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Det susade till i röret när den cylinderformade 
plastbehållaren lämnade det lilla kopierings-
rummet på Hannabadsvägen med slutadress 
Produktionsplanering. Dokumentet i behål-
laren var avsett till avdelningen med kontor i 
den röda tegelbyggnaden. Platsen kallades 
i NIBEs folkmun för ”Röda kontoret”. Tony 
och Anita jobbade där och de hade järnkoll 
på vad produktionen skulle tillverka och när 
leveranser till kund kunde ske. Fortfarande 
kan man höra medarbetare med många 
anställningsår referera till Röda kontoret 
även om utsidan är gul idag. Ett lika viktigt 
rum var ”Renrummet”. Våra kylkretsar 
producerades inledningsvis i ett uppmonterat 
tillverkningsrum i huvudfabriken, där i övrigt 
varmvattenberedare med tre korrossions-
skydd färdigställdes. Gert, dåtidens självklare 
värmepumpsgeneral, byggde upp NIBEs  
första värmepumpsproduktion. ”Luften måste  
vara absolut ren”, upplyste Gert med en 
bestämd röst under septemberdagen  
1998, då jag började på NIBE. Finns det 
smutspartiklar i luften riskerar dessa att 
hamna i köldmediekretsen och då kan kom-
pressorn skadas i det långa förloppet. Det 
får bara inte hända. Produktionsmiljön är 
helt avgörande betonade han. Idag filtreras 
fortfarande luften i vår avsevärt utökade och 
kraftigt moderniserade produktionsenhet för 
värmepumpar. Kopparrören är förseglade i 
ändarna och dessutom fyllda med kvävgas  
….”luften måste vara absolut ren”. 

NIBE Fighters
Än idag stöter man på en passionerad Gert 
i korridoren, även om han passerat  det som 
många kallar för pensionsåldern. Andra 
företagsprofiler som Holger och Harry, våra 
tidigare ansvariga för produktutveckling och 
försäljning, har båda i hög grad varit med 
om att bygga upp verksamheten. Dessa 
två Markarydsikoner finns ännu med i vårt 
A-lag där deras sammanlagda anställningstid 
på NIBE uppgår till nästan 100 år. Veckans 
arbetstimmar har dock med all rätt succes-
sivt reducerats. Det finns väldigt många 
fler ”NIBE Fighters” i vår organisation. Alla, 

Från rörpost till en bussresa 
med stora möjligheter

mycket väl medvetna om de huvudmålsätt-
ningar som i decennier präglat verksam-
heten: god lönsamhet och tillväxt. 

Det är en självklarhet att vi som ansvariga 

måste vara goda föredömen, ”jobba och 

ligga i”, ödmjuk inställning och agera ekono-

miskt. Efter avslutade avtalsförhandlingar i 

Stockholm med våra grossistpartners, vars 

samarbete årligen omsatte flera hundra 

miljoner kronor, vankades inga fina middagar 

på Berns Salonger eller Café Opera. Varsin 

Big Mac på McDonalds fick räcka för Harry 

och mig. Även om vi kunde valt ett annat 

alternativ fanns det inte i vår världsbild att 

utmana Kerstin på Ekonomiavdelningen 

med någon utstickande reseräkning.  

Naturligtvis reste vi efter arbetstidens slut 

för att vara effektiva och ej inkräkta för 

mycket på dagen. Enkelhet och ödmjukhet 

gällde framför den stora scenens rampljus.

Det sunda förnuftets filosofi
Den nye affärsområdeschefen började 
skicka email i stället för rörpost och fick lite 
välmenta gliringar för det, NIBE Villavärme 
blev sedermera NIBE Energy Systems 
som för ett par år sedan blev NIBE Climate 
Solutions. Allt i takt med ökad expansion, 
fler företag och ett allt bredare produktutbud. 
Några hundra miljoner i årsomsättning 
under sent 90-tal, har redan under fjärde 
kvartalet i år med marginal passerat drygt tio 
miljarder inom affärsområdet. Många tusen 
anställda i ett femtiotal bolag spridda över 
en stor del av världen och som alla stöder 
vår mission att skapa en energieffektiv och 
miljövänlig inomhuskomfort i såväl små som 
stora fastigheter. 

Ränderna går dock aldrig ur. Historien 

är viktig och bär oss stabilt fram mot nya 

mål. Det var inte länge sedan som nämnde 

planeringsguru Tony, under en presentation 

över lagerstyrningen, refererade till just 

”NIBE Villavärme”, som den mest naturliga 

saken i världen. Än idag får man dessutom 

en kvittens på displayen med ”Villavärme 

larmat” när man checkar ut på kvällen efter 

en intensiv arbetsdag i Markaryd. 

Kjell Ekermo, Affärsområdeschef för NIBE Climate  
Solutions, lämnar över stafettpinnen till Klas Dahlberg.

Vad vill du läsa om?
Tipsa oss gärna!
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Det är samma företag nu som då i 

grunden. Det sunda förnuftets filosofi 

bär fortfarande fullt ut. Tony, Anita, Gert, 

Harry, Holger, Kerstin, Richard och många 

fler trotjänare bidrar ännu positivt till 

verksamheten men nu starkt flankerade 

av ett mycket stort antal kompetenta 

yngre medarbetare inom såväl produktion, 

utveckling, IT, service, marknad och övrig 

verksamhet. Detta framtidsgäng skall guida 

NIBE-bussen vidare mot nya mål och med 

oförminskad fart.

Framtidens möjligheter
Vid årsskiftet som hållplats stiger en något 
grånad chaufför av bussen och en ny yngre 
dito, i form av Klas Dahlberg, kliver in i 
förarhytten. GPS’en kopplas in och målet 
sätts till fortsatt expansion med ännu fler 
marknader som skall frälsas med förnybara 
krafter. Jag välkomnar Klas med mycket 
varm hand, att leda affärsområdets fortsatta 
resa. Att denne man tidigare dirigerat Scania’s 
bussdivision under flera år, borgar ju för en 
stabil färd. 

Bäste svenske installatör, grossist och 

alla övriga samarbetspartners, jag sänder er 

ett mycket stort TACK för våra fantastiska år 

tillsammans. Var säkra på att den fortsatta 

resan kommer att följas av undertecknad 

med en oförminskad övertygelse om framti-

dens möjligheter.

Vi önskar er alla en mycket välförtjänt 

och härlig jul- och nyårshelg efter vårt mest 

framgångsrika år hittills. 

LEDARE

Strålande nyheter

Nu kan fler sätta solceller på taket! 
Då var det äntligen beslutat. Budgeten för 
solinvesteringsstödet ökar med 525 miljoner 
per år och stödnivån i investeringsstödet höjs 
från 20 % till 30 % för privatpersoner. Det 
betyder att det blir billigare för det enskilda 
hushållet att sätta solpaneler på taket och på 
så vis få en billigare elräkning. Men stödet för 
solel är inte bara viktigt för plånboken, utan 
också för miljön, framtiden och kommande 
generationer. En fossilfri energisektor och 
även på sikt ett fossilfritt samhälle 2045 är 
något som NIBE uppmuntrar till.  

License to ventilate!
Air-Site

Det är Air-Sites luftbehandlingsserie Green-
Master som har tilldelats den respekterade 
branschmärkningen Eurovent. Med certifi-
katet får Air-Site tillgång till en mycket större 
marknad, som i sin tur kan dra nytta av 
branschledande prestanda inom ventilation 
och värme. Den 27 november godkände 
Eurovent Certita Certification, Europas 
industriförbund inom teknik för inomhus-
klimat och processkyla, Air-Sites serie av 
luftbehandlingsaggregat, GreenMaster, 
som därmed fick märkningen EUROVENT 
CERTIFIED PERFORMANCE.

