ett samarbete med skidlegenden Ingemar Stenmark. 
Syftet är att sprida uppmärksamhet om vikten av att förnya sitt värmesystem i tid, för 
ett perfekt inomhusklimat med minimal påverkan på miljön och energiräkningen.

N
IBE Energy Systems drivs av en 
passion för förnybar produktion 
av energieffektiv och hållbar in-
omhuskomfort. Med varumärkes-

löftet ”It’s in our nature” visar NIBE på stora 
miljövinster med att ta tillvara på den energi 
som luft, mark och sol bjuder på. Den 2/3 
släpptes webbserien ”Det stora utbytet” på 
NIBEs webbsida och sociala medier. Under 
fyra avsnitt får publiken följa skidlegenden 
Ingemar Stenmark när han bestämmer sig för 
att förbättra familjens inomhusklimat och göra 
något åt sitt gamla värmesystem.
– Med samarbetet vill vi peka på vinsterna 
med att uppgradera sitt värmesystem i tid för 
att behålla ett inomhusklimat som är perfekt 
och hållbart för varje familjs specifika behov, 

säger Magnus Axelsson, Marknadskommuni-
kationschef NIBE Energy Systems.
Många villaägare investerade i värmepumpar 
för ett tjugotal år sedan och står nu inför samma 
utbyte som Ingemar. Under de kommande 
åren beräknas cirka 50 000 värmepumpar 
behöva bytas ut i Sverige. Det finns många 
anledningar till att byta pumpen i god tid.

– Du slipper osäkerheten med en värme-
pump som börjar bli till åren. Om man upp-
graderar sitt värmesystem i tid kan man vara 
trygg i att energikostnaderna förblir låga, att 
modern teknik gör att man kan kommunicera 
med värmepumpen via exempelvis mobilte-
lefonen och att hushållet till stor del drivs av 
förnyelsebar energi med minimal påverkan 
på miljön, säger Magnus Axelsson.

I webbserien får vi följa Ingemar när han 
går från ord till handling och väljer att satsa 
på en av marknadens effektivaste lösningar 
inom värmepumpar. 
– Jag har länge tänkt på att byta till en ny 
bergvärmepump men inte tagit tag i det. När 
jag och min fru jämförde olika produkter och 
läste på om fördelarna så kändes det bra att 
byta till NIBE. Men den nya värmepumpen 
önskar jag sänka energiförbrukningen ännu 
mer, säger Ingemar Stenmark om sitt utbyte.

DET STORA UTBYTET
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Ägarparet Eva Dahlberg och David Hill

MILJÖKONVERTERING

• Ägs och drivs av Eva Dahlberg, som tog över hotellet efter  
 sina föräldrar 1998.
• 2017 blev Eva Dahlberg Årets Företagare i Skåne.
• Hotell Grand Hotell och Olympia har sammanlagt 40 rum,  
 restaurang och konferens.
• Konverterat till bergvärme från oljeuppvärmning.  
 Sammanlagd förbrukning 52 kubikmeter olja per år. 
• Installatören Håkansson Rör borrar 13 hål och installerar  
 tre NIBE F1345, sammanlagd effekt 160 kW.
• Anläggningen producerar varmvatten och värme samt  
 inledningsvis frikyla i kök och matsalar.
• Investering: 3-3,5 miljoner kronor. Återbetalningstid 5-6 år.  
 Sänker energikostnad med cirka 75 procent.
• I nästa steg planeras för solcellspaneler och utbyggnad  
 av frikylan.

Grand Hotell Mölle & Olympia
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forts. på nästa sida

Det ser ut som en dröm. Ett av Sveriges pampigaste hotell tronar majestätiskt 
och tryggt på höjden över skånska Mölle by the Sea. I väggarna vilar minnen 

från 100 års badliv med gäster från hela världen. Hotellet är i alla dess  
vinklar och vrår historiskt. 2018 bär med sig ännu en historisk milstolpe.  

Det är året då Grand Hotell gör slut med oljan! Framöver är  
det berget som värmer och kyler gästerna.

MILJÖKONVERTERING

Från olja till bergvärme. Så sänker anrika  
Grand Hotell Mölle  

energikostnaderna med 75 procent

Grand Hotell i Mölle byggdes 1909 på 
klippkanten ovanför Mölle, med Kullabergs 
naturreservat i ryggen och med obruten vy 
över Öresund och Kattegatt. Ett av Skånes, 
ja Sveriges pampigaste sekelskifteshotell, 
smyckat med snickarglädje och salonger som 
för tankarna till en svunnen tid. Hotellet är ett 
populärt utflyktsmål för den hungrige, fest-
sugne eller nattgästen som snabbt drömmer 
sig bort till Medelhavet eller Toscana. Sedan 
1998 driver Eva Dahlberg och hennes man 
David Mill hotell och restaurang med passion 
för kvalitet, närodlade råvaror och hållbarhet. 

– Vi brinner för att ta hand om vårt gamla 

hotell och ge människor fina upplevelser 

hos oss. Efter många års renovering av 

Grand Hotell och systerhotellet Olympia har 

vi äntligen investerat i en energisatsning vi 

drömt om. Efter att hotellen i alla år värmts 

upp av olja konverterar vi till bergvärme. Det 

är en efterlängtad satsning som kommer att 

revolutionera vår energiförbrukning, säger Eva 

Dahlberg, VD på Grand Hotell Mölle.

Beslutet att ta tjuren vid hornen och 

genomföra hotellens största energisatsningar 

är resultatet av ett ökat miljöintresse och en 

enorm frustration över energislukande och 

omoderna uppvärmningssystem. 

– Att sköta våra gamla oljepannor har varit 

som taget ur ett avsnitt av Fawlty Towers! 

Det har varit rena vetenskapen att få rätt på 

värmen och antingen har det varit för kallt 

eller för varmt. Jag har rattat som en idiot för 

att skapa ett behagligt inomhusklimat, men 

det har varken varit lätt eller billigt, säger Eva 

med ett skratt.

Efter en noggrann jämförelse av alternativ 

togs under 2017 beslutet att tillsammans med 

NIBE Energy Systems och Håkanssons Rör 

i Halmstad konvertera från olja till geovärme 

och värmepumpar, för värme och kyla i de 

båda hotellen.

– Att satsa på bergvärme var till slut ett 

enkelt beslut. Utöver den fantastiska miljöför-

bättringen ser jag fram emot att obekymrat 

dra på med värme överallt och inte längre har 

ångest över oljeräkningar. De har verkligen  

varit sinnessjukt höga! Att hela systemet 

dessutom ligger osynligt i källare och berg-

grund är också en stor fördel i ett vackert 

gammalt hotell, säger Eva som vars system 

ska vara intrimmat och klart tidig vår 2018.
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MILJÖKONVERTERING

Oljepannan åker ut och in kommer 
13 hål i berget 
I februari 2018 startades borrningarna av 
sammanlagt 13 hål på uppemot 250 meters 
djup vardera. Tio borrhål vid Evas parad- 
hotell Grand Hotell och tre borrhål vid syster- 
hotellet Olympia som ligger ett stenkast 
bort bakom Grand Hotell. Det är installatören 
Håkanssons Rör i Halmstad som fått äran 
att ansvara för totalentreprenaden.

– För oss är detta inget annat än ett 

hedersuppdrag. Att få vara med och fram-

tidssäkra ett så vackert och levande hotell 

är jädra roligt. Det ska bli en sann glädje att 

kunna lämna över ett system som inte längre 

kräver att Eva vrider på läckande shuntar för att 

styra värmen utan istället enkelt kan styra allt 

från surfplattan. Snacka om Formel 1 bil i ett 

skal av en vacker T-Ford, säger Staffan Berg, 

projektledare på installatören Håkanssons Rör 

i Halmstad.

