
MÖRBYLÅNGA BOSTÄDER

BANAR VÄG MOT 
FOSSILFRI VÄRME

SOLENERGI FRÅN NIBE I AFRIKAS FLYKTINGLÄGER

FIXA 
SEMESTERLÄGE 

MED MARKO

NIBE GOES TO ALMEDALEN

PROFFSNYTT
Aktuellt från NIBE Energy Systems i Markaryd | nr. 2 • 2017

Proffsnytt_2_2017.indd   1 2017-06-29   14:01



2              PROFFSNYTT   

ANSVARIG UTGIVARE: 
Magnus Axelsson 

REDAKTION:

Niklas Rönnäng 
Lina Simonsson
Carolina Eldforsen 
Olof Engvall

PRODUKTION:  

NIBE Energy Systems

TRYCK:  

C.A Andersson AB
 

GRAFISK FORM:

Jehssica Josefsson  
FOTO: 

Krister Tuveros
Sven Persson 
Laila Stolpe

ADRESS:

NIBE ENERGY SYSTEMS

NIBE MARKNADSAVD.

Järnvägsgatan 40
285 32 Markaryd

PROFFSNYTT

KJELL EKERMO
AFFÄRSOMRÅDESCHEF FÖR 

NIBE CLIMATE SOLUTIONS

NORRMÄN OCH HOLLÄNDARE 
SOPAR BORT SKITEN
Inte nog med att de spöar resten av världs-
eliten på längdskidor gång på gång, nu tar 
våra norska grannar täten tillsammans med 
intelligenta nederländska initiativtagare 
i den rena kampen. Helt enkelt, ut med 
skiten och in med riktiga grejer! Den norska 
regeringen inför förbud mot användning av 
oljepannor från och med år 2020. Cirka  
70 000 oljepannor som är installerade i 
norska enfamiljshus måste bytas ut under 
de kommande två och ett halvt åren. Ett 
modigt och riktigt beslut där man positio-
nerar sig som ett föregångsland i världen. 
I Nederländerna har NIBE funnits i mer än 
40 år. Den nederländska värmemarknaden 
domineras av gaspannor där 89% av alla 
enfamiljshus värms upp med hjälp av dessa. 
Hela 10% av Nederländernas totala CO2- 
utsläpp kommer från uppvärmning av  
enfamiljshus. Den nederländska regeringen  
vill inte vara sämre än den norska och 
driver nu att alla enfamiljshus skall vara helt 
fria från gasuppvärmning år 2050. Det är 
måhända ett år i framtiden där man själv 
inte sprattlar så mycket med benen men 
där ambitionen möjliggör för dagens yngre 
generation att sprattla desto mer. Helt 
klart börjar kloka länders regeringar få upp 
ögonen och ta modiga men riktiga beslut. 
Nu väntar vi på att Englands Theresa  
May gör gemensam Macron-gryta med 
Frankrike och kanske får med sig Tyskland 
på Merkelintåget mot förändring. 

Månadens svenska intelligenspris utdelas 
till de styrande i Mörbylånga kommun där 
kommunens fossila anläggningar i fastig-
heter skall ersättas innan år 2020. Läs i 

Proffsnytt om Ola Malmquists häftigaste 
värmeinstallation han varit med om. Fem 
anläggningar med sammanlagt 20 kraftiga 
värmepumpar. Alla får ”plats” i mobiltelefo-
nen och ger löpande information till  
kommunen och servicetekniker via NIBE 
Uplink. En grym app att ha i telefonen tycker 
Ola på Mörbylånga VVS.

Medan marken mullrar av mindre 
jordbävningar i den amerikanska delstaten 
Oklahoma, på grund av ”fracking”- 
utvinningsmetoden av naturgas, tuggar 
NIBE Climate Solutions sex lokala fabriker 
på med oförminskad kraft. Trots borttagna 
statliga skattestöd för installation av mark-/
bergvärmepumpar skall NIBE-gruppens 
amerikanska och kanadensiska tillverkande  
dotterbolag steg för steg muntra upp 
”Trumpna” miner. Under början av juni kunde 
vi välkomna ett nytt kanadensiskt bolag 
som arbetar med inomhuskomfort. Tempeff 
North America Ltd bildar nu tillsammans 
med systerbolaget som marknadsför 
”Bulldog Heat Pumps” vår kanadensiska 
plattform.

Företagen inom NIBE Climate Solutions 
skall finnas med och erbjuda alternativa och 
miljöriktiga produkter som möter de fram-
tida energimålen fullt ut. Det gäller snart i 
hela världen. På hemmaplan tar NIBE plats i 
Almedalen i juli där vi välkomnar till ett  
seminarium om de senaste framstegen inom 
hållbar värme och energieffektivisering. Vår 
egen Martin Forsén kommer även att lyfta 
fram det så viktiga internationella bransch- 
initiativet DeCarbHeat som syftar till att helt 
ta bort fossila utsläpp från värmesektorn. 