Tio gånger större marknad
– Detta är det största som hänt Air-Site 
sedan grundandet och gör oss i ett slag 
valbara för en tiofaldigt större marknad. Den 
absoluta merparten av större fastighetsbo-
lag och offentlig sektor, som exempelvis  
kommuner och landsting, kräver Eurovent- 

Tio år efter att Air-Site byggde det 
första aggregatet för frikyla i garaget 
hemma i Kullavik söder om Göteborg 
har vi nu kommit till företagets största 
milstolpe! Vi har efter en 18 månader 
lång certifieringsprocess fått den 
respekterade branschmärkningen 
Eurovent. Jag, Tomas Nilsson, och 
mina kollegor firar förstås men gläds 
framförallt över att kunna hjälpa 
många fler fastighetsföretag med vår 
energieffektiva teknik. 

certifiering. Med certifieringen kan äntligen 
alla fastighetsbolag välja vad vi menar är 
världens bästa ventilationsaggregat, Green- 
Master-serien, säger Tomas Nilsson, VD 
Air-Site.

Det är Air-Sites serie av GreenMaster, i 

sex modeller och 13 storlekar, som certifie-

rats. Det är Eurovent Certita Certification 

som rigoröst kontrollerat att prestanda och 

kapacitet stämmer överens med Air-Sites 

uppgifter. 

– Med certifikatet ser alla att våra 

produkter håller vad de lovar, något vi 

själva alltid vetat. Det är en värdefull nyhet 

för fastighetsägare som nu får tillgång till 

fantastisk teknik för ventilation och värme. 

Exempelvis är antagligen Air-Site den 

enda Eurovent-certifierade leverantören av 

aggregat med dubbla plattvärmeväxlare och 

effektiv sektionsavfrostning, något som 

är starkt efterfrågat vid nyproduktion av 

flerbostadshus, säger Tomas Nilsson, VD 

Air-Site.

Eurovent är i hamn.  
Grattis fastighetsbranschen!
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Julen närmar sig med stormsteg och 
snart är 2017 slut. När jag summerar året 
ser jag tillbaka med glädje på allt som har 
hänt på NIBE i Markaryd. Det har utan 
tvekan varit ett händelserikt år, både hos 
oss i Markaryd och inte minst ute hos alla 
våra installatörer och partners. I denna 
tidning har vi kunnat läsa om mängder 
av inspirerande projekt där NI skapat 
energieffektiviseringar man knappt trod-
de var möjliga bara för några år sedan. 
Och på tal om ny teknik. I samband med 
branschmässan ISH i Tyskland i våras 
lanserades vårt nya kommunikationskon-
cept It’s in our nature. Ett budskap som 
minst sagt ligger i tiden och som togs 
emot väldigt positivt på marknaden. Och 
vår synlighet var inte bara god under ISH. 
Under året har NIBE haft högst synbarhet 
i medier i Sverige. På över 50% av an-
nonserna i vår bransch står det NIBE som 
avsändare tillsammans med er installa-
törer. Tillsammans syns vi – tillsammans 
gör vi skillnad!

Ny hemsida på G
Arbetet med kampanjer för 2018 är i full 
gång. Mycket kommer att hända som 
kommer att hjälpa er installatörer till nya 
affärer. Ni kommer höra oss på radio, se 
oss i tidningar och vem vet kanske på TV 
också. Under första kvartalet kommer vi 
lansera en ny hemsida med fokus på att 
generera mer trafik och mer synlighet 
för er installatörer och göra det enkelt för 
konsumenten att hitta rätt värmepump 
för sitt boende. Framåt april, närmare be-
stämt 10-13 april hoppas vi att ni kommer 
och besöker oss på Nordbygg i Stock-
holm. Vi ser mycket fram emot att träffa 
er där och att tillsammans göra 2018 till 
ett fantastiskt år.

Jag önskar er alla ett Gott nytt år!

Magnus Axelsson

It’s in our nature!

Magnus Axelsson

Marknadskommunikations- 
chef NIBE Energy Systems

@nibe #nibe

Tack för att ni taggar oss på sociala 
medier när ni är ute på jobb. Det är 
riktigt kul att följa våra produkter, som 
tack vare er blir till kompletta energi-
system i någon lycklig människas hem. 
Fortsätt gärna, vi vill se mer av både 
före-och efterbilder, eftermiddagsfikan 
och time laps! Scanna QR-koden och 
spana in denna coola videon gjord av 
Beckmanns VVS & Energiteknik. 

Scanna QR-koden 
och ta reda på vad 
Mats Edvardsson 

har för sig i videon!

1. Osäker på valet av produkt till kund
2. Lära mig felsöka med hjälp av  
 NIBE Uplink
3. Vill mecka och skruva ”under huven”  
 på NIBEs produkter 
4. Behöver nya säljargument till kund
5. Är intresserad av tekniken i NIBEs  
 produkter
6. Får många NIBE-relaterade frågor  
 av kunder som jag saknar svar på
7. Är nyfiken på NIBEs fabriker och vill  
 se produktionen av en värmepump
8. Precis börjat att installera NIBEs  
 produkter 
9. Vill träffa och utbyta tankar med  
 andra installatörer i branschen
10. Vill se hur mycket ström som NIBEs  
 solcellsanläggning tillverkar i realtid.
 

Vad erbjuder NIBE för kurser?
Vi har många utbildningar för våra olika 
produktgrupper; bergvärme för villor eller 
fastighet, luft/ vatten, frånluft och luft/
luft men också en övergripande inom alla 
produktgrupper. Vi erbjuder också dimen-
sionering och projektering för fastigheter, 
kylteknik och kurser för att ta kylcertifikat.  

Vem kan gå kurserna?
Kurserna är i första hand avsedda för 
personer som är yrkesverksamma inom 
VVS-branschen, men vissa utbildningar 
kan dock vara intressanta även för andra 
yrkeskategorier.

Varför ska man gå kurserna?
Det händer mycket i branschen och inte 
minst sagt inom vårt sortiment. Genom att 
gå våra kurser emellanåt säkerhetsställer 
du att du optimerar systemet efter kundens 
förutsättningar. Du får även lära dig allt om 
tekniken i våra produkter, så att du på bästa 
sätt kan förklara för kunden hur värmesyste-
met fungerar och hur kunden kan skapa ett 
perfekt inomhusklimat och ett smart hem. 

Läs mer på nibe.se/nibetraining

Varför ska du anmäla dig till en 
kurs med NIBE Training? 

10 anledningar Succén NIBE F2040  
i mindre version

Med NIBE F2040-6 får du ett intelligent 
klimatsystem som kan förse ditt hem 
med värme, kyla och varmvatten. 
Värmepumpen anpassar sig automatiskt 
efter husets behov oavsett årstid – så att 
du kan skapa det perfekta inomhusklimatet 
med minimal inverkan på miljön.

NIBE F2040-6 |
UTÖKAD PRODUKTSERIE

NIBE.SEIT’S IN OUR NATURE

NY
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Ny mindre version av framgångsrika 

NIBE SPLIT & NIBE 2040
Per Sjödin,

VD Sjödin Fastigheter

NIBE F2040 och NIBE SPLIT kompletteras nu av nya och mindre modeller. De två nya 

värmepumparna erbjuder lika hög kvalitet och samma produktfördelar som de större 

modellerna. Nya NIBE F2040-6 och NIBE SPLIT-6 tillgodoser behov hos mindre hus 

och välisolerade fastigheter. Genom denna tillökning utökar NIBE sitt redan breda 

och högpresterande sortiment av inverterstyrda luft/vatten värmepumpar och täcker 

in ett ännu bredare marknadsbehov.