Sammanlagt ska tre bergvärmepumpar 

från NIBE Energy Systems installeras på 

de två hotellen. En NIBE F1345 på Olympia 

och två stycken på Grand Hotell. Under 

två veckor i februari stängdes hotellet och 

montörerna kunde dra på för fulla muggar. 

Efter konverteringen från olja till kyla och 

värme från berget kommer sammanlagt ett 

40-tal rum att värmas utöver restaurang, 

kök, konferenslokaler och gemensamhetsut-

rymmen. Redan från start kommer köket att 

få frikyla från berget, vilket innebär att den 

befintliga luftkonditioneringsanläggningen 

kan demonteras.

– Att enkelt kunna styra värme och kyla 

i Grand Hotells fem sektioner och flexibelt 

höja och sänka temperaturer utan oro för 

kostnader kommer att göra vårt liv så mycket 

roligare och vi ser verkligen fram emot ta 

emot gäster på Grand Hotell 2.0, säger Eva.

Stora besparingar för miljö och 
plånbok
150 MWh miljövänlig el från berget ersätter 
52kbm olja/år vilket betyder ett stort steg i 
hotellets miljösatsning! Eller omsatt i pengar, 
från 750 000 kronor till cirka 160 000 kronor 
om året.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Vi kom-

mer att ha betalat hela investeringen efter 

bara fem-sex år. Därefter sparar vi hundra-

tusentals kronor om året i sänkta kostnader 

samtidigt som vi får ett mycket bättre inom-

husklimat. Man kan förstås reta sig på att vi 

inte har gjort detta tidigare men vi har haft 

fullt fokus på att skapa ett fantastiskt hotell för 

gästerna. Men nu sker det och vi inser att det 

kommer att bli mycket uppskattat, säger Eva.

Solen står för dörren som integre-
rad kraftkälla
Som ett ytterligare steg i hotellens miljöprofil 
har fyra laddstationer för elbilar, varav två för 
Teslabilar, satts upp vid hotellen. Att ladda 
bilen kostar inget för gästerna som alltid 
kommer i första rummet. I planen ligger 
även att inom kort installera solcellspaneler 
på taket i söderläge.

– Solpaneler känns som ett helt naturligt 

nästa steg och vi har perfekta tak i söderläge, 

dessutom platta tak, så att vi inte påverkar 

utseendet på vårt landmärke till hotell. Med 

satsningarna visar vi att vi ligger i framkant i 

miljöfrågor, vilket passar bra in i vår profil med 

lokala och ekologiska råvaror, avslutar Eva 

Dahlberg, VD Grand Hotell Mölle.
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Vattenkvalitet A&O  
för rätt korrosionsskydd
Vatten är väl samma lika oavsett var vi vrider på kranen? Nej, visar det sig när man 

besöker kemi-och miljöavdelningens laboratorium på NIBE Energy Systems. Här 

inne bland provrör, pipetter och digitala mätinstrument hjälper NIBEs kemister till 

med vattenanalyser. Analyser som kan vara skillnaden mellan flipp eller flopp när 

det ska väljas korrosionsskydd för varmvattenberedaren.

Faktorer som påverkar vatten

pH-värde 
Värdet är ett mått på vattnets innehåll av väte-
joner. Ju fler vätejoner som finns, desto surare 
vatten och därmed lägre pH-värde. Vatten med 
låga pH-värden är aggressiva och kan bland 
annat lösa ut metaller. 

Alkalinitet 
Alkalinitet är ett mått på vattnets innehåll av 
vätekarbonat, men även dess egenskap att stå 
emot syra. Ju högre innehåll av vätekarbonat, 
desto stabilare blir pH-värdet. 

Totalhårdhet 
Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av 
kalcium och magnesiumjoner. Ju högre värde, 
desto hårdare vatten. Mjuka vatten (0–4 °dH) har 
svårt att bilda skyddsskikt, varför materialet blir 
oskyddat. Hårda vatten (>10 °dH) ger oftast mer 
kalkavlagringar.

Klorid 
Klorid förekommer framförallt i form av natri-
umklorid och kan korrodera sönder metaller på 
relativt kort tid. De flesta kommunala vatten i 
Sverige har så pass låg kloridhalt att det inte är 
ett problem ur korrosionssynpunkt. När det gäl-
ler enskilda brunnar kan det däremot se mycket 
olika ut från plats till plats. 

Materialegenskaper 

Koppar 
I egenskap av en halvädelmetall är koppar mot-
ståndskraftig mot flera typer av hushållsvatten, 
bland annat de flesta sorters kommunala vatten 
som normalt är balanserade och väl anpassade 
för användning av koppar. 

Rostfritt stål 
Rostfritt stål är ett material med mycket goda 
korrosionsegenskaper i de flesta miljöer. Det 
finns en mängd olika legeringar med varierande 
egenskaper. NIBE har valt en, i princip nickelfri, le-
gering som kombinerar bra korrosionsegenskaper 
med bra miljö- och hälsoegenskaper. Rostfritt stål 
används primärt när vattnet har lågt pH-värde och 
är mycket mjukt.

Emalj  
Emalj är ett glasliknade material som genom 
bränning appliceras på insidan av tryckkärlet. 
Emaljerade beredare används i första hand där 
kloridhalten är så hög så att den inte lämpar sig 
för varken kopparfodrad eller rostfri beredare.

– På NIBEs kemilabb har vi i årtionden 
genomfört tusen och åter tusentals 
vattenanalyser för både installatörer och 
slutkunder som klokt nog velat vara säkra 
på vilken sorts vatten de har i brunnen eller 
i det kommunala nätet, berättar Andreas 
Bengtsson, kemitekniker och fortsätter; ett 
test hos oss kan spara förtret och många 
tusenlappar i framtiden, så jag uppmanar 
alla som tvekar om sin vattenkvalitet att 
skicka in ett prov.

Vägg i vägg med NIBEs fabrik som 
bygger varmvattenberedare ligger labbet 
som sätter vatten i fokus. Inte så konstigt 
när man tänker på saken. Just vatten är 
ju en gemensam nämnare i NIBEs olika 
produkter, från den lilla varmvattenbere-
daren i fritidshuset till den 1 500 liter stora 
ackumulatortanken i flerbostadsfastigheten. 
Och att just undvika förtret för kunderna är 
vad Andreas arbete syftar till. Fel korro-
sionsskydd i en varmvattenberedare kan 
leda till driftsstörningar och läckage. Därför 
är det A & O att välja rätt bland beredarkärl 
av koppar, emalj och rostfritt.

– Valet av korrosionsskydd i en varmvat-
tenberedare är ofta baserat på vad som 
traditionellt använts i ett givet område och 

vad erfarenheten säger fungerar väl. Givet-
vis har våra installatörer koll på detta, men 
det är alltid bättre att vara ”safe than sorry” 
med ett enkelt test, säger Andreas.

Höga krav på vattenkvalitet

De flesta kommunala vatten analyseras 
regelbundet för att uppfylla myndigheternas 
krav. Men de krav som ställs är i första hand 
utformade för att uppfylla hälsoaspekter 
och i andra hand korrosionstekniska aspek-
ter. När det gäller egna brunnar, oavsett 
grävda eller borrade, kan vattnets samman-
sättning skilja sig markant inom en viss 
region. Därför är det viktigt att undersöka 
vattenkvaliteten innan man köper en ny 
varmvattenberedare eller värmepump. 