Småländska Markaryd besöktes under 
slutet av maj månad först av ett stort antal 
utlandsmarknader och sedan av ett drygt 
80-tal svenska serviceombud. Naturligtvis 
de mest kompetenta som finns att uppbåda 
i Sverige. Under ett par dagar gnuggades 
geniknölarna och steg togs framåt i vår  
gemensamma vidareutveckling. Lika impo-
nerad som jag är över våra svenska service- 
ombud, lika stolt är jag över vår egen After 
Sales Support avdelning med ett trettio- 
tal fantastiska medarbetare. När fem egna 
anställda på kvällen dessutom rockade loss 
med elgitarrer, bas, trummor och sång med 
ett aldrig tidigare skådat gung på NIBE- 
puben, skapades en historisk och oförglöm-
lig afton. Gruppens namn togs mellan två 
låtar under giget till ”Shuntgruppen”.

Sommaren präglar fullt ut naturen. Om 
några dagar ställer vi om till semesterläge 
och laddar batterierna för en intensiv affärs-
höst med ännu fler kunder som skall få ett 
bättre inomhusklimat. Vi tar höjd för detta 
i våra fabriker och våra produktionschefer i 
Markaryd, Per Hansson och Ivica Pranjic är 
de mest stabila leverantörer av kvalitetspro-
dukter jag känner. De gör allt i sin makt för 
att möta marknadens behov. 

Med den svenska modellen skall vi steg 
för steg sopa rent i den fossila världen, vil-
ket är en utmaning med många fiender men 
som Winston Churchill uttryckte det:

”Success is not final, failure is not fatal, it 
is the courage to continue that counts.”

Trevlig semester!

LEDARE
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Utbildning HT 2017
Aug Sep Okt Nov Dec

Frånluftsvärmepumpar för villor 31 (T) 14 (S) 16 (T) 7 (S)

Bergvärmepumpar för villor 6 (S) 10 (T) 21 (S) 12 (T)

Bergvärmeumpar för fastighet 29 28

Luft-Luftvärmepumpar 26

Luft- Vatten-värmepumpar för villor 5 (T) 3 (S),
31(T)

5 (S)

Dimensionering och projektering av VP för 
fastigheter

11

Kylteknik i NIBE värmepumpar 7 12

Kyl- och värmepumpsteknik (5 dagar) 18  - 22 6  - 10

Kyl- och värmepumpsteknik, omexaminering 31 - - 1 7 - 8

Produktutbildning för villor i Stockholm 5 2

T=Teknik, S=Service

Läs mer och anmäl er på www.nibe.se/nibetraining
Samtliga utbildningar hålls på huvudkontoret i Markaryd om inget annat anges

Reservation för ändringar  NIBE Energy Systems, Box 14, 285 21 Markaryd • www.nibe.se

Kundernas förlängda arm in i företaget 
NIBE. Så kan man beskriva NIBEs kvalitets-  
och miljöavdelning i Markaryd. 30 med- 
arbetare följer passionerat produkterna  
genom dess livslängd för att öka kundernas 
nöjdhet och nytta idag och för kommande 
generationer. 

Med en spännande spännvidd från skruv- och 

mutternivå till strategiska beslut kring globala 

miljö- och hållbarhetsmål, samverkar vi med 

kvalitet och miljö för att skapa ett stabilt 

och framgångsrikt bolag. För att säkerställa 

produkternas kvalitet, testar vi alla produkter 

i laboratorier och i skarp drift i sin rätta miljö. 

Det händer givetvis att våra kunder upptäck-

er förbättringsområden som vi inte tänkt på 

tidigare. De är våra största fans men också 

våra bästa kritiker. Alla kommentarer och syn-

punkter ser vi som ”gåvor” som vi med stor 

tacksamhet och glädje tar emot och arbetar 

med.

Vi gör djupdyk i alla delar av organisationen, 

för att förbättra olika avdelningars kvalitets- 

och miljöarbete. Vi samarbetar också nära våra  

leverantörer för att tillsammans leverera  

marnadens bästa produkter. Allt till nytta för 

våra kunder. Idag och för kommande genera-

tioner.

Detta ingår också i kvalitets- och miljöavdel-

ningens arbete:

• Besöker alla produktionsbolag och leveran- 

 törer för att säkerställa kvalitet och goda  

 arbetsförhållanden. 

• Håller ett öga på att värderingar och affärs- 

 principer uppfylls.

• Utvecklar gemensamma arbetssätt och  

 verktyg med leverantörer inom exempelvis  

 hållbara inköp. 

• Samordnar hållbarhetsrapportering. 

• Sätter mål för koncernens miljö-och hållbar- 

 hetsarbete. 

Kenneth Magnusson

Tisdagen den 4 juli gör NIBE Energy Systems entré i den politiska 
smältdegeln Almedalen. Med ett eget seminarium manifesterar NIBE 
sitt djupa engagemang i en hållbar och förnybar energisektor. Tillsam-
mans med energiinnovatörerna OX2 och Climeon välkomnar NIBE till 
ett seminarium med det visionära budskapet. ”Så når världen en 100 
procent förnybar energisektor”.

NIBE goes to Almedalen

Full fokus på kunden 
och kvalitet… i allt!

Kenneth Magnusson,

Miljö- och  
hållbarhetschef

NIBE erbjuder kontinuerligt utbildningar inom 

våra respektive produktgrupper. 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.