NIBE AMS10-6 och NIBE F2040-6 förstärker 
de välrenommerade produktserierna NIBE 
SPLIT och NIBE F2040, som tidigare erbjöd 
storlekarna 8,12 och 16. Produktsortimentet 
växer nu för att kunna tillgodose ett ännu 
bredare marknadsbehov. De nya modellerna  
är inte enbart utvecklade för mindre ny-
byggen och välisolerade fastigheter utan 
erbjuder också ett perfekt komplement till 
andra energikällor och hybridlösningar. NIBE 
AMS10-6 och NIBE F2040-6 kan enkelt 
kopplas samman med existerande system, 
exempelvis el och  gaspannor.

Spara för miljön
– Hybridsystem blir allt vanligare inom upp-
värmning och värmepumpen har sin givna 
plats som integrerad del av dessa. Det är en 
investering som bjuder på god ekonomi och 
såväl energi- som miljövinster, säger Jonas 

CASE: SJÖDIN FASTIGHETER

– I våra 950 lägenheter och industrifastig-
heter har vi sänkt energikostnaderna med 
30-60 procent. I vissa fall ännu mer. Det blir 
förstås stora besparingar som kan användas 
till nya investeringar för att skapa attraktiva 
fastigheter för boende och verksamhet, 
säger Per Sjödin, VD på Sjödin Fastigheter i 
Helsingborg.

Det familjeägda fastighetsbolaget äger 

och förvaltar 85 000 kvadratmeter i södra, 

mellersta och norra Sverige. Främst hyres-

hus, men också kommersiella fastigheter 

och moderna kontorshotell i centrala 

Helsingborg. Kännetecknande för Sjödin 

Fastigheter är en ambitiös jakt på energi-

effektiviseringar. Energieffektiviseringar 

som bygger på kombination av de mest 

kostnads- och miljövänligaste lösningarna 

på marknaden. Däribland värmepumpar från 

NIBE Energy Systems.

– Man kan säga att vi håller ögonen extra 

öppna för fastigheter där det kraftfullt går 

att energieffektivisera helheten. Det kan 

handla om att kombinera befintlig fjärrvärme 

med värmepumpar och pellets eller att helt 

konvertera en fastighet till värmepumpar, 

säger Per Sjödin.

Modet att testa och utveckla
Enligt Per väntar 90 procent av Sveriges 
fastighetsbestånd på att spara mycket 

pengar genom att energieffektivisera 
uppvärmningen bättre. Fler borde satsa på 
att trimma sina energilösningar och att våga 
testa sig fram för att lära.

Detektivjakt på ledtrådar
– En fastighets totala uppvärmning kan vara 
klurig. I vissa projekt har vi bytt fönster, 
tilläggsisolerat och bytt reglerutrustning utan 
större effekt. Men så adderar vi exempelvis 
till värmepumpar och smart programvara för 
reglering och så halverades förbrukningen 
snabbt. Så det gäller att våga testa och att 
lära av sina erfarenheter, säger Per.

Att hitta varje fastighets specifika bespa-

ringsmöjligheter är som en detektivjakt på 

ledtrådar.

– Givetvis handlar det mycket om fastig-

hetens ålder, konstruktion, isolering, läge 

och grundteknik för värme och ventilation. 

Allt samverkar varför en djuplodande analys 

är den bästa startpunkten på vägen till 

besparingar, säger Per.

Vinnande kombinationer
Att just kombinera och mixa befintliga lös-
ningar med ny teknik har blivit ett signum 
för Sjödin Fastigheter. God totalekonomi 
över tid innebär inte sällan att värme-
pumpsteknik från NIBE Energy Systems 
samverkar med befintlig fjärrvärme, pellets 

Vägen till kraftigt sänkta kostnader för värme och tappvatten går 
inte via EN lösning. Istället finns de stora besparingarna i kombina-
tioner av energiteknik där värmepumpar, fjärrvärme, pellets och sol 
samverkar. Den övertygelsen lever Sjödin Fastigheter i Helsingborg 
efter. Med passion och upptäckarlust som pådrivare.

UTÖKAD PRODUKTSERIE

Så sänker  
Sjödin Fastigheter  
energinotan med 30–60 procent

och solenergi.
– Vi har många exempel där luftvärme-

pumparna bildar basen i lösningen med stöd 

av fjärrvärme och pellets vid köldtoppar. 

Eller så är fjärrvärme basen och stöttas 

av frånluftsvärmeteknik från exempelvis 

NIBE Air-Site. Varje fastighet har sina unika 

förutsättningar och det gäller att vara vaken 

för dessa. Jag har alltid fascinerats av en-

ergifrågor och värnar om miljö- och hållbar-

hetsfrågor och har alldeles nyligen satsat på 

solenergi, säger Per. 

Och på tal om solenergi. I november 

2017 satsade Per på NIBEs solcellspaneler 

på sin kontorsfastighet på Gåsebäcksvägen 

i Helsingborg. Solcellspaneler som kommer 

att bidra med energi till kontoret, när solen 

lyser och verksamheten gör av med mest 

energi. Energismart.

Banbrytande teknik gör det möjligt
Exemplen på hur ny teknik revolutionerar 
energiförbrukningen är många. I en av fast-
igheterna byttes olja ut mot bergvärme- 
pumpar och energinotan minskade med 
otroliga 400 000 kronor per år för fastig-
hetens 40 lägenheter. Idag finns det ett 
stort antal värmepumpar i Sjödins bestånd 
och fler blir det löpande. Och det är inte de 
givna lösningarna som alltid vinner, utan de 
modiga.

Thörnqvist, produktansvarig luft/vatten, 
NIBE Energy Systems.

NIBE AMS10-6 och NIBE F2040-6 

erbjuder samma produktfördelar som de 

större modellerna i serierna. Värmepump- 

arna är inte bara högpresterande när det 

gäller  värmebehov utan har också en mycket 

effektiv kylfunktion. Den nya NIBE SPLIT 

AMS10-6 är den minsta modellen inom 

luft/vatten, relativt sin effekt, samt därtill 

den lättaste med sina 45 kilo.

– Den kompakta designen har uppenbara 

fördelar när utrymmen är begränsade eller vid 

installation på en vägg. Som vanligt erbjuds 

en flora av anpassade tillbehör såsom kon- 

densvattenrör och markstativ, avslutar Jonas 

Thörnqvist.

– Ibland måste man våga gå mot konven-

tionen och testa friskt. Just nu testar vi luft/

vattenpumpar från NIBE i kallaste Iggesund, 

trots att det ofta heter att det inte funkar så 

långt norröver. Men vi vet att de riktigt kalla 

dagarna är få och i kombination med fjärr-

värme och pellets tror vi att vi kommer att 

lyckas etablera luft/vatten i norra Sverige. 

Vi har råd att testa och chansa ibland så det 

ska bli spännande att analysera efter denna 

vinter, säger Per.

Koll på vädret
Och på tal om väder. Genom att använda 
självlärande programvaror för väder och reg-
lerteknik kan kostnader sänkas ytterligare.