– Vi erbjuder analyser med färdiga kit 
som vi skickar hem till kunderna. Dessa 
kan fås via vår serviceavdelning och våra 
innesäljare. Det är enkelt för kunden att 
skicka in vatten och inom en vecka få svart 
på vitt vilket korrosionsskydd som rekom-
menderas. Även om de allra flesta behöver 
kopparfodrad beredare är det onödigt att 
chansa, säger Andreas.

Andreas uppmanar installatörer och slut-
kunder att beställa NIBEs testkit och skicka 

in vatten. Man bör undvika mineral- 
vattenflaskor, vissa som det har varit 
smaksatt vatten i kan nämligen påverka 
pH-värdet trots noggrann ursköljning. En 
annan viktig sak är att toppfylla flaskorna 
och skicka dem så fort som möjligt till oss 
efter provtagning. Dessutom drar Andreas 
en lans för att även vara noggrann när det 
kommer till montering av olika filter. De kan 
påverka vattenkvaliteten så att man kan 
behöva justera filtret eller i vissa fall välja 
annat korrosionsskydd.

– Filter är ett annat kapitel som man 
behöver ha koll på. Jag ser ofta exempel på 
fel använda avhärdningsfilter (filter som tar 
bort kalk och därmed minskar hårdheten) 
som faktiskt gör vattnet FÖR mjukt och 
ställer till skada i framför allt kopparfodrade 
beredare. För att korrosionsskyddet ska 
hålla riktigt länge gäller det att det får jobba 
med ett balanserat vatten med till exempel 
rätt hårdhetsgrad. Vatten är inte så enkelt 
som det låter, så chansa inte. Ta hjälp av 
oss på NIBE, avslutar Andreas Bengtsson, 
kemitekniker på NIBE Energy Systems 
kvalitetsavdelning.
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Hej Klas Dahlberg! 
Ny affärsområdeschef NIBE Climate Solutions

Den första januari 2018 blev första dagen på nya jobbet för Klas Dahlberg. Efter ett år som exportchef 
fick civilingenjören, som i 30 år fostrats av lastbilsjätten Scania, ta över ledarflaggan för NIBEs största 
affärsområde. Nu ska Klas bygga vidare på NIBE Energy Systems tradition av kvalitet, förtroende 
och långsiktighet, med kunderna i fokus. I Sverige och långt ut på världskartan. Proffsnytt möter Klas 
Dahlberg i en öppenhjärtlig intervju om liv och jobb.

Hej. Inledningsvis. Hur presenterar  
Klas Klas?
I grunden är det enkelt. Jag är en 
människa som tycker om andra 
människor. Jag är mån om att visa 
respekt för alla runt mig och vill alltid tala 
med människor i ”samma ögonhöjd”. 
Arbetsmässigt har jag en lång, interna-
tionell karriär bakom mig med lastbilar 
och bussar på näthinnan dagarna i 
ända. Annat vore konstigt efter 30 år 
på Scania, i Sverige och utomlands. På 
det personliga planet är jag gift sedan 
30 år och har tre barn som nu är på väg 
ut i vuxenlivet. Mitt intresse för teknik 
föddes under min uppväxt på en bond-
gård i Strövelstorp. Och så gillar jag 
löpning. Det är lite som livet i övrigt… 
håller man bara ut går det lättare än 
man tror och man kommer längre.

Du arbetade länge för Scania - hur kom 
det sig?
Jag började 1986 en två-årig elevingen-
jörsutbildning på Scania. Under första 
året fick jag slipa vevaxlar och jobba 
skift, andra året var jag på utvecklings-
sidan. Där föddes respekten för alla 
kuggar i företaget och betydelsen av 
ett fungerande lag där alla drar åt samma 
håll. Efter två år på Scania började jag 
plugga på Maskintekniklinjen på KTH. 
En sommarpraktik på en verkstad i 
Salzburg blev ett års arbete på Scania-
distributören utanför Wien. Jag bytte 

till LTH och efter att ha slutfört min ut-
bildning 1993 var det naturligt att börja 
på Scania i Tyskland och sedan rullade 
det på med en massa olika roller inom 
Scania i Tyskland och Sverige. Under 
mina uppdrag på Scania, som ansvarig 
för Afrika och Mellanöstern och senare 
som chef för bussar, reste jag över värl-
den så mycket att jag fick ha tre pass 
för att hålla reda på alla visum.

Hur kom det sig att du kom till NIBE 
Energy Systems?
När jag ställdes inför möjligheten att 
göra nått nytt i min karriär var NIBE ett 
företag som verkligen fångade mig. Att 
få bidra till en hållbar värld med hållbar 
teknik driver mig. Tycker helt enkelt 
om att arbeta för produkter som gör 
skillnad och världen lite bättre varje 
dag. Med god förståelse för det inter-
nationella affärslivet var det spännande 
att ta mig an rollen som exportchef. 
NIBE delar också kultur med Scania, 
med stor respekt för kvalitet och kunden 
i fokus samt jordnära respekt för 
människor och betydelsen av att göra 
klart arbetet. NIBE har bara börjat 
skrapa på världens alla möjligheter och 
behov av vår hållbara teknik.

Hur känns det nu att axla rollen som 
affärsområdeschef?
Det är väldigt, väldigt roligt. Möjlighe-
terna för våra produkter är enorma. I 

INTERVJU: KLAS DAHLBERG

takt med världens energiomställning 
öppnar sig bokstavligt talat en ny värld 
att växa affären i. Tänk att i Europa 
står värmepumpar fortfarande bara för 
cirka fem procent och i USA är siffran 
blygsamma en procent. Det finns ett 
enormt behov av våra produkter och 
det gör mig stolt att veta att det är en 
affär som alla vinner på. Vi, kunderna, 
människor och planetens framtid. Och 
även om jag skulle vilja att omställningen 
skulle gå ännu fortare i exempelvis 
USA ser vi nu hur vi får medverka i pro-
jekt i enorma fastighetskomplex. Det 
ger råg i ryggen för framtiden. Sedan 
drivs jag starkt av att skapa mervärde 
för kunderna. Dagligen måste vi fråga 
oss ”hur kan vi skapa större mervärde 
för kunden?” 

Vad är bäst med NIBE?
Det är så många saker men i grunden 
handlar det om människorna och den 
teknik vi skapar. Vi är måna om att vara 
långsiktiga och att bygga vår framgång 
på ärlighet och förtroende. Det är 
basen för alla våra kundrelationer – de 
måste alltid kunna lita på oss och där-
för måste vi i bolaget lita på varandra. 
Att vi sedan har entreprenörskapet i 
modersmjölken, aldrig stannar upp och 
ständigt utvecklar oss och produkterna 
är avgörande. Vi uppmuntrar alla till att 
komma med idéer och förslag på hur vi 
kan skapa världens bästa produkter inom 
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INTERVJU: KLAS DAHLBERG

• 54 år och nytillträdd affärsområdeschef NIBE Climate  
 Solutions.
• Styrelseordförande och styrelseledamot i flera utländska  
 dotterbolag samt ledamot i affärsområdets övergripande  
 styrelse.
• Kom till NIBE efter en nära 30-årig internationell karriär  
 inom Scania, senast som Senior Vice President Buses &  
 Coaches med tonvikt på försäljning och marknadsföring. 
• Klas har bland annat varit bosatt och yrkesverksam i  
 Tyskland under många år och har nu återvänt till barn- 
 domens Kullahalvön.
• Bor i Nyhamnsläge, hustru och tre barn i åldrarna 18-24 år.
• Fritid: Musik (sjunga i kör, gitarr och piano), löpning  
 (genomfört flera marathon), teknik och en krämvit Volvo  
 Amazon.