Kontakta Elin Hagnestam för frågor på  

0433-27 32 92 eller elin.hagnestam@nibe.se. 

Läs mer på www.nibe.se/nibetraining.

NIBE Energy Systems framsteg inom 

energiteknik gör sedan länge succé både på 

hemmaplan och internationellt. Men NIBE är 

inte ensamma om att förändra världens sätt 

att smartare ta tillvara på förnybar energi. 

Sol, vind, värmepumpar och energiåtervin-

ning tränger allt snabbare bort ineffektiv och 

nedsmutsande teknik. På NIBEs seminarium 

presenteras de allra senaste framstegen 

inom hållbar värme och energieffektivisering 

och det är svenska företag som ligger i 

framkant för utvecklingen. 

NIBEs alldeles egna toppmöte
På NIBEs seminarium, som är en del av 

Sustainable Innovations miljö- och energi- 

evenemang i Almedalen, är det NIBEs Martin 

Forsén som inleder för att sätta scenen. 

Martin, även ordförande i Europeiska värme-

pumpsföreningen, berättar om det interna-

tionella branschinitiativet DeCarbHeat som 

arbetar för att i framtiden helt ta bort fossila 

utsläpp från värmesektorn. Under seminariet 

får publiken även höra mer från företrädare  

från energiinnovatörer i framkant, såsom 

OX2, Climeon samt Bo Diczfalusy, tidigare 

Kanslichef och Ordförande för Energi- 

kommissionen.

– Vi hälsar välkommen till ett hett semina-

rium med gott hopp för en 100 procent för-

nybar och klimatsmart framtid. Den teknik vi 

arbetar med är en stor pusselbit i målsätt-

ningen att i framtiden till 100 procent använ-

da den fantastiska energi som solen, luften 

och jorden ger oss alldeles gratis. Genom 

att ta plats i Almedalen visar vi ett ledarskap i 

dessa framtidsfrågor och får samtidigt chans 

att ta intryck av andra duktiga och innovativa 

teknikföretag som gör stor skillnad, säger 

Magnus Axelsson, Marknadskommunika-

tionschef NIBE Energy Systems.

Utbildning hösten 2017
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Transformera elpannan 
till en del av ett energisnålt 
klimatsystem
Önskar din kund en ny elpanna? Inte bästa alter-
nativet för varken miljön eller plånboken, men nu 
finns ett bättre alternativ. Den nya NIBE VVM 225 
kan användas som en elpanna, för att vid ett senare 
tillfälle kompletteras med en luft/vatten-enhet. Vips! 
Ett fulltaligt och energisnålt klimatsystem. 

Den 26 september 2017 träder en ny lag i kraft, som höjer kraven på 

elpannors energieffektivitet. NIBE VVM 225 är en ny flexibel elpanna 

som lever upp till de nya hårda kraven och kan dockas med NIBEs 

luft/vatten-värmepumpar för ytterligare besparingsmöjligheter. 

– Ofta behöver kunden en ny panna snabbt och många gånger 

efterfrågas i första hand ett exakt utbyte, en ny elpanna, eftersom 

det är en relativt låg investering och en produkt som funkat för 

kunden tidigare. Efter några googlingar och kanske ett hembesök 

av en installatör väljer många kunder att istället satsa på ett energi-

snålt klimatsystem för att sänka sin driftskostnad. Men i de fall där 

kunden ändå lutar åt en ny elpanna är NIBE VVM 225 ett perfekt 

alternativ att offerera. Då är det aldrig försent att i efterhand kom-

plettera med en energisnål NIBE luft/vatten-värmepump, förklarar 

Michael Lindahl, produktchef för luft/vatten-värmepumpar på NIBE.

Byt ut idag – uppgradera senare 
Inte nog med att kunden får en ny elpanna som är effektivare 

än tidigare modeller. Den passar även utmärkt som utbyte av en 

EVC240, eftersom den är 20 cm lägre och anslutningarna är ordnade 

så att utbytet ska vara enkelt. Om kunden är tveksam till ett nytt 

energisnålt klimatsystem idag, finns det all möjlighet att komplettera 

med en luft/vatten-enhet i framtiden. 

– Genom att uppgradera NIBE VVM 225 med exempelvis en 

NIBE F2040-8 minskas elförbrukningen avsevärt mycket. För en 

normal villa ligger återbetalningstiden på 3–4 år, berättar Michael.

Checklista vid offerering av 
NIBE VVM 225:

1. Visa på möjligheterna att spara 
 ytterligare energi genom att sänka 
 produktion av värme och varmvatten 
 via NIBE SMS 40, NIBE Uplink eller 
 schemaläggning.