– Med energioptimeringsprogrammet 

Egain följer vi vädret och kan styra värme-

systemet efter detta. Om vi vet att det ska 

bli kallare om sex timmar kan vi höja effekten 

och på samma sätt dra av på effekten om vi 

vet att det kommer mildare väder. Vi jobbar 

också mycket med NIBE Uplink för att över-

vaka och optimera våra system. Det finns 

idag fantastiska möjligheter att energieffek-

tivisera sina fastigheter och besparingarna 

är stora. Så det är en no-brainer och bara 

att börja, avslutar Per Sjödin, VD Sjödin 

Fastigheter.
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Noggrannhet A & O  
bakom kulisserna på  
”värmepumpsfabriken”
Att installera en skinande ny värmepump från NIBE Energy Systems är 
startpunkten för en lång och hållbar investering i bättre inomhusklimat och 
miljö. Men den egentliga starten sker många veckor tidigare i de småländska 
skogarna. Nämligen på NIBEs värmepumpsfabrik där arbetsledaren Katarina 
Brelin håller i trådarna. Välkommen på NIBE ”hemma-hos”!

Värmepumpscenter i Markaryd är en 
annorlunda ”fabrik”. Det är tyst, ljust och 
behagligt. Ett lugn råder på ytan trots den 
febrila aktiviteten. En miljö att trivas i.

– Jag började som montör för tio år sedan 

och har monterat tusentals värmepumpar 

under mina år. Sedan två år är jag arbetsle-

dare och har glädjen att leda ett fantastiskt 

team av montörer och testare, säger Katarina 

Brelin, arbetsledare på värmepumpscenter.

Värmepumpscenter, eller VPC som 

det kallas internt, är den fabrik där NIBEs 

värmepumparna sätts samman och testas. 

Rakt över gatan ligger en annan fabrik där 

själva varmvattenberedarna byggs innan de 

monteras i värmepumpar på VPC. På värme- 

pumpscenter arbetar 180 medarbetare, 

varav 151 i produktionen, för att montera, 

testa och lasta ut hundratals värmepumpar, 

varje dag!

Noggrannhet in i minsta detalj
På VPC tillverkas värmepumpar från NIBE 
Energy Systems, oavsett om det är värme-
pumpar för frånluft, bergvärme eller luft/
vatten. Katarina basar över teamet som 
fokuserar på frånluft. Det innebär att hennes 
team är specialiserade på 16 versioner av 
modellerna NIBE F370, F470, F730 och 
F750.

BAKOM KULISSERNABAKOM KULISSERNA

– På varje pump arbetar ett 20-tal per-

soner. Experter på exempelvis lödning, el, 

montering eller driftsprovning. De är alla 

specialiserade på sina delar i bygget och vet 

hur extremt viktigt noggrannhet är för att vi 

ska leverera världens bästa värmepumpar. 

Givetvis testar vi 100 procent av pumparna 

innan de går till kunderna, säger Katarina.

High tech från renrum till testning
Monteringens första hållplats är renrummet, 
ett rum med mycket låga halter av damm, 
mikrober och partiklar. Här inne garanteras 
rena lödningar och partikelfria kopparrör in 
i kylkretsen. Här påbörjas monteringen av 
hjärtat i maskinen, luftbehandlingsdelen. I 
nästa steg reser maskinen in i en tryckkam-
mare för tester varefter luftbehandlingsdelen 
monteras i sin stomme med varmvatten- 
beredare. Köldmediet fylls på och steg för 
steg förvandlas ett virrvarr av maskindelar till 
en ljudisolerad och plåtinklädd skönhet.

– Vi har tre-fyra dagar på oss att färdig-

ställa varje maskin, inklusive tester. Även 

om det skulle kunna gå snabbare vill vi inte 

forcera tillverkningen eftersom kvalitet är 

a och o för oss. Eftersom värmepumpar är 

avancerade maskiner är kvalitet i alla steg 

av tillverkningen avgörande för driftsäker 

funktion. Till och med ett felmonterat 

buntband eller en för dåligt åtdragen skruv 

kan leda till driftsstörningar så vi är extremt 

noggranna i monteringen och i testerna, 

säger Katarina.

Kraftig ökning av kvinnliga  
montörer
Under 2017 har Katarina fått många nya 
kollegor på VPC i Markaryd. Väldigt många! 
Antalet har ökat från 100 till 152 medar-
betare under 2017 och antalet kvinnor har 
fördubblats på ett år. Idag är 8,5 procent 
av medarbetarna kvinnor, ett resultat av en 
medveten satsning.

– Vi har en bra åldersbredd på medarbe-

tarna och nu blir vi allt bättre på att anställa 

tjejer i produktionen. Att bygga en värme-

pump handlar om noggrannhet, tanke och 

praktisk förmåga. Det krävs inga muskel-

massor och vi kommer att fortsätta satsa 

på att skapa ännu bättre balans mellan män 

och kvinnor. Vi är stolta över att erbjuda 

en modern arbetsplats med bra stämning 

och spännande arbetsuppgifter, i teknikens 

framkant, avslutar Katarina Brelin, arbetsle-

dare på värmepumpscenter i Markaryd.

Filippa Hedendal - montör

Efter 14 år som undersköterska valde jag att 
byta karriär. När jag återvände till Markaryd 
fanns det framförallt Ett företag i synfältet. 
NIBE! I september 2017 började jag på 
värmepumpscenter där jag packar tillbehör 
och demonterar de värmepumpar som ska 
exporteras till Frankrike och Tyskland. Visst 
är det ett väldigt annorlunda arbete jämfört 
med vården men jag trivs kanonbra och 
har mycket trevliga kollegor och roligt på 
arbetet. Det är viktigt!

MÖT TRE MEDARBETARE PÅ VÄRMEPUMPSCENTER

Marcus Bringsén – montör

Jag har arbetat här två och ett halvt år och 
tycker om att lära mig nya saker. Det är 
en härlig känsla när man lärt sig ett nytt 
moment och ser resultatet. Framförallt 
arbetar jag med att koppla in elanslutningar 
för fläktar, pumpar och givare och har 13-15 
minuter på mig för varje ny enhet, så det 
rullar på bra. Jag är stolt över mitt jobb och 
är som person noggrann, vilket är väldigt 
viktigt för mig och för att NIBEs produkter 
ska vara bäst.

Andreas Almarsson – driftprovare

Med åtta år på NIBE Energy Systems är 
jag på väg att bli en veteran. Sedan fyra 
år testar jag värmepumparna, kopplar upp 
dem mot en hemlik miljö och kör systemen 
i cirka 40 minuter. Målet är förstås att alltid 
släppa ifrån oss perfekta maskiner som 
installatörer och kunderna kan lita på till 100 
procent. Bland sakerna jag kollar är funktion 
och temperaturer. Jag tycker om mitt jobb 
och det finns alltid nya saker att lära sig att 
bemästra. Det driver mig.
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Hej Kjell. Hur känns det att sluta?
Tro mig när jag säger att det varit en vånda 
att ta beslutet. Att arbeta på NIBE i en sådan 
befattning är ett sätt att leva, mer än ett 
jobb. Men eftersom det är ett gemensamt 
beslut med min hustru, som också har sagt 
upp sig, så har vi noga tänkt igenom detta 
sedan en tid. Vi har länge närt en gemensam 
dröm om att flytta utomlands igen och den 
här gången göra något eget. Efter 35 år med 
en tidsmässigt stor arbetsinsats och många 
internationella resor på Sandvik och NIBE, 
är det nu tid för egna projekt samt mer tid 
tillsammans. Jag är stolt och ödmjuk över 
det jag fått vara med om på NIBE.