Klas Dahlberg

värme och inomhusklimat. Sedan är 
det viktigt att ha med hjärtat i arbetet 
och att kunna ha roligt ihop. Tar man 
med sig humor och glädje till jobbet 
varje dag skapar vi bättre produkter. 
Det är viktigt och man måste inte vara 
gravallvarlig bara för att det man gör är 
viktigt. Glöm inte att skratta och ha kul!

Vilken roll spelar installatörerna för 
NIBE Energy Systems?
Försäljningsmässigt är installatörerna 
vår viktigaste spelare och vårt ansikte 
utåt i mötet med slutkunder. Anled-
ningen till att vi är så framgångsrika i 
Sverige är vår bas av starka och yrkes-
kunniga installatörer. Deras medarbe-
tare bidrar med massor av erfarenhet 
och innovationskraft tillbaka till oss och 
vi lär oss dagligen av installatörerna. 
Sedan är kraven på oss stora. Installa-
törernas framgång bygger på att vi kan 
förse dem med nya och branschledande 
produkter, med högsta kvalitet. Vi är 
stolta över våra installatörssamarbeten 
och de kan vara stolta över att skapa 
fantastiska energilösningar som bidrar 
till en hållbar värld. 
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PROFFSPROFILEN

• Grundades 2004 i Hägersten utanför Stockholm  
 av Michael Bergdahl.
• Specialister på att installera och serva  
 värmepumpar. 
• Omsättning 2016: 46 mkr.
• 40 000 kunder, installerar två värmepumpar  
 om dagen och servar 50 kunder.
• Kärnvärden: Kundservice – kompetens – laganda.
• Kuriosa: Installerade ny bergvärmeanläggning  
 hos skidlegenden Ingemar Stenmark vintern 2018.

Vi Värmer Sverige
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De är en av NIBEs största installatörer – 

men knappast den äldsta. För 14 år sedan 

bestämde den tidigare medieprofilen 

Michael Bergdahl sig för att byta karriär, 

helt och hållet. Från Marknadschef på TV4 

och försäljningschef på TV3 till grundare 

och VD på den snabbväxande värme-

pumpsspecialisten ”Vi värmer Sverige”. 

Proffsnytt möter entreprenören som 

sätter kunden i fokus till 110 procent!

– Jag kände mig färdig med mediebranschen 
och redo för ett nytt steg i karriären. Första 
steget var att surfa runt på Internet för att se 
vad som såg hett ut inför framtiden. Snart 
insåg jag att det var miljö- och energifrågor 
som var på tapeten och det var starten för 
mitt karriärsbyte. Jag hamnade helt rätt och 
har fått vara med om en fantastisk utveckling 
för värmepumpar i stor-Stockholm, säger 
Michael Bergdahl, VD och grundare av Vi 
Värmer Sverige AB.

Med idag 25 anställda har Michael varit 

med att förändra värmepumpsbranschen i 

Stockholmsregionen. På sitt sätt och alltid 

med kundnytta i fokus. Sedan starten 2004 

har företaget hjälpt över 40 000 kunder med 

montering och service av värmepumpar. Med 

egna installatörer, rörmokare, elektriker med 

flera har företaget slagit an ett tydligt fokus 

på kunderna. Utifrån kontor i Hägersten och 

Sollentuna har Vi Värmer Sverige rustat sig för 

kraftig tillväxt de kommande åren. Med kund-

nytta fastnaglat på näthinnan och med energi 

från en allt hetare utbytesmarknad.

– Eftersom vi har specialiserat oss på att 

installera och serva värmepumpar står vi 

på tröskeln till en otroligt spännande tid när 

många fastighetsägare behöver ta steget över 

till en andra generation av värmepumpar. Med 

NIBEs utveckling inom värmepumpar kom-

mer det att bli en fröjd att få hjälpa Stockhol-

marna till ännu bättre värme- och ventilations-

lösningar framöver, säger Michael.

Framtiden är otroligt  
spännande för värmepumpar!
Möt proffsprofilen Vi Värmer Sverige

PROFFSPROFILEN

14 år av ständig utveckling
Efter Michaels branta karriärsbyte för 14 år 
sedan har han tillsammans med sina kollegor 
varit med om att förvandla branschen. 
Idag är hans verksamhet nummer ett inom 
specialiserade tjänster för värmepumpar i 
stor-Stockholm. Varje dag installeras cirka 
två nya värmepumpar och hela 50 service-
uppdrag genomförs i regionen.

– Vi drivs av att hjälpa kunderna med ett 

problemfritt värmepumpsliv. De här grejerna 

bara ska funka och om det inte gör det är vi 

där snabbt för att se till att allt funkar igen, 

problemfritt. Kundernas bekvämlighet är vår 

drivkraft alla dagar i veckan, säger Michael.

Efter att ha startat som ett IVT-Center 

valde Vi Värmer Sverige 2011 att fokusera 

på NIBE. Idag kommer över 90 procent av 

nyinstallationerna från NIBEs fabriker i den 

småländska myllan. Ett resultat av kundernas 

önskemål menar Michael.

– Utöver att vi själva tycker att NIBEs 

maskiner är fantastiska är det marknaden 

som bestämt att det är NIBEs grejer man vill 

ha främst. Kunderna har ett starkt förtro-

ende för NIBEs produkter och efterfrågar 

dessa vid nyinstallationer. För mig hänger 

det mycket samman med lanseringen av 

modellprogrammet NIBE F1245 som satte 

en ny standard inom värmepumpar och det 

ledarskap som NIBE sedan dess uppvisat i 

kvalitet och effekt, säger Michael.

En utbytesmarknad som varvar upp
Lite som med NIBEs inverter-teknik varvar 
nu utbytesmarknaden upp på allvar. 15–20 
år efter att den stora ”värmepumpsvågen” 
drog över Sverige är det dags för uppemot 
50 000 villaägare att byta teknik. Vi Värmer 
Sverige rustar sig nu för att hjälpa villa- och 
fastighetsägare i regionen till nästa nivå av 
värmepumpsnytta.

– Utbytesmarknaden har bara startat och 

kraven kommer att öka. Slutkunderna vill ha 

mer kundnytta och är beredda att betala för 

den. Vi kan dessutom hjälpa byggare, rörfir-

mor och underentreprenörer med kvalificerad 

specialistkompetens inom värmepumpar. 

Så oavsett till vem kan vi erbjuda problemfri 

värme och man kan säga att vi erbjuder en 

tjänst lika mycket som en produkt. Så nu 

rekryterar vi för att växla upp och med samma 

höga kundservice hjälpa till med detta skifte. 

Och när det kommer till den konkreta 

tekniken är trenden tydlig.

– Efter att bergvärme var det dominerande 

sättet att alstra gratis energi från naturen vid 

starten av 2000-talet är nu varannan nyinstal-

lation luft/vatten. Bara de senaste två åren 

har andelen luft/vatten ökat kraftigt i takt med 

varmare vintrar och framförallt ökat förtroende 

för tekniken. Vi är redo att hjälpa såväl den 

enskilda villaägaren som den stora kommersi-

ella aktören med övergången till en ny nivå av 

effektivitet inom ventilation och värme.

Lyft blicken och se möjligheterna!
Michael och hans 25 kollegor står redo att 
hjälpa privatkunder, rörfirmor, byggföretag 
med flera att ta tillvara ett kraftigt ökande 
marknadsbehov av nya lösningar. Att ta till 
sig den senaste teknikens uppkopplade möj-
ligheter och systemlösningar är viktigt för att 
lyfta värmepumpsnyttan till nästa nivå.

– Tyvärr är många kunder och samar-

betspartners kvar i en lite gammal bild av 

vad tekniken kan uppnå idag. Det gäller att 

lyfta blicken och se helheten för möjlighe-

ter inom värme, kyla, ventilation, digitala 

tjänster och systemlösningar. Om man 

gör det finns det otroliga möjligheter att 

skapa ännu större kundnytta. Så om man 

tvekar över vad som går att göra, tveka inte 

att kontakta oss så hjälper vi till, avslutar 

Michael Bergdahl.