2. Visa på förändring i driftskostnaden 
 med eller utan dockning av värmepump.

3. Ge förslag på två olika kompletterande 
 värmepumpar.

Smart ska det vara!
NIBE VVM 225 är först ut av alla VVM-modellerna att inkludera 

Smart Control. Det är en smart termostat som ger en effektivare 

varmvattenberedning eftersom termostaten lär sig mönstret i 

hushållsanvändningen av varmvatten. Termostaten kommer ihåg 

när familjen brukar använda större mängder varmvatten och värmer 

därför inte vatten i onödan, vilket gör att tomgångsförlusterna 

minskar. NIBE VVM 225 erbjuder också fjärrstyrning i form av NIBE 

Uplink som ger användaren möjlighet att styra sin anläggning direkt 

i mobiltelefonen eller i datorn. Det är också möjligt att använda NIBE 

SMS 40, ett GSM-modem som möjliggör fjärrstyrning då internet-

uppkoppling saknas på platsen.
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Hej Sinisia Stapic! 
Du pryder vår första annons i det 
nya konceptet. Hur känns det?
Det känns jätteroligt. Jag blev lite 
nervös när fotografen dök upp med 
kameran, men det blev en bra bild. 

Du är vad vi kallar photogenic. Har 
du varit modell tidigare?
Nej, det är första gången. Men jag gillar 
att arbeta med kroppen, så det kanske 
var till min fördel. Skämt åsido, jag 
fotograferades i min vanliga arbetsmiljö 
på VPC (Värmepumpscentrum) så det 
kändes ganska bekvämt.

Vad jobbar du med på VPC?
Jag arbetar i produktionen med lödning 
av våra bergvärmeprodukter. Sedan jag 
började på NIBE för 11 år sedan har jag 

varit runt på olika avdelningar, men jag 
trivs bäst på lödningen. Det känns som 
att jag hittat hem – man behöver vara 
snabb men noggrann och ha bra känsla 
i handen. För några månader sedan 
blev jag teamledare. Det är mitt upp-
drag att kvalitetssäkringen går rätt till, 
att produktionen rullar på som den ska 
och att utbilda nya kollegor inom mitt 
område. Vi är ett gott gäng på VPC, 
sammanhållning är viktig för att trivas.

Vad ska du göra i sommar?
Det blir fotbolls- och karateträningar 
med barnen, en och annan match och 
tävling också. Min familj och jag gillar 
att vara aktiva. Vi simmar, fi skar och 
cyklar, gärna i Kroatien där jag är född.

Var med och 
sätt framtiden 
på taket

NIBE PV | TAKMONTERAD SOLEL 
Leverera ett högeffektivt solcellspaket som tar till vara på varenda solstråle. 
NIBE PV passar till de fl esta taktyper och ger tillsammans med en värmepump 
optimal energiförbrukning. Med solkraft och smart teknologi hjälper du dina 
kunder att sänka sina energikostnader  –  och skapa ett perfekt inomhusklimat.

WWW.NIBE.SEIT’S IN OUR NATURE

NY!
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Alunskolan 

Energiförbrukning före: 559 MWh/år
Energiförbrukning efter: 250 MWh/år

Alungården
Energiförbrukning före: 369 MWh/år
Energiförbrukning efter: 133 MWh/år

CASE: MÖRBYLÅNGA
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Mörbylånga Bostad sänkte 
värmekostnader med 

60 procent och banar väg 
mot 100 procent fossilfri värme

Mörbylånga kommun har en vision. 2020 ska förnybar energi  
ersätta fossila bränslen för uppvärmning i kommunens fastigheter. 
Med hjälp av värmepumpar från NIBE Energy Systems förvandlar 
kommunen vision till verklighet i en av landets största installationer 
av luft/vatten. Sammanlagt 20 kraftfulla värmepumpar ger värme 
åt skolor och bostäder på södra Öland. Redan till hösten begåvas 
ännu en skola med 100 procent fossilfri uppvärmning. Häng med 
till en banbrytande kommun inom miljövänlig hållbarhet.

H
jälten i den här berättelsen är inte en… utan 20 kraftfulla värmepumpar på 20 kilowatt vardera. 

Tillsammans fångar de värdefull energi ur luften och förvandlar den till värme och tappvarmvatten. 

Flera skolor och hyreslägenheter i det kommunala bostadsföretaget Mörbylånga Bostad får sedan 

hösten 2014 sin värme från luften, istället från oljepannor. 

– Att bränna olja för att värma våra lokaler tillhör det förgångna. När det var dags att kasta ut 

oljan gjorde vi en noggrann utvärdering av alternativen. Vi tittade på bland annat pellets och bergvärme men 

kom snart till beslut att luft/vatten skulle bli det miljövänligaste OCH mest ekonomiska alternativet. Det är ett 

beslut vi är mycket glada att vi tog, berättar Pierre Trast som är projektledare för bygg/energi på Mörbylånga 

Bostad AB.  

CASE: MÖRBYLÅNGA
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E
fter att tillsammans med konsulten Sweco noggrant 

räknat på och jämfört olika tekniska lösningar för 

konverteringen till fossilfri uppvärmning, föll valet på 

NIBEs teknik för värmepumpar och luft/vatten. Upp-

värmning med pellets förlorade fighten med luft/vatten 

och jordvärme var inte valbart då området är vattenskyddat. 

– Eftersom satsningen ska leva länge och att det handlar om en 

stor investering gäller det att verkligen förstå vilka val man har och 

att väga dem mot varandra. Ganska snabbt insåg vi tillsammans 

med kommunen att det mest effektiva och mest ekonomiska var 

att satsa på luft/vatten. De valde rätt och gör stora besparingar i 

driftskostnader, samtidigt som de tog ett stort kliv bort från det 

fossila, säger Glenn Adolfsson som gjorde utredningen på Sweco.