Vad har du tyckt bäst om under dina 
19 år på NIBE?
Jag har ett fantastiskt jobb som är mitt 
livs största professionella upplevelse, utan 
tvekan. Att få vara med från det att vi var 
ett mindre bolag till idag ett världsledande 
inom vissa nischområden är förstås en 
enorm erfarenhet. Från cirka 300 miljoner 
kronor till 11,5 miljarder kronor i omsättning 
på 19 år är större än enbart siffrorna. NIBE 
har skapat väldigt många nya arbetstillfällen 
och fantastiska produkter för installatörer 
och slutkunder, inte bara i Sverige utan 
numera i stora delar av världen. Idag om-
fattar affärsområdet cirka 50 tillverkande 
och säljande bolag där merparten är förvärv 
som framgångsrikt integrerats in i NIBE- 
familjen. Varje förvärv är unikt med sin egen 
prägel och företagskultur, vilket varit extra 
intressant. Exempel på spännande expan-
sionssteg har varit vår entré i Ryssland och 
förra årets stora förvärv av Climate Control 
Group i Oklahoma med sina sex bolag. 

Kan du förklara vad som är hemlig-
heten bakom NIBEs framgång?
Ett ord. Kulturen. Företaget etablerade tidigt 
en tydlig kultur som starkt präglar verksam-
heten på ett framgångsrikt sätt. Det handlar 
om sunt förnuft, höga ambitioner, enkelhet 
och en Småländsk entreprenörsanda. Allt 
från hur man svarar i telefonen till hur man 
hjälper installatören och tar hand om service- 
ärenden. Att verkligen förstå kundernas 
behov och att vara trägen i att skapa mark-

INTERVJU: KJELL EKERMO

nadens bästa produkter med bäst prestanda 
och kvalitet… och att aldrig tumma på detta 
utan vara konsekvent, allt med ett ekono-
miskt tänkande. Däri ligger förklaringen till 
vår utveckling… och så förstås att världen 
faktiskt behöver våra produkter! 

Hur ser du på framtiden för NIBE?
Jag ser väldigt positivt på framtiden för 
NIBE. Trots många års tillväxt har expan-
sionen inom vårt verksamhetsområde 
egentligen bara börjat och NIBE Climate 
Solutions har en stark plattform för vidare 
tillväxt. När man studerar världsmarknaden 
för uppvärmning, domineras den fortfa-
rande av produktlösningar som använder 
fossila energislag. Vi utvecklar, tillverkar 
och marknadsför kompletta, miljövänliga 
framtidsalternativ för energieffektiv inom-
huskomfort, baserad på förnybar energi. 
Tänk själv att bara fem procent av Europas 
värmeinstallationer består av värmepumpar 
för vattenburen distribution. För att inte tala 
om Nordamerika (som redan är vår största 
marknad) där motsvarande andel knappt 
uppgår till en procent. Stora framtidsmöj-
ligheter och resan har bara börjat! Klimat-
utmaningen ger oss verkligen vind i ryggen 
för fortsatt expansion. Men givetvis måste 
vi hela tiden arbeta hårt för att förtjäna vår 
plats och aldrig slå oss till ro. 

Hur vill du att våra installatörer ska 
känna för NIBE?
Jag hoppas att de alltid ska känna stolthet 
med våra produkter inför sina kunder. 
Installatörerna är våra närmaste partners 
och målsättningen är att de alltid känner 
att NIBE har de absolut bästa produkterna 
på marknaden. Vi ska aldrig slå oss för 
bröstet och säga just det, i stället vill vi att 
installatörerna själva ska uppleva oss som 
den starkaste partnern. När det någon gång 
går fel måste vi vara på tårna för att rätta 
till brister och hjälpa installatörerna att vara 
hjältar gentemot sina kunder. Inget är så 
tillfredsställande som att prata med en slut-
kund eller installatör som berättar om en 
installation som överträffar förväntningarna! 
Den verkliga vinsten är när alla blir vinnare i 
slutändan!

INTERVJU: KJELL EKERMO

”NIBE har varit  
min absolut största  

professionella upplevelse”
Kjell Ekermo,  

Affärsområdeschef NIBE Climate Solutions

Har du några extra roliga anekdoter?
Det finns förstås många speciella minnen 
efter 19 år och med många företagsförvärv 
i nya kulturer…men en extra rolig anekdot 
är nog den om det viktiga tyska kundbe-
söket för ett drygt tiotal år sedan. Vi skulle 
få besök av en stor tysk hustillverkande 
kund och NIBEs tyske VD och jag själv 
skulle ta emot dem tillsammans med övriga 
ledningen. Nu var det ju inte så att de kom 
med bil från Kastrup som de flesta kanske 
skulle gjort utan de flög med helikopter från 
bolaget i Tyskland till Markaryd! Problemet 
var ju bara att landningskoordinaterna inte 
stämde, så de hittade inte landningsplatsen 
vi avtalat om. Många Markarydsbor blickade 
nyfiket mot helikoptern som cirklade runt 
ovanför fabriken. Vad göra? Utan telefon-
kontakt med helikoptern fick jag och vår 
tyska VD kasta oss i bilen. Jag körde och 
vår tyske kollega hängde ut genom fönstret 
med viftande armar och efter en stund lyck-
ades vi få visuell kontakt med piloten som vi 
till slut lotsade till en fotbollsplan i Markaryd 
där de kunde landa. Man kan ju bara ana vad 
folk sa i byn om NIBE-cheferna som hängde 
halvvägs ut genom fönsterrutorna, vilt 
jagande en helikopter. Besöket gick ändå 
bra och kunden är fortfarande en viktig 
samarbetspartner för oss i Tyskland.

Avslutningsvis Kjell  – vad ska du 
göra nu då?
Jag tänker då inte pensionera mig eller sätta 
mig i en gungstol precis. Min fru och jag har 
tidigare, i ett par omgångar, bott och arbetat 
i andra länder och nu tänker vi ta ett sådant 
steg igen. Säkerligen blir upplägget mer 
anpassat till egna, mer privata intresse-
områden. Men fokus just nu är fullt ös på 
NIBE och att ta stort ansvar för att göra en 
bra överlämning. Den dagen vi båda lämnat 
våra jobb blir det fokus på vårt gemensamma 
projekt. Först då. 
 
Vi tackar för intervjun och önskar 
Kjell lycka till i framtiden!

Kjell Ekermo har i drygt 19 år varit affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions, NIBEs största 
affärsområde, som under hans tid vuxit från cirka 300 miljoner kronor till 11,5 miljarder kronor 
i omsättning. Trots att NIBE kommit att få en väldigt stor plats i hans hjärta väljer han nu att 
tacka för sig och gå vidare mot nya äventyr.
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Är man på besök i Örnsköldsvik är det 

svårt att missa vart man ska vända 

sig för en ny värmepump. I en vacker 

gammal 1800-tals gård, mitt i staden, 

ligger sedan 45 år Sjölunds Värme. Men 

låt dig inte luras av det klassiska utse-

endet. Innanför väggarna möter du ett 

toppmodernt företag som ägnat mycket 

tid åt att digitalisera verksamheten. Till 

nytta för kunderna!

– Vi lever efter devisen att ”nöjda kunder 
kommer tillbaka” och att det ska vara lätt 
att välja och samarbeta med oss. Därför 
har vi arbetat hårt på att effektivisera oss 
själva med såväl de bästa och modernaste 
produkterna på marknaden liksom med 
smarta interna verktyg. Det lönar sig både 
för företaget och våra kunder, berättar Peter 
Sjölund, tillträdande VD på Sjölunds Värme 
efter fadern Harry som nu gör sig redo för 
pension.

Idag sköter Peters drygt 20 kollegor 

mycket administration som arbetsordrar, 

tidsrapportering etc via sina smarta telefoner. 