16              PROFFSNYTT   

YRKESUTBILDNING KYLTEKNIK

Cristian Herbertsson 

– Jag gick ut utbildningen våren 2017 och fick jobb 
direkt på Kyl och maskinservice Växjö. Ja sanningen 
är att jag knappt hann gå klart utbildningen, så 
mycket drog de i mig, säger Cristian Herbertsson. 
Efter tio år i plåtindustrin ville jag vidare och komma 
närmare kunder. Att sätta sig i skolbänken som 
29-åring med familj, barn och villa är inte utan 
utmaningar. Men efter att ha fått en NIBE värme-
pump installerad i villan väcktes mitt intresse för 
tekniken och jag vågade satsa på en ny karriär. Det 
var ett smart beslut. Jag stormtrivs med jobbet och 
utbildningen gav mig möjlighet att jobba med alla 
delar i värmepumparna, inklusive kylkretsen. Att 
våga satsa på detta var ett kanonbeslut och jag kan 
varmt rekommendera utbildningen, säger Cristian.

YH – Värmepumpstekniker Markaryd

Omfattning: 60 veckor, 300 YH-poäng, heltid,  
skolförlagd studieform.
Utbildningsstart: 13 augusti 2018.
Antal veckor LIA: 18 (praktik).
Antal platser: 22.
Ort: Markaryd.
Behörighet: Grundläggande behörighet för yrkes- 
högskoleutbildningar.
Ansökningstid: Sista ansökan 14 maj 2018.
Boende: Under utbildningen finns möjlighet att hyra 
rum på KCM`s elevhem.   
Bakgrund: Utbildningen startades på initiativ av NIBE 
2013 i nära samarbete med Markaryds kommun.

Sefika Karlsson

– Jag visste att jag ville bli värmepumpstekniker. 
Jag visste att jag ville läsa ett program som leder 
till ett brett urval av yrkesmöjligheter. Jag visste att 
jag ville jobba inom service och ha personlig kon-
takt med kunder i framtiden. Därför tyckte jag att 
den här utbildningen stämde in perfekt! Ta vara på 
din tid som student! Med en balans mellan studier, 
praktiska övningar och roliga engagemang lämnar 
jag skolan med oförglömliga minnen.
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Ta skolvägen till framtidens 
värmepumpstekniker!

Det är en toppmodern utbildningsmiljö som möter besökaren på 
Kunskapscentrum i Markaryd. Ett 20 tal uppkopplade värmepumpar 
av olika modeller och storlekar, testriggar och mätinstrument. I 
rummet bredvid står den prydliga lektionssalen redo för utbildning-
ens teoretiska delar, med plats för 22 elever och kunniga lärare från 
bland annat NIBE Energy Systems.

– Vi har sedan starten varit måna om att skapa en utbildning som 
blandar klassisk klassrumsutbildning med praktiskt skolning. Det är 
ett studiesätt som både är roligt och framgångsrikt och våra elever 
tycker mycket om utbildningen, berättar Roland Andreasson, initia-
tivtagare och projektledare till värmepumpsutbildningen.

Sedan den första kullen 2013/2014 har cirka 60 elever gått 
igenom utbildningen och tagit en yrkeshögskoleexamen i värme-
pumpsteknik. Därmed är de specialister på allt som sker mellan 
borrhålet och fram till elementet. I den högteknologiska lärosalen 
får eleverna träna i en naturtrogen miljö och ställs inför tuffa utma-
ningar för att just bli experter på värmepumpar. En utbildning med 
ett imponerade ”track-record”. Nästan 100 procent av eleverna har 
erbjudits jobb efter examen!

– Det finns ett stort sug efter värmepumpstekniker eftersom kun-
dintresset är så stort för värmepumpar. Inför höstens kull av elever 
har vi ytterligare utvecklat utbildningen genom djupare studier om 
bland annat kylteknik och både förlängt utbildningen och utökat till 
22 platser, från tidigare 16. Därmed har vi gjort utbildningen ännu 
mer attraktiv för elever och arbetsgivare, säger Roland.

Extra satsning på kyla

Att värmepumpar rymmer just avancerade processer för både 
värme och kyla det är ett känt faktum. Och för att få mer tid till 
att fördjupa elevernas kunskaper inom kyla, så har utbildningen 
förlängts till starten hösten 2018.

– VVS-branschen har mycket att vinna på att anställa ännu fler 
kompletta tekniker som verkligen förstår sig på alla processer i 
en värmepump. Med välutbildade värmepumpsspecialister kan 
de bredda sitt erbjudande och hjälpa kunderna genom hela deras 
värmepumpsliv, med exempelvis energioptimering, kontroll och 
underhåll, servicetjänster, m.m. poängterar Roland.

Utbildning för hela Sverige och alla åldrar

Värmepumpsutbildningen i Markaryd är unik i sitt slag och vänder 
sig till elever från hela Sverige. Oftast är det VVS-installatörer och 
kyltekniker som söker utbildningen för att examineras som värme-
pumpsproffs ett drygt år senare. Utbildningen lockar elever i ett 
brett åldersspann och har hittills haft elever från 20 års ålder till 55 
år, både män och kvinnor.

– Är man tekniskt intresserad och som jag älskar värmepumpens 
möjligheter i framtidens energisystem, då är detta drömutbildning-
en. Utvecklingen inom värmepumpar har varit otrolig de senaste 
decennierna och med en utbildning som denna så bidrar vi till att 
hela industrin ytterligare höjer sin kvalitet och värde i omställningen 
mot ett mer hållbart samhälle, avslutar Roland Andreasson, projekt-
ledare yrkeshögskoleutbildningen för värmepumpstekniker.

YRKESUTBILDNING KYLTEKNIK

I Småländska Markaryd finns en unik utbildning. På yrkeshögskoleutbildningen för värmepumpstekniker 
blandas rykande het teori med praktiska övningar. Nu öppnas för ansökan till den femte kullen elever 
som får en både djupare och bredare skolning inom framtidens kyl- och värmepumpsteknik. Sugen? 
Inga problem. Utbildningen vänder sig till alla åldrar.

KCM är sedan slutet av 2017 Examinationscenter inom området kyla, 
samtliga kategorier. Se utbud på www.kcm.se/företag/kylteknik
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På årets Nordbygg-mässa slår NIBE upp portarna för nyheter som ger värme, varmvatten, ventilation 
och kyla till fastighets- och industrimarknaden. Här presenteras kraftfulla produktnyheter som till-
sammans eller var för sig kan skapa fler möjligheter att skräddarsy system till flerbostadshus, större 
fastigheter och industrier.

NIBE Energy Systems satsar stort på 
kommersiella fastigheter och industri

FASTIGHETSSORTIMENT

Bergvärme är en hållbar och trygg lös-

ning för större villor och flerfamiljshus. 

Nu finns en hel flora av effektstorlekar 

att välja mellan. En flora som växer 

under 2018 med nya NIBE F1355-45.  

NIBEs två fastighetsserier NIBE F1345 och 
NIBE F1355 med två kompressorer gör 
dem perfekta för fastigheter med större 
uppvärmningsbehov och multipla behov. 
Kompressorerna kopplas in och ur automa-
tiskt för en bättre effektreglering och skapar 
ett värmesystem med hög driftsäkerhet. 
Men vilken ska man egentligen välja? Per 
Törnkvist, ansvarig för bergvärmesorti-
mentet hos NIBE Energy Systems, reder 
ut skillnaderna och likheterna mellan NIBE 
F1345 och NIBE F1355 och passar även på 
att presentera den nya NIBE F1355:an som 
kommer ut på marknaden under 2018.   