Ett kirurgiskt ingrepp i källare och kulvertar
Sagt och gjort. Utredningens resultat gav klara besked. Satsa på 

luft/vatten. 2014 startade arbetet med att byta ut gamla oljepannor 

med NIBEs värmepumpar, ackumulatortankar etc. Ett bitigt arbete i 

ett antal fastigheter från 50-talet. Först ut var Alunskolan och hyres-

fastigheten Alungården. Mörbylånga VVS fick förtroendet att lyfta 

ut de gamla oljeanläggningarna och installera framtiden.

– Det är den häftigaste värmeinstallation jag varit med om och 

det är i sig ovanligt att docka ihop så många som sex värmepumpar 

på en och samma anläggning. Vi är väldigt stolta över resultatet, 

både med prestandan, utseendet och att anläggningen är så otroligt 

tyst. Istället för jättegamla oljebrännare fick vi stoppa in toppmodern 

teknik som dessutom är uppkopplad mot internet. Sedan gällde det 

ju att värmepumparna inte placerades för långt bort från värmecen-

tralen i källaren. Installationen av NIBEs värmepumpar radades upp 

snyggt och prydligt och vi fick till en kanonsnygg inramning med 

fundament och staket, säger Ola Malmquist på Mörbylånga VVS.

Tyst och kraftfull leverans av miljövänlig värme
Tre år efter den första installationen har idag sammanlagt 20 värme- 

pumpar från NIBE satts i arbete. Såväl prestanda och leverans 

av varmvatten samt låg volym har överträffat förväntningarna. 

Alunskolan har sex värmepumpar, Alungården fem, andra boenden 

tre och så sent som 2017 var turen kommen till Skogsbygårdens 

Förskola och ett bibliotek med sex värmepumpar. Investeringen 

på sammanlagt cirka tre miljoner kronor räknas hem snabbt, enligt 

kommunen.

– Nu var det ju inte besparingen som var den ursprungliga driv-

kraften utan vår vision om att bli fossilfria till 2020. Men det känns 

förstås extra bra i hjärtat att vi inte bara sparar miljön utan faktiskt 

har sänkt våra uppvärmningskostnader med cirka 60 procent årligen. 

Det är en go känsla att man idag enkelt kan kombinera dessa två, 

var för sig viktiga, drivkrafter. Sedan är det väldigt glädjande att vår 

lösning har så otroligt låg ljudnivå och att de presterar så bra, säger 

Pierre Trast på Mörbylånga Bostad AB.  

Och kommunen vilar inte på hanen i sin fortsatta satsning på 

klimatsmart uppvärmning. Redan i september 2017 ska Torslunda 

skola kasta oljan över bord och få uppvärmning från luft/vatten, 

med två pumpar från NIBE Energy Systems.

Support och Uplink skapar full trygghet och överblick
Fem anläggningar med sammanlagt 20 kraftiga värmepumpar. Alla 

får ”plats” i mobiltelefonen och ger löpande information till kom-

munen och servicetekniker via NIBE Uplink. Genom att koppla upp 

alla enheter till NIBEs app blir det enklare än någonsin att ha koll på 

prestanda, justera drift, planera service och att åtgärda eventuella 

larm. Anläggningarna är också uppkopplade till kommunens över-

ordnade system, över protokollet MODBUS.

– Det är först när man upplevt hur bra det är att vara ständigt 

uppkopplad via NIBE Uplink som man verkligen inser hur häftigt 

användbart det är, säger Ola Malmquist på Mörbylånga VVS och 

fortsätter. Med appen har kommunens driftskillar stenkoll på hur 

systemet mår och levererar.

– Jag måste också ge en särskild eloge till NIBE Uplink. Appen 

är grym att ha i telefonen och vid igångsättningen var det särskilt 

bra att vi var många som var uppkopplade och snabbt kunde justera 

och ställa in driften från distans. Att i realtid kunna se värden på 

tappvarmvatten, trender och värmebehov vid olika väder är mycket 

värdefullt som del i denna moderna installation. På Mörbylånga  

Kommun är vi stolta över satsningen och visar gärna upp anlägg-

ningen för politiker och besökare som tycker att vi skapat något 

väldigt bra, avslutar Pierre Trast som är projektledare för bygg/energi  

på Mörbylånga Bostad AB.  

CASE: MÖRBYLÅNGA
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Fortsätter att leda vägen 
inom inverterteknologin
Efter tre lyckosamma lanseringar 
av inverterstyrda bergvärme-
pumpar i olika storlekar, breddas 
sortimentet ytterligare med en 
fjärde, NIBE F1355-28. Den nya 
värmepumpen har de bästa 
egenskaperna från NIBE F1155 
och F1345 och är speciellt lämplig 
för större fastigheter.

Med totalt sju olika inverterstyrda värme-

pumpar har NIBE ett av marknadens mest 

imponerande sortiment av bergvärmepumpar.

– En storlek passar inte alla. Men med 

fyra storlekar, som alla är mycket flexibla, 

har vi nått nivån där vi kan tillgodose de 

flesta behov på marknaden, säger Per 

Törnkvist, kommersiellt produktansvarig för 

bergvärme på NIBE Energy Systems.