Allt är webb-baserat och pappershögarna ett 

minne blott. Uppkopplade och alltid redo för 

kunderna är vad som gäller.

Ett familjeföretag i tillväxt
Sjölunds Värme startades 1973 av Alice och 
David Sjölund. Idag drivs företaget av Harry, 
Gunnar och Peter Sjölund. Företaget arbetar 

Proffsprofilen Peter Sjölund

”Gör ett bra jobb för  
kunderna så ordnar sig allt”

PROFFSPROFILENPROFFSPROFILEN

brett och vänder sig till företag, bostads-
rättsföreningar och privatpersoner. Alla 
uppdrag är välkomna, avloppsrensning,  
energieffektiviseringar, underhåll och service 
samt framförallt värmepumpinstallationer 
med produkter från NIBE Energy Systems.

– Vi har arbetat med NIBE sedan 90-talet 

och har länge haft ett stort fokus på 

värmepumpar. Vi konverterar såväl gamla 

fastigheter till värmepumpssystem och har 

förstås installerat mycket värmepumpar i 

nybyggda hus under byggboomen i Örn-

sköldsvik. Extra spännande är ett ökat fokus 

på hela processlösningar inom fastigheter, 

säger Peter.

Fokus på bergvärme
På Sjölunds Värme är det framförallt bergvär-
me som gäller. Men i takt med utvecklingen 
inom luft-vatten märker Peter ett ökat intres-
se för tekniken som är billigare för kunden att 
installera och väldigt effektiv. Men på kort tid 
har även solen gjort stark entré.

– Vi upplever ett stort intresse för solen 

och har sålt flera anläggningar. Känns som 

att vi var tidiga på bollen och vi upplever ett 

stort intresse både från fastighetsägare och 

privatpersoner och har offererat upp till 40 

kilowatts-anläggningar. Allt oftare lägger 

vi till solceller som ett tillval till en värme-

pumpslösning eftersom helheten blir riktigt 

attraktiv för kunderna, säger Peter.

Älskar livet som företagare
36-årige Peter har egentligen alltid arbetat i 
företaget som han nu får förtroendet att ta 
vidare i den tredje generationen. 

– Man brukar ju säga att allt går åt skogen 

i den tredje generationen men jag tänker 

se till att den skrönan bryts, säger Peter 

med ett skratt och fortsätter. Jag tycker 

att det är fantastiskt roligt att driva företag 

och hitta bra lösningar åt medarbetare och 

kunder. Jag har kanonduktiga kollegor och 

vi känner stolthet i det vi gör. Vi är väldigt 

måna om att göra bra jobb hos våra kunder 

vilket leder till att de talar väl om oss och då 

får vi mer jobb, säger Peter.

Eftersom samarbetet med NIBE har på-

gått i årtionden är relationen till leverantören 

av värmepumpar grundmurad. 

Nöjda kunder viktigt
– NIBE har gjort en fantastisk resa och 
verkligen förtjänat sin framgång med fina 
produkter och tjänster. Varumärket är starkt 
och sanningen är att produkterna nästan 
säljer sig själva eftersom kunderna vill ha 
dem. Men vi får aldrig slå oss till ro utan 
måste hela tiden förtjäna kundernas för-
troende. Man får aldrig släppa en missnöjd 
kund utan alltid kämpa sig fram till en bra 
lösning. Det är vårt mantra och det ska vi 
alltid eftersträva, avslutar Peter Sjölund, till-
trädande VD Sjölunds Värme i Örnsköldsvik.

• Blivande VD Sjölunds Värme, ett  

företag i tredje generationen

• 36 år, bor i villa utanför Örnsköldsvik 

med sambo och två barn

• Tävlingscyklar, både landsväg och  

mountainbike

• Bygger ut hus på fritiden

• Trivs med livet som företagare

Peter Sjölund (och pappa Harry)

Psst! 
Scanna  
QR-koden  
och se video 
med Peter.
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70–80 procent energibesparing med 
bergsäker värme & kyla på sjukhuset

L
ikt andra sjukhusområden är det ett imponerande nätverk 
av mottagningar och avdelningar som möter besökaren på 
Blekingesjukhuset Karlskrona. En stad i staden som värnar 
om och sörjer för sina besökare. Att det ska vara varm och 

behagligt i lokalerna är givet. Hittills har sjukhuset fått sin värme 
från framförallt fjärrvärme alstrad i en pelletspanna. Men 2016 blev 
året då sjukhuset gick i bräschen för framtidens värme och ventila-
tion, tillsammans med NIBE Energy Systems.
– Inom Landstinget Blekinge har vi beslutat att satsa på miljövänlig 
uppvärmning och har tagit det första stora klivet mot visionen att 
bli fossilfria, berättar Joakim Persson som är byggprojektledare på 
Blekinge Landsting och fortsätter, när vi tog beslutet att bygga en 
helt ny fastighet valde vi att satsa fullt ut på bergvärme. Vi ser oss 
som en pionjär och vill leda väg mot ett fossilfritt samhälle.

2 550 kvadratmeter banbrytande teknik
Det var när Blekingesjukhuset Karlskrona stod inför ett akut 
lokalbehov inom smärtrehabilitering som fröet till språnget inom 
miljöeffektivitet sattes. Istället för att satsa på tillfälliga lokaler valde 
landstinget att bygga en helt ny fastighet. 2 550 kvadratmeter i två 
plan. En satsning på 50 miljoner kronor som till skillnad från övriga 
fastigheter får sin värme och kyla från berget. 

– Vi körde projektet som en pilot för geoenergi för kommande 
byggnationer på området. Vi bestämde oss tidigt för bergvärme 
och satsade på två bergvärmepumpar modell F1345-60 från NIBE. 
Sedan invigningen har anläggningen fungerat perfekt och skapat ett 
väldigt fint inomhusklimat, säger Joakim Persson.

Och för NIBE Energy System är satsningen ett exempel på hur 
smart teknik effektivt kan lösa BÅDE behovet av värme och kyla.

– Det som gör installationen unik är vi kan göra aktiv kyla med 
värmepumparna och att sjukhuset inte behöver köpa separata 
kylmaskiner. Kör vi bara frikyla så får vi ca 45kW i kyleffekt från 
borrhålen och för att driva detta behöver vi en pump på ca 1kW. 
Om vi går över till aktiv kyla och kör en av de bägge värmepumpar-
na som aktiv kylmaskin så behöver vi köpa ca 15kW och får 60kW 
kyla vilket motsvarar cirka 400 procent i utväxling. I detta driftläge 
återvinner vi också cirka 75kW i värmeeffekt. Under optimala 

förhållanden där det finns samtida behov av både kyla och värme så 
köper vi 15kW och får ut 135kW(60 kyla +75 värme), säger Fredrik 
Snygg, ansvarig fastighetsförsäljning NIBE Energy Systems.

Två NIBE F1345-60 och åtta borrhål 
Det var Skanska som fick förtroendet att bygga den toppmoder-
na fastigheten i betongelement och anpassa den optimalt efter 
bergvärmens möjligheter. Med den ”tröga” betongkonstruktionen 
kan bergvärmen ge jämn och behaglig värme men även välbehövlig 
svalka, varma sommardagar med ”mjukkyla” från systemet.