– Precis som den populära NIBE F1345 har 
NIBE F1355 två kompressorer som möjliggör 
samtidig produktion av värme och varmvat-
ten. Ingen av modellerna kräver någon årlig 
besiktning eftersom köldmediets CO2-ekviva-
lent är mindre än 5 ton, förklarar Per. 

– Om vi börjar med NIBE F1345 så är det 
en kraftfull och flexibel bergvärmepump som 
finns i effektstorlekarna 24, 30, 40 och 60 
kW. Upp till nio NIBE F1345 kan ingå i ett och 
samma system för att täcka ett effektbehov 
på max 540 kW. Det gör NIBE F1345 till ett 
bra val vid stora installationer, menar Per. 

Skräddasydda system med automatisk 
anpassat effektbehov, optimala besparingar 
och hög driftsäkerhet för stora fastigheter 
är ett faktum när NYA inverterstyrda NIBE 
F1355 presenteras. 

– Modellen NIBE F1355 kom för något år 
sedan och är en intelligent och kraftfull berg-

Utökat sortiment av bergsäkra fastighetsvärmepumpar 
presenteras på Nordbygg

värmepump som ger optimala besparingar 
då värmepumpen alltid har rätt prestanda och 
anpassar sig automatiskt efter fastighetens 
effektbehov året om. Inverterteknik har vi 
arbetat med sedan början på 2000-talet och 
är något vi både har hög kompetens inom 
och stor erfarenhet av, så det borde inte vara 
förvånande att vi nu kommer med ett utökat 
erbjudande inom inverterstyrda värmepumpar 
för fastighetsmarknaden. 

– Under 2018 kommer ytterligare en stor-
lek att släppas, NIBE F1355-45, med effekt-
reglering mellan 6 och 45kW. Detta blir då 
vår åttonde inverterstyrda bergvärmepump. 
Förutom en ny storlek i sortimentet är den 
stora nyheten att kommande mjukvara gör 
det möjligt att kombinera även NIBE F1355 
i system med upp till nio värmepumpar, 
avslutar Per. 
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FASTIGHETSSORTIMENT

NIBE F2400 är en luft/vattenvärmepump 
med kombinerad värme- och kylfunktion 
samt möjlighet till att värma varmvatten 
med hetgas. Återanvändning av över-
skottsvärmen i kyldrift bidrar till en hög 
effektivitet och energibesparing. Eller vad 
sägs om:

• både kyl och värmedrift 
• värmning av vatten med hjälp av hetgas
• varmvatten produktion och kylning  

 simultant 
• upp till åtta enheter kan kopplas ihop  

 via styrningen med SMO 40 

Överskottsvärmen skapar varmvatten

Den nya NIBE F2400 är speciellt utvecklad 
för att tillgodose behovet i större kom-
mersiella byggnader och industrier. Jonas 
Thörnquist produktansvarig för luft/vatten 
på NIBE berättar om kommande produkt:

– Med NIBE F2400 gör vi på allvar entré i 
fastighetssegmentet med luft/vattenvärme-
pumpar. Produkten är speciellt utvecklad för 
att prestera på hög effekt både gällande kyla 
och värme, säger Jonas.

Både COP och kylfunktionens motsva-
righet; EER, är hög. På många områden, 

NIBE F2400 en stor nyhet i NIBEs 
luft/vattensortiment 

däribland kommersiella byggnader är både 
kyl och värmebehovet stort, beroende på 
säsong. För att få en bra ekonomi är alltså 
både ett högt COP och EER av betydelse. 
På marknaden ser man idag kylmaskiner 
anpassade till att även kunna värma, vilket 
i sin tur ofta leder till att maskinen får ett 
sämre COP och driftområde i värmefunktio-
nen. NIBE F2400 är speciellt utvecklad för 
både kyldrift och värmedrift. 

Kyl- och värmedrift för riktigt stora 

fastigheter

NIBE F2400 erbjuder möjligheten att värma 
varmvatten med hjälp av hetgasen. Istället 
för att släppa ut överskottsvärmen som 
fås vid kylning, används värmen till att 
producera varmvatten. Denna egenskap gör 
att varmvatten produceras samtidigt som 
kylfunktionen används och ger en hög grad 
av effektivitet och energibesparing. Den 
maximala framledningstemperaturen upp-
går till 65 °C och F2400 arbetar ner till – 20 
°C. Styrenheten SMO40 kan användas för 
att styra upp till åtta värmepumpar och det 
finns i vanlig ordning en uppsjö av tillbehör 
och möjliga systemlösningar. 

NIBE F2120 har stått för ett genombrott inom 
uppvärmning och intresset för produkten är 
rekordhögt. 

– Luft/vattenvärmepumpar är förmodli-
gen det område där utvecklingen går allra 
snabbast säger Jonas Thörnquist som är 
produktansvarig för segmentet hos NIBE. 
NIBE F2120 är en inverterstyrd luft/vatten-
värmepump som finns i effektstorlekarna -8, 
-12, -16 och 20. Med en årsvärmefaktor som 
överstiger 5,0 ger NIBE F2120 en optimal 
besparing. Produkten finns med både enfas- 

NIBE F2120 – samarbetar i stora system
och trefasanslutning. NIBE F2120 som har 
en framledningstemperatur på upp till 65 °C 
levererar upp till 63 °C vid utomhustempe-
ratur ner till -25 °C vilket i branschen måste 
anses vara ett klassledande arbetsområde, 
poängterar Jonas. 

Med hjälp av styrmodulen NIBE SMO 40  
kan upp till åtta NIBE F2120 anslutas till 
samma system vilket gör att denna luft/
vattenvärmepump passar utmärkt till större 
fastigheter.  
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FASTIGHETSSORTIMENT

Med ett frånluftsaggregat och integre-

rad värmepump, återvinns värmen i 

frånluften med en hög energibesparing. 

AirSites GreenMaster HP har en låg 

ljudnivå och hög årsverkningsgrad för 

att klara tuffa krav på energihushållning 

i fastigheter.

Med AirSites frånluftsaggregat och NIBEs 
inverterstyrda värmepump samt styrmo-
dul utvecklades GreenMaster HP. Tomas 
Nilsson är VD och grundare av AirSite, och 
berättar om den kombinerade produkten:

– GreenMaster HP är byggd i sex moduler 
i två våningar. I övre delen finns ventila-
tionssystemet och i den undre delen sitter 
värmepumpen. Luftintaget på den ena kort-
sidan leder luften tvärs igenom överdelen i 
ett strömlinjeformat luftflöde med aerody-

NIBE AirSite GreenMaster HP – licensed to ventilate!

namiska kvaliteter, förklarar Tomas.
GreenMaster HP är lämpligt för såväl 
nybyggnation som befintliga flerbostads 
hus. Produkten håller en hög framlednings-
temperatur upp till 65 °C och har en hög 
årsverkningsgrad. Energimärkningen når 
högsta klass i både låg- och högtempe-
rerade värmesystem och värmepumpen 
innehåller mindre är 5 ton CO2-ekvivalent 
per kyldel utan krav på årlig besiktning. 
Fläktarna är marknadens mest energisnåla 
EC-motorer och GreenMaster HP finns i 
storlekarna 12-46 kW. 

Inomhus och utomhus

Produkten kan levereras i tre olika utförande 
för placering inomhus, samt två alternativ 
för placering utomhus. Tillbehörsfunktio-
ner som kan inkluderas i leveransen är 

energimätare, flödesmätare för vatten och 
tryckreglering. Den låga ljudnivån gör att 
GreenMaster HP utan problem kan  
placeras på vinden ovanför ett sovrum. 