Så tidigt som 2006 introducerade NIBE 

en unik inverterstyrd bergvärmepump, NIBE 

Fighter 1250 med en effekt på 4–16 kW. 

Den inverterstyrda kompressorn anpassar 

sig efter fastighetens rådande energibehov 

och ger där med en högre effekt och ökad 

konstant komfort. 

– Vi var pionjärer med invertertekniken. 

Vi arbetade med idén att en värmepump 

inte behövde vara antingen på eller av, och 

skulle alltid leverera rätt energibehov i vilken 

situation som helst. Detta innebar i sin tur 

att vi kunde tillgodose många olika byggna-

der med en och samma produkt. Det stora 

utbudet av effekter gav också stora 

energibesparingar, eftersom ingen extra el 

behövdes när det var väldigt kallt ute. I bör-

jan producerades bergvärmepumpen i en 

storlek, 4–16 kW. Detta gjorde det möjligt 

att värma både större och mindre hus, utan 

ytterligare el, förklarar Per.

Det nya sortimentet av inverterstyrda 

bergvärmepumpar lanserades 2013, där 

NIBE presenterade F1155 / 1255 med en 

effekt på 4 till 16 kW. Lanseringen var en 

succé. Men snart började tillverkare av små-

hus och en ny fastighetsmarknad med 

lägre effektbehov efterfrågas. Lillebror på 

1,5–6 kW lanserades ett år senare och gav 

marknaden en mer korrekt storlek på värme-

pumpen för små hus, till ett lägre pris.

Tack vare flera olika effektstorlekar 

anpassas värmepumparna inom sitt spe-

cifika driftområde och uppnår ännu större 

besparing. Efter introduktionen av 3–12 kW 

förra året, är det nu ett naturligt steg för 

NIBE att presentera NIBE F1355 med en 

effekt på 4–28 kW.

– Som den populära F1345-serien har den 

nya NIBE F1355-28 två kompressorer som 

samtidig möjliggör produktion av värme och 

varmvatten. Det krävs ingen årlig inspektion 

eftersom köldmediets CO2-ekvivalent är 

under fem ton. NIBE F1355-28 är den sjunde 

inverterstyrda bergvärmeenheten. Det här är 

framtiden och det har vi känt till i mer än ett 

decennium, avslutar Per.
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”Officiellt har vi ingen 
jour men alla kunder vet 
att vi ställer upp närhelst 
de behöver hjälp. Är vi 
bara lediga kommer vi 
bums om det händer 

något ute hos kunderna, 
oavsett klockan.”

PROFFSPROFILEN
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I natursköna Alunda några mil öster om 
Uppsala har sedan 1960 familjen  
Hedenskog levererat uppvärmning från 
NIBE och VVS till privatpersoner och  
företag. Efter att Stig Hedenskog grunda-
de Rörfirma Hedenskog och Pettersson 
är det sedan 1992 sonen Lars Hedenskog 
som driver Hedenskog Rör AB med sina 
fem anställda. En passionerad företagare  
som brinner för kunderna… och 100  
procent KVALITET!

– Jag och mina medarbetare är väldigt 

måna om att vara seriösa och vill aldrig 

göra fel. Kommer man från en liten ort vet 

man hur viktigt det är och man är rädd om 

varenda kund. Vi är inte billigast men gör 

de bästa installationerna och är stolta över 

det, berättar Lars Hedenskog som sedan 

1983 arbetat i det som var faderns och en 

kompanjons företagsbygge.

Samarbetet med NIBE Energy Systems 

har pågått sedan 1960-talet och inlednings-

vis med varmvattenberedare, men med 

tiden allt mer med värmepumpar. Idag leder 

och driver Lars en framgångsrik och stabil 

rörelse med fem anställda. Ett företag som 

2016 omsatte 16 miljoner kronor med god 

lönsamhet. En installations- och servicefirma 

vars namn är välrenommerat i regionen och 

som vinner såväl stora upphandlingar med 

industrier som förtroendet hos villaägare. 

Senast 2016 fick man exempelvis förtroende 

Alltid redo och med 100 % kvalitet i fokus. 

Möt ”proffsprofilen” 
Lars Hedenskog

PROFFSPROFILEN

o 2016 hjälpte han TV-programmet ”Arga  
 Snickaren” att installera en NIBE luft/ 
 vatten-värmepump. 

o  Hjälper ofta lärlingar ut i arbetslivet.

o  Hustrun håller ordning på siffrorna i  
 företaget och är med i organisationer  
 som VVS-Företagen och en lokal företa- 
 garförening.

att färdigställa nio värmepumpinstallationer 

i nya stallbyggnader när Täby Galoppbana 

flyttade till Bålsta.

– Det har gått stadigt allt bättre för oss 

och vi arbetar hårt för det. Officiellt har vi 

ingen jour men alla kunder vet att vi ställer 

upp närhelst de behöver hjälp. Är vi bara 

lediga kommer vi bums om det händer något 

ute hos kunderna, oavsett klockan. Den 

inställningen måste man ha om man ska 

bygga ett uppskattat företag, säger Lars.