– Det nya huset är det modernaste och mest energieffektiva hus vi 
har på sjukhuset och värmepumpstekniken har den fantastiska egen-
skapen att den kan tillföra kyleffekt i ventilationssystemet, något 
som dagens fjärrvärme inte klarar. Av de som arbetar i huset får jag 
ofta höra att ”det är en jämnare och behagligare inomhustemperatur 
med en jämnare dygnstemperatur”. Oavsett om det handlar om att 
skapa värme, varmvatten eller kyla sker det till en fantastiskt låg 
kostnad eftersom moder jord bjuder på gratis energi, säger Joakim 
Persson.

Sjukhuset leder väg in i framtiden
Med en ”state of the art” fastighet på sjukhusområdet har start-
skottet för fortsatta satsningar på hållbar uppvärmning tagits på 
allvar. Landstinget Blekinge har två stora sjukhus, i Karlskrona och 
Karlshamn, samt ett antal vårdcentraler och många lokaler därtill. 
Merparten som idag får sin värme från fjärrvärmenätet, inte sällan 
från bränslen som pellets. Även om inget är slutligt beslutat lär 
resan mot energieffektivitet vara utstakad. Bergvärmen har kommit 
för att stanna. Särskilt med tanke på den imponerande energi-
prestanda som beräknas vara minst 70 procent lägre än snittet i 
Blekinge Landstings fastigheter.

– Inom en snar framtid ska vi bygga väldigt mycket nya lokaler 
på sjukhusområdet i Karlskrona och värmepumpen har sin givna 
plats i detta. Inte bara för att vi kraftigt minskar våra utsläpp av växt-
husgaser utan vi ger också människor en bättre inomhusmiljö. Så 
bergvärmen är överlägsen på många sätt, avslutar Joakim Persson, 
byggprojektledare på Blekinge Landsting.

CASE: LANDSTINGET BLEKINGECASE: LANDSTINGET BLEKINGE

På Blekingesjukhuset Karlskrona pågår en energirevolution. Ett jättekliv mot en fossilfri uppvärmning 
har tagits på sjukhuset, eller snarare UNDER det. För sedan ett år får sjukhusets nyaste fastighet sin 
värme och kyla från det urberg som lasarettet vilar på. Och det är NIBE Energy Systems som kramar 
energin ur berget.

Tre frågor till Bravida som  
installerade systemet

Hej Jan Andersson, avdelningschef Karlskrona. 
Vad gör denna installation så speciell?

Det är helt klart en installation i utvecklingens 
framkant! En ambitiös satsning som tar ett helhets-
grepp kring hela processen med att värme, kyla 
och ventilation av en fastighet. Det är ett ”nytänk” 
som många kommer att följa och inspireras av. Att 
vara så maximalt energieffektiv som möjligt sparar 
ju pengar som Landstinget istället kan lägga på 
patienter, det tycker jag är smart för framtiden.

Vad är det då som gör installationen så  

tekniskt intressant?

Att tekniken lyckas återvinna så otroligt mycket 
energi, under hela året. Inte bara pumpar vi upp 
värme från berget eller utvinner kyla ur det, vi 
återvinner också all värme från den utgående luften 
och skickar tillbaka den ner i berget för att återan-
vända den när vi behöver den. Berget blir lite som 
ett ”batteri”. Man kan säga att huset återvinner 
maximalt mycket energi och hushåller maximalt 
med naturens resurser.

Hur ser du på framtiden för lösningen?

När nu systemet trimmats in och man börjar få ut 
årsvärden ur projektet kommer många att vara väl-
digt nyfikna på lösningen. Jag är säker på att detta 
är framtidens melodi inom energioptimering och 
ser framför mig många nya projekt i linje med detta 
när det kommer till stora lokaler inom exempelvis 
sjukhus.

Installation Karlskrona Lasarett

• Nybyggnation fastighet för smärtrehabilitering,  
2 550 kvadratmeter.

• Bergvärme med två bergvärmepumpar,  
NIBE F1345-60. 8 borrhål på 220 meter vardera.

• Beräknad energianvändning enligt BBR-beräkning  
är 49 kWh/m2 +/- 10%, att jämföra med genom-
snittet i Landstinget Blekinges fastighetsbestånd 
på 177 kWh/ m2.

• Förväntad energiprestanda är 70 % lägre än snittet 
i landstinget Blekinges byggnader. (80 % lägre ifall 
man räknar med schablonmässig åtgång av energi 
för att skapa kyla).

• Fastigheten byggdes 2016 av Skanska. Bravida är 
teknisk installatör.

Tomas Rasmussen
Energiingenjör, landstinget Blekinge
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CASE: SYSTEM D

30 procent billigare investering. 60 procent lägre förbrukning. Siffrorna talar sitt tydliga språk när 
NIBE Energy Systems i Finland förvandlade det svåra till det enkla med ett innovativt sätt att skapa 
varmvatten. Version 2.0 av det gamla beprövade ”system D” med plattvärmeväxlare och en ståltank 
står i berättelsens fokus. Och en rejäl portion finsk Sisu.

Finsk Sisu löste het varmvattenutmaning  
– och exporterar den till Sverige

CASE: SYSTEM D

N
öden är uppfinningens moder. 
När finska byggregler krävde 
högre temperatur på cirkulations-
vattnet i system för varmvatten 

i större fastigheter ställdes NIBE Energy Oy 
inför en akut utmaning. 

– När vi insåg att vi inte mötte de finska 

byggkraven på 55 grader fick vi plocka 

fram verktygslådan och innovationskraften. 

Genom att lägga till en varmvattenväxlare 

kunde vi ersätta de traditionella ackumulator-

tankarna med enklare ståltankar. Resultatet 

blev mycket bra med både sänkta kostnader 

och högre effektivitet. Så problemet vändes 

till en styrka, berättar Markus Olander, pro-

jektförsäljningschef fastighetsvärmepumpar 

NIBE Energy System Oy, som tillsammans 

med kollegan Krister Andersson utvecklat 

tekniken bakom ”varmvattenladdgruppen”, 

även kallad ”system D” i Sverige.

Plattvärmeväxlare hjälten
Med dagens högeffektiva värmepumpar i 
kombination med cirkulation och kostnads-
effektiva UKV-tankar undanröjdes behovet 
av dyrare ackumulatortankar med värme-
element, avancerade korrosionsskydd och 
krävande tryckklassning. UKVerna fungerar 
enkelt uttryckt som ”termosar” som sedan 
skickar vatten till ett möte med hjälten i 
berättelsen, plattvärmeväxlaren, där värme 
utväxlas och den slutliga temperaturhöj-
ningen sker. Eftersom vattnet i UKVn aldrig 
når kranen undanröjs kostsamt skydd mot 
exempelvis bakterier. Likaså försvinner den 
kostsamma spetsberedaren som annars 
krävdes i slutet av processen för att hantera 

värmeförlusterna i cirkulationen och garan-
tera rätt värme på tappvattnet.

Finsk know-how på export
Efter en tid landande nyheten om den 
finska innovationen hos kollegorna på NIBE 
Energy Systems i Markaryd. För om sats-
ningen sparade energi och pengar i Finland 
så var tekniken med ”system D” även 
värdefull i Sverige där vvc har stort fokus.

– Eftersom vi renoverar och bygger ener-

gisnålare hus så har energiförbrukningen för 

vvc med fjärrvärme eller elpatroner hamnat 

i fokus då det är en stor del av fastighetens 

totala energiförbrukning. Det är inte ovanligt 

att vvc står för 20 procent av energiförbruk-

ningen för värme och varmvatten. Det nya 

sättet att bygga en större anläggning löser 

vvc-problematiken eftersom det är enkelt 

att göra vvc med en värmepump. Lägre 

värmekrav än i Finland betyder dessutom 

mindre press på kompressorn och ännu 

större besparingar i drift på den svenska 

marknaden. Så efter att Finland gått i brä-

schen för utvecklingen och idag bara säljer 

sådana här lösningar har vi nu påbörjat en 

liknande resa i Sverige. Det finns mycket 

pengar att spara för fastighetsägare med 

stora varmvattenbehov, berättar Fredrik 

Snygg, ansvarig fastighetsförsäljning NIBE 

Energy Systems.