– Orsaken till oljud från värmesystem 
beror oftast på vibrationer. Med hjälp av en 
välisolerad sandwichkonstruktion och en 
inbyggd kompressor som är tillsluten i ett 
ljudtätt område, har vi skapat de bästa för-
utsättningarna för en lägre ljudnivå. Mindre 
vibrationer ger även längre livslängd, berättar 
Tomas.

Den 27 november 2017 godkände 
Eurovent Certita Certification, Europas 
industriförbund inom teknik för inomhus-
klimat och processkyla, AirSites serie av 
luftbehandlingsaggregat, GreenMaster, 
som fick märkningen Eurovent Certified 
Performance. 
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SOL & VÄRMEPUMP

N
olla dina uppvärmningskost-
nader men ha det fortfarande 
varmt och skönt året runt! En 
utopi för inte så lång tid sedan, 

såvida du inte hade egen skog med ett 
outsinligt vedförråd och ett vindkraftverk 
med jättestort batteri. 2018 är det nämligen 
enkelt att nolla sitt årliga nettoinköp av el ge-
nom att bygga en tillförlitlig och ekonomiskt 
systemlösning med sol och värmepump. 
Och detta oavsett om det handlar om ett 
gammalt eller nybyggt hus. Den superener-
gieffektiva framtiden skapas av värmepum-
par och solenergi i samspel.

– Idag är det både enkelt och ekonomiskt 
att satsa på en kombination av värmepump 
och solcellspaneler. Fördelarna är uppenbara 
och det går faktiskt att plocka bort netto-
behovet av elinköp över året. Lite förenklat 
kan man säga att en mindre solcellsanlägg-
ning på 20 paneler många gånger alstrar lika 
mycket el som värmepumpen behöver för att 
tillgodose hela hemmets värmebehov. Men 
det är bara början, säger Richard Carlholmer 
på NIBE Energy Systems.

I takt med att värmepumpar och sol-
cellspaneler blivit allt mer effektiva finns 
det perfekta underlaget för en energirevo-
lution som kramar ännu mer gratis energi 
ur naturen. Eller som NIBE Energy Systems 
säger, It’s in our nature! Och oavsett om 
man står inför renovering av sitt befintliga 
värmesystem eller bygger nytt är det en 
smart idé att tänka i en systemlösning, för 
en hållbar framtid.

– Genom att para solen med värme-
pumpstekniken kan villaägare skapa en 
flexibel energilösning som är framtidssäker. 

Redan idag erbjuder vi smarta lösningar 
där värmepumpen och solcellspanelernas 
växelriktare ”pratar” med varandra för att 
optimera energianvändningen efter varje 
givet läge och behov, säger Richard.

Magin sker i mjukvaran

I NIBEs solcellspaket ingår teknik och 
programvara som gör att panelerna kan 
”prata” med NIBEs värmepumpar som har 
Uplink-teknik. 

– Tekniken är idag fantastiskt och kan 
optimera värmeproduktionen, särskilt om 
man kombinerar värmepumpar med sol-
cellspaneler. För när energin gratis strömmar 
ner från solpanelerna under dagen känner 
värmepumpen det och kan välja att ladda 
på med extra värme i systemet, för värme, 
varmvatten och kanske en pool. Det fiffiga 
är dessutom att framtida mjukvaruuppdate-
ringar ytterligare kommer att vässa energi-
effektiviteten för att spara ännu mer energi 
och pengar, tex att systemet ”håller igen” 
med att värma på efter morgonduschen 
för att invänta morgonens energigivande 
solstrålar, säger Richard Carlholmer.

Smart att satsa på en systemlösning 

samtidigt

Givetvis kan man välja att satsa på en 
helhetslösning med värmepump och 
solcellspaneler vid ett och samma tillfälle, 
eller så börjar man med värmepump för att 
sedan koppla på solceller. Eller tvärt om. 
Men smartast är nog ändå att bygga helhet-
en samtidigt.

– Fördelarna är flera, både vid nybyggnation 
eller vid utbyte av system i ett befintligt hus. 

Exempelvis kan man maximera system- 
effekten genom att planera och kombinera 
rätt systemlösning vid ett tillfälle, det blir 
effektivare att installera med elarbete vid 
ett tillfälle och vid nybyggnation är det ju 
smart att installera solpaneler i samma veva 
som taket läggs, säger Richard.

Framtidskompatibel investering

Eftersom en stor del av ”intelligensen” i 
systemlösningar inte finns i hårdvaran utan 
i mjukvaran är värmesystemet dynamiskt, 
lite som elbilen Tesla. Värmesystemets 
mjukvara uppdateras enkelt och snabbt, 
med nya förmågor för ökad prestanda.

– Köper man en anläggning idag har man 
teknik som är förberedd för en smartare 
framtid. I nästa steg är våra värmesystem 
säkert uppkopplade mot väderdata i realtid 
och i takt med att våra hem blir mer upp-
kopplade lär sig systemen mer om familjens 
värme- kyl- och varmvattenbehov och kan 
finjustera produktionen. Tänk vad smart när 
hela värmesystemet kan matcha morgonda-
gens väderprognos med familjens typiska 
beteende en torsdag i slutet av månaden. 
Att våra värmepumpar dessutom är inver-
terstyrda innebär att de kan mjukstarta på 
förmiddagen i takt med att solljuset ökar 
produktionen av elektricitet, och dra på när 
solenergin är som starkast och lagra ener-
gin. Man kan säga att värmepumpen och 
solens varvtal följer varandra, säger Richard 
med ett skratt och avslutar. 

– Vilken fantastisk framtid som väntar!

Så maxar du effekten 
av sol och värmepump
”Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet, men det är på dig jag tänker i hemlig-
het”. Rätt säkert var det inte energilösningar Ted Gärdestad tänkte på när han 1973 
vann svenska folkets hjärtan med den älskade poplåten. Men när det kommer till 
att vinna villaägarnas hjärtan slår NIBE Energy Systems ett välstämt ackord för den 
vinnande kombinationen av sol och värmepumpar. 
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Här ger NIBEs tekniske skribent Marko Hietaharju sina smarta tips som gör 
livet enklare, roligare… ja, kanske rent av lyckligare för NIBEs installatörer. 

MAXA  
MEDMARKO

Uppgradera Det stora utbytet med topping och strössel
Att byta till en NIBE värmepump 
är en enkel match för dig som är 
proffs. Men om du vill gå steget 
längre och erbjuda kunden ett 
perfekt inomhusklimat, är det bland 
våra tillbehör du ska botanisera 
dig. Genom att kombinera produkt 
med rätt tillbehör och funktion, så 
kan du skräddarsy en lösning som 
passar kundens behov perfekt.

Genom att ta reda på mer om kundens 
levnadsmönster och önskemål, kan du 
presentera våra klassiska produkter tillsam-
mans med topping och strössel. Alltså extra 
tillbehör och funktioner som gör det där lilla 
(stora) extra för kunden med hänsyn taget 
till husets förutsättningar. Finns det planer 
på att bygga en pool? Hur är det egentligen 
med ventilationen i fastigheten? Blir det väl-
digt varmt i sovrummet på sommaren? Är 
familjen ofta på resande fot eller är det viktigt 
att en anläggning kan styras på distans? 
När du är på hembesök; se dig omkring i 
fastigheten och ta reda på kundens verkliga 
behov, så att du sedan kan presentera en 
helhetslösning. Här har vi samlat några av de 
vanligaste behoven:

Kunden behöver åtgärda sin ventilation

Överväg våra frånluftsmoduler, exempelvis 
NIBE FLM, om det finns ventilation i huset, 
eftersom värmepumpen även kan styra den. 
Även om bergvärmepumpen inte jobbar, så 
kan energin som tas från frånluften lagras i 
berggrunden.