Ett växande samarbete med NIBE 
Energy Systems
Med 50/50 mellan privatkunder och företag 

har intresset för värmepumpar vuxit stadigt 

de senaste femton åren. Utan tvekan har 

tekniken bidragit till tillväxten för Hedenskog 

Rör AB.

– Värmepumparna har utvecklats fantas-

tiskt och blivit väldigt tillförlitliga. Tekniken 

är förfinad och jag är fascinerad över hur 

mycket bättre kvaliteten blivit. När 1245an 

kom var det en revolution och 1255an är 

helt fantastisk om du frågar mig. För att inte 

tala om framstegen inom luft/vatten. Det 

är en fröjd att erbjuda NIBEs produkter till 

kunderna, säger Lars.

Sexhjulingen blev 80 solcells- 
paneler
Jämte verksamheten med installation och 

service driver Lars även en hyresfastighet. 

En anläggning som nu i sommar ska begåvas 

med en imponerande solanläggning signerad 

NIBE på 23,6 kW. En miljövänlig och mogen 

investering…som dock Lars är lite kluven till.

– Egentligen skulle jag lagt pengarna på 

ett jättecoolt, sexhjuligt terrängfordon…

men så kom samvetet ikapp och det blev 

istället 80 solpaneler. Antar att det är vad 

som händer när man börjar bli vuxen och 

tänker på miljön och gillar att investera 

klokt, säger Lars med ett skratt.

Och när det kommer till firman fortsätter 

Lars att utveckla den steg för steg. Det 

senaste är satsningen på kylbehörighet 

vilket i sig gör det möjligt att ta fler uppdrag. 

Att jobba i verksamheten är Lars naturliga 

tillstånd och något han gjort i hela sitt yrkes-

verksamma liv.

– Jag tycker om att vara min egen och 

kunna styra och planera mitt liv och verk-

samheten. Att ha bra medarbetare har alltid 

varit väldigt viktigt för mig och jag har ett 

kanonteam som verkligen är proffs på det 

vi arbetar med. Det bådar gott för många 

nya spännande uppdrag och nöjda kunder, 

avslutar Lars Hedenskog, VD och ägare 

Hedenskog Rör AB.

o 2016 färdigställde Hedenskog Rör nio  
 värmepumpar i stallbyggnaderna på  
 nya Täby Galoppbana.

o Företaget har försett flera LSS boenden  
 med värmepumpar för värme och  
 varmvatten.  

o Lars är duktig på lössnöåkning med  
 skoter.  Har stuga i Härjedalen och är  
 intresserad av matlagning.

o  Lars städar gärna. Har förmodligen slitit  
 ut fler dammsugare än de flesta på  
 planeten…

Kul att veta om Lars & Hedenskog Rör AB
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Registrera ny värmepump och 
aktivera försäkringen med mobilen

Vill du minska pappersarbetet och snabbare 

registrera dina nyinstallationer? Då har vi 

lösningen för dig. Med vår App ”NIBE pro-

duktregistrering” registrerar du snabbt och 

enkelt en ny produkt. Med appen fångar 

du en QR-kod i värmepumpens display och 

registrerar och aktiverar snabbt och enkelt 

produkten. Ett mycket snabbare sätt än 

att manuellt fylla i tre sidor dokument och 

posta in dem (fast om du föredrar det går 

det förstås fortsatt bra). När du ”skjuter av” 

QR-koden i värmepumpens display fångar 

appen snabbt maskinens serienummer 

och behövlig data om enheten. I och med 

att serienumret skannas in som QR-kod så 

undanröjs risken för att ta fel serienummer. 

OBS – glöm inte att registrera pumpen 

direkt när den installeras – har den gått för 

många timmar går det inte längre. Både 

kunden och du som installatör får en 

bekräftelse direkt via e-post. Försäkrings-

brevet skickas till kunden brevledes.

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

Vill du se och höra Markos tips live… kolla på videon 

via QR-koden!

Marko svarar
Hur aktiverar jag semesterläget?

Det beror på vilket semesterläge vi pratar 

om. Enklast är att dra på sig ett par shorts, 

flipp-flopps till det och en storblommig 

hawaiiskjorta så är du i hamn. Du, glöm inte 

solkrämen! Gäller det semesterläget på din 

klimatanläggning, aktiverar du det direkt i 

menyn på din värmepump, på webbsidan 

nibeuplink.se eller genom appen NIBE 

Uplink.

På klimatanläggningen. Gå in på meny 

”Värmepump/Min anläggning” och klicka 

”OK”. Välj sedan ”Semesterinställning meny 

4.7”. Ställ därefter in start- och stoppdatum, 

samt vad du vill ska ske med värme, varm-

vattenkomforten och eventuellt ventilation 

och kyla. När du är klar med din inställning, 

klickar du på ”Aktiverad” och din anläggning 

börjar arbeta efter din semester-

inställning.

På NIBE Uplink. Gå in på hemsidan 

eller via appen och klicka på fliken ”Ändra 

inställningar” och välj ”Värmepump/Min 

anläggning”. 

Här hittar du Semesterinställning. Ställ däref-

ter in start- och stoppdatum, samt vad du vill 

ska ske med värme, varmvattenkomforten 

och eventuellt ventilation och kyla. När du är 

klar med din inställning, bocka i rutan 

”Inaktiv” så att Semesterinställningen aktiv.  