Flera svenska installationer på G
Efter att ha inspirerats av den finska 
framgången med ”system D 2.0” har allt 
fler fastighetsägare efterfrågat den nya tek-
niken för att skapa stora volymer varmvat-

ten. I Kalmar, Umeå och Falkenberg rullas 
tekniken ut och på Grisslehamn Havsbaden 
Hotell ska systemet värma upp rejäla 6 000 
liter varmvatten, skapat av sex NIBE F1345 
fastighetsvärmepumpar.

– Samarbetet med Finland är verkligen 

ett bra exempel på hur vi inom NIBE kan 

utvecklas tillsammans och utifrån våra olika 

utmaningar och styrkor. Med kraftigt sänkta 

investeringskostnader och lägre driftskost-

nader kommer lösningen att göra ett rejält 

avtryck på marknaden, säger Fredrik Snygg, 

ansvarig fastighetsförsäljning NIBE Energy 

Systems.

Finsk succélansering
Efter att NIBE Energy Systems i Finland 
lanserade det första systemet 2016 har det 
gjort stor succé bland större fastighetsäga-
re. Från våren 2017 är system D, eller som 
det kallas i Finland ”varmvattenladdgrupp”, 
det enda man säljer idag när det handlar om 
större volymer varmvatten.

– Kunderna uppskattar verkligen att vi 

kan leverera högre värme till lägre kostnad. 

I allt från investeringen till daglig drift och 

ökad flexibilitet. Idag säljer vi tre paket till 

flerfamiljsbostäder och kontorsbyggnader 

på 165, 255 och 395 kW. Sedan är det 

lite extra roligt att det egentligen är ett 

gammalt sätt att bygga system som vi nu 

moderniserat och återupplivat med fantas-

tisk effektivitet, avslutar Markus Olander, 

projektförsäljningschef fastighetsvärme-

pumpar NIBE Energy System Oy. • Sänkt investeringskostnad: 30–40 procent.

• Sänkt energiförbrukning: 60 procent (VVC förbrukning).

Besparing system D/varmvattenladdgrupp från NIBE Energy Systems
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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 ficklampa, multi wear och en reflex. Senast 16 februari vill vi ha ditt svar. 

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

GRATTIS! Vinnarna i NIBEs korsordstävling får en ståltermosmugg och en värmande mössa.
Rätt lösning i NIBE Proffsnytt 3/2017: ”Vill inte frysa som en hund”, ”En temperaturhöjare”

Lars Eurenius, Rörfirma Lars Eurenius, Nordingrå • Gösta Jakobsson, Jacobsson Konsult AB, Halmstad  
• Eva Nilsson, R. Hanssons Rör & Mek, Hörby • Sven Sköld, Skärgårdsrör, Saltsjöbaden  
• Glenn Johansson, Onninen AB, Örebro • Birgitta Josefsson, Gislaveds VVS & Energiteknik AB, Gislaved  
• Kenneth Nilsson, Gunnar Nilssons Rör AB, Uddevalla • Egil Andersson, Rörfixarna i Hjo AB, Hjo  
• Anders Albertsson, Albertssons Rör, Mörlunda • Bengt Hansson, Bengans Rör & Smide, Bromölla

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 - 73 000

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
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.

Nog för att det hade det varit 
härligt att checka in sig själv på 
ett spa; njuta av lugnet, god mat 
och massage. Men det är inte den 
sortens dyra spabesök jag vill 
tipsa om den här gången (även om 
du som proffs utan tvivel förtjänar 
ett sådant besök). Denna gång 
handlar det om något betydligt 
mer kostnadseffektivt, som kan 
sänka den rörliga elkostnaden på 
kundens elräkning med ca 5–10%. 
SPA eller som vi på NIBE uttalar 
det S-P-A (för att inte blandas ihop 
med en spaanläggning) betyder 
Smart Price Adaption, eller på ren 
svenska – smart prisanpassning. 

Dagens NIBE värmepumpar är redan 
energioptimerade, men för att spara 
på kostnaderna ytterligare är Smart 
Price Adaption en bra funktion att 
använda sig av. Genom att aktivera 
SPA på värmeanläggningen kommer 
värmepumpen att ta det lite lugnare 
när priset på el är som högst, men 
jobbar desto hårdare när priset på el är 
lägre. Man kan säga att din plånbok får 
sig en spabehandling när priset är högt. 
Till skillnad från ett spa (vistelse på spa-
anläggning) som kostar ganska mycket 
pengar, bidrar Smart Price Adaption till 
att användaren på så vis sparar pengar. 

Hur funkar det?
Elbörsen, Nordpool Spot håller koll på 
efterfrågan och utbudet av el och sätter 
priset. Elpriserna blir offentliga en dag 
innan, och på så vis kan värmeanlägg-
ningen styra driften mot elpriset. När 

priset är högt varvar värmepumpen 
ner, för att sedan jobba hårdare när 
priset är som lägst. Värmepumpen 
ser till att göra det tyngsta jobbet som 
kräver mest el vid ett lägre elpris.

Ändrat beteende
Om det visas en röd elkontakt i värme- 
pumpens display betyder det att 
elpriset är högt och när elkontakten 
i displayen lyser grönt är priset lågt. 
Vi ser tydliga exempel på hur tänket 
med Smart Price Adaption ger ringar 
på vattnet och hur den gröna och röda 
symbolen förändrar familjers beteende  
i hemmet. Innan man sätter igång 
strykjärnet, startar tvättmaskinen eller 
gör något annat som kräver en större 
mängd energi är det fler som idag tar en 
titt på värmepumpens display. Grön el-
kontakt? Dags att starta tvättmaskinen!

Genom att få ner elkostnader med 
5–10 % om året finns det mer utrymme 
i plånboken för spabesök. Alltså spa på 
en spaanläggning då.

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

Marko tipsar Marko svarar

Hur kommer man igång med SPA?
1. Skaffa ett elabonnemang som har  
 timdebitering. Läs mer om vårt eget  
 fördelaktiga NIBE Elhandelsavtal  
 tillsammans med Skellefteå Kraft på  
 nibe.se/elhandelsavtal.
2. Registrera dig på NIBE Uplink.
3. Aktivera NIBE Uplink på din värme- 
 anläggning och koppla upp värme- 
 pumpen. 
4. Aktivera Smart Price Adaption 4.1.6.

Smart Price Adaption är bara en av 
fördelarna med att koppla upp värmean-
läggningen mot NIBE Uplink.

beräknad framledning S1 [°C]

framledningstemp. BT2 [°C]

elpris SE4 [öre/kWh]

Inomhustemperatur

Kostnadseffektiv energiförbrukning med rörligt elpris



B NIBE Energy Systems 
Box 14
285 21 Markaryd. 

Skapa ett tidlöst 
inomhusklimat

NIBE F1255 | BERGVÄRMEPUMP

NIBE F1255 är en smart värmepump som passar för både små och stora 
bostadshus. Genom att hämta energi lagrad i marken och automatisk anpassa 
energiförbrukningen kan dina kunder sänka sina uppvärmningskostnader – även vid 
lägre utomhustemperaturer. 

IT’S IN OUR NATURE NIBE.SE