Kunden är trött på kallbad i poolen

Med våra pooltillbehör NIBE POOL 40 och 
310, får poolen badvänlig vattentemperatur 
– perfekt när sommaren inte blir så varm som 
en hade hoppats på. Även om kunden haft 
behaglig temperatur i poolen tidigare, kan våra 
tillbehör effektivisera uppvärmningen.

Kunden har oerhört varmt i ett av  

husets rum

Med tillbehören för passiv eller aktiv kyla 
löser vi problemen med för varma rum. 
NIBE PCS 44, ACS 45 och ACS 310 är 
perfekta tillbehör att presentera för kunden 
om hon eller han exempelvis har gassande 
sol i sovrummet på sommaren. 

Kunden vill ha kvar sin vedpanna

Prioriterad tillsats är en funktion som gör 
att värmepumpen kan kopplas ihop med 
vedpannan och anpassa sig efter eldningen. 
Funktionen är perfekt för kunden som har 
tillgång till ved, vill elda periodvis eller bara 
gillar att svinga yxan, men ändå njuta av 
underhållsfri värme som värmepumpen ger 
däremellan.

Kunden är ofta på resande fot

Med appen NIBE Uplink har familjen 
alltid full kontroll över sin värmepump och 
hemmets värmesystem. Här kan de styra 
värme, kyla, ventilation och varmvatten. 
På så sätt kan de optimera sin energiför-
brukning, sänka sina kostnader och säkra 
att de behåller ett perfekt inomhusklimat 
i hemmet. NIBE Uplink har ett öppet API, 

som gör att kunden kan koppla ihop sin vär-
mepump med andra uppkopplade tjänster 
i hemmet. Det går också enkelt att koppla 
upp värmeanläggningen mot elbörsen och 
låta anläggningen jobba när priset är som 
lägst – en funktion som vi kallar Smart Price 
Adaption.

Kunden vill nå ännu lägre driftskostnad

Sist men inte minst, vårt solklara tillbehör: 
solcellspaneler. Med en standardeffekt 
på 295 Watt per panel, återbetalar de sig 
snabbt. De är även snygga eftersom både 
panelen och ramen är svart. Våra solcellspa-
neler kan på ett smart sätt kopplas ihop 
med våra värmepumpar. Tillbehöret som 
används heter NIBE EME 20. I värmepum-
pens display eller i NIBE Uplink kan man 
sedan ställa in vad den producerade sol-elen 
ska användas till. Kanske värma varmvatten 
eller göra poolen badvänlig. Växelriktaren 
kan placeras på vinden och sedan kan du 
dra en vanlig elkabel till proppskåpet. Det 
blir snyggt, tryggt och säkert för kunden.

Vill du veta mer om våra tillbehör? Besök 
proffs.NIBE.se/tillbehor för att se hela vårt 
utbud. I kommande nummer av varje Proffs-
nytt presenterar jag olika tillbehör, för att 
ge dig en känsla för vårt sortiment och hur 
tillbehören kan användas för största möjliga 
nytta. Så att du kan uppgradera Det stora 
utbytet och skapa mervärde både för dig 
och dina kunder. Lycka till!
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Tävla och vinn med NIBE
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Rätt lösning (orden i de färgade fälten): ................................................................... ........................................

Namn ...................................................................................................... ............................................................

Företag .................................................................................................... ...........................................................

Adress .............................................................................Postnr & Ort ..............................................................

Du kan vinna ett paket med vattenflaska och en weekend bag. Senast 18 maj vill vi ha ditt svar. 

Vinnare och rätt lösning presenteras i nästa nummer av NIBE Proffsnytt.

Skicka till: NIBE Energy Systems, att: Marknadsavd. Box 14, 285 21 MARKARYD. 
(Eller maila de markerade orden till: lina.lidfors@nibe.se) OBS! Tävlingen gäller ej NIBE-anställda.

NIBE ENERGY SYSTEMS
Försäljning 
Kundsupport 
Marknadskommunikation 
Tel: 0433 - 27 30 00

NORRA NORRLAND
Lars-Göran Andersson, UMEÅ
Tel: 0433 - 27 34 54 
SMS: 070 - 209 73 02

MELLERSTA NORRLAND
Patrik Åhman, DOMSJÖ
Tel: 0433 - 27 34 62 
SMS: 070 - 190 04 79

SÖDRA NORRLAND
Tommy Landin, HUDIKSVALL
Tel: 0433 - 27 34 65 
SMS: 070 - 213 69 19

STOCKHOLM
Stefan Lundqvist, STOCKHOLM
Tel: 0433 - 27 34 63
SMS: 073 - 057 00 02

Mikael Andersson, STOCKHOLM
Tel: 0433 - 27 35 57
SMS: 070 - 570 80 08

Per Mollstedt, STOCKHOLM
Tel: 0433 - 27 34 64
SMS: 070 - 349 66 17

VÄSTRA
Magnus Ström, KUNGÄLV
Tel: 0433 - 27 35 06
SMS: 070 - 590 35 06

Stefan Karlsson, CHARLOTTENBERG
Tel: 0433 - 27 34 60
SMS: 072 - 147 10 67

SYDVÄSTRA
André Hansson, HALMSTAD
Tel: 0433 - 27 36 19
SMS: 072 - 083 04 33

Arne Gustafsson*, HALMSTAD
Tel: 0433 - 27 34 55
SMS: 070 - 942 91 50

ÖSTRA
Magnus Lindberg*, KUMLA
Tel: 0433 - 27 34 91 
SMS: 070 - 590 11 91

Tord Beurling, MJÖLBY
Tel: 0433 - 27 35 20
SMS: 072 - 239 03 90

SÖDRA
Fredrik Steiner, HÖLLVIKEN 
Tel: 0433 - 27 34 58 
SMS: 070 - 516 39 86

Fredrik Snygg*, VITTSJÖ
Tel: 0433 - 27 34 57 
SMS: 070 - 190 03 16

Fredrik Bäckman, MARKARYD
Tel: 0433 - 27 35 29
SMS: 0730 - 58 00 98

*Regionansvarig kommersiella fastigheter.

GRATTIS! Vinnarna i NIBEs korsordstävling får en ficklampa, multi wear och en reflex.
Rätt lösning i NIBE Proffsnytt 4/2017: ”Stjärnspäckad fest”

Peter Logård, Ståhlkloo, Norrtälje • Hampus Rydström, Marhults bygg, Växjö  
Egil Andersson, Rörfixarna i Hjo AB, Hjo • Daniel Persson, Ahlsell VVS, Kalmar  
Helen Karlsson, Sven Anderssons Rör AB, Mullsjö • Eva Lindkvist, Åke Lindkvist Rör AB, Mora  
Lars Nersing, LN Energi AB, Bunkeflostrand • Ulf Wendt, Frei Lacke AB, Påarp  
Dagny Svensson, Ingemar Svenssons Rörfirma, Lönsboda • Per-Erik Wassbjer, WV-T Wassbjers Värme-Teknik, Ör



NIBE Energy Systems 
Box 14
285 21 Markaryd. 

LÄS MER PÅ NIBE.SE

Skapa ett inomhusklimat 
som håller

Vill du vara med och bidra till en bättre värld? Med lösningar från NIBE kan du 
förse dina kunder med värme, kyla, ventilation och varmvatten genom förnybar 
energi. Hjälp dem att uppgradera sitt värmesystem i tid för att skapa det perfekta 
inomhusklimatet till minsta möjliga kostnad och inverkan på miljön.