Om du aktiverat smarta hem så döljs 

semesterläget. Det beror helt enkelt på 

att Smarta hem då tar över styrningen av 

semesterinställningen. Om du inte har 

smarta hem så kontrollera i meny 4.1.7 så 

att smarta hem inte är valt.

Nu är både du och kunden redo att möta 

sommaren förslagsvis i shorts! 

Tänk på att innehållet i semesterinställ-

ningar varierar efter produkt, i exempelbil-

derna använder vi inte inomhusgivare. Om 

givaren används så står det en temperatur 

vid värme istället för förskjutning av värme-

kurvan.
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Solenergi från NIBE 

GER KRAFT 
åt nödbostäder och 
skolor i flyktingläger

CASE: AFRIKA
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I samarbete med det svenska företaget CAS har NIBE Energy Systems  
blivit en viktig pusselbit i skapelsen av energioberoende modulhus. Enkla 
hus som snabbt byggs upp i flyktingläger, nödområden eller på avlägsna 
platser och som får all sin energi från solens strålar istället för kostsam 

diesel. Nu står lansering för dörren.

CASE: AFRIKA

Bengt-Inge Broden
VD, CAS AB

Energioberoende modulhus
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Bengt-Inge och fortsätter. Barnen kan läsa läxorna i lampljus, 

vårdpersonal kan ta hand om skadade, kvinnor slipper föda fram liv 

på stampade jordgolv och hjälparbetare kan bo under bra förhållan-

den. Det är detta som driver oss att satsa vidare och nu ytterligare 

utveckla detta ihop med NIBE.

Tillsammans med NIBE Energy Systems har CAS skapat en pa-

ketlösning till varje modulhus som gör husen självförsörjande på el. 

Genom att montera åtta solpaneler på taket genereras tillräckligt  

med el varje dygn för att driva en luft/luft-värmepump som mesta- 

dels finns till för att skapa behövlig kyla på varma dagar men som 

också stöttar med värme under kalla nätter via en hybridväxelriktare. 

Genom att lägga till ett batteripaket, infällt i husets bjälklag, lagras 

överskottsenergi på dagarna som sedan används på kvällar och 

nätter. Husets elsystem behöver inte längre kopplas till en diesel- 

generator och mycket pengar kan sparas.

– Utöver miljöaspekten är diesel en stor kostnad och ett omak i 

exempelvis stora flyktinganläggningar och militärbaser. Sedan är 

det förstås ett stort värde att beroendet av diesel minskar eller helt 

kan undvikas – om miljödebatten är seriös – och att man istället 

skördar gratis energi från solen, säger Bengt-Inge.

Intresset växer snabbt 
På CAS anläggning i Lundsbrunn utanför Skara har ett komplett  

visningsexemplar monterats. En vårdcentral med 16 solpaneler som 

väcker stort intresse hos CAS kunder. För NIBE är samarbetet ännu 

ett exempel på företagets bidrag till en hållbar värld där förnybara 

energikällor ökar och så småningom undanröjer behovet av fossila 

energikällor.

– Det ger oss på NIBE en bra känsla i kroppen att bidra med våra 

produkter till en bättre värld för människor, exempelvis kunna höja 

kvalitet inom vården i utsatta länder och skapa självförsörjande  

byggnader där patienter kan tas emot med god inomhusmiljö 

och hygien. När man tänker på det är det rätt fantastiskt så långt 

utvecklingen kommit när vi kan skapa självförsörjande hus mitt ute i 

ingenmansland, säger Richard Carlholmer på NIBE Energy Systems.

Nu står CAS redo för ett väntat genombrott på den globala mark-

naden. Tyvärr är nödbehoven fortsatt stora i många kris- och krigs-

områden världen över men lyckligtvis finns det teknik och lösningar 

som snabbt kan öka levnadskvaliteten i humanitära kriser. 

– Visst finns det andra lösningar på marknaden men ingen i 

närheten av vår kvalitet. Särskilt inte nu när vi har adderat till en 

energilösning som gör att vårt erbjudande sticker ut ännu mer. 

Samarbetet med NIBE har gått rekordsnabbt och varit mycket bra. 

Tillsammans kommer vi att skapa en mycket bra marknad med vårt 

gemensamma koncept, eftersom behovet av denna typ av lösning i 

vår omvärld är enormt, avslutar Bengt-Inge Brodén, VD på CAS AB.

S
lut ögonen och tänk på slitna tält eller skjul byggda av 

allsköns bråte. Tänk att hela familjer bor i dessa eller att 

kvinnor föder fram barn i dem. Tänk sedan istället på ett 

modernt, rent, rymligt, ljust och vältempererat hus med 

rinnande vatten och eluttag av högsta standard. Det är 

sådana, snabbt uppförbara modulhus som det svenska Skara- 

företaget CAS har utvecklat och börjat sälja globalt. Konceptet har 

vunnit stor uppmärksamhet hos FN organen UNHCR, WFP och 

andra NGOs (non governmental organisations). Det fanns bara ett 

problem kvar att lösa. Ett ganska stort problem. Hur skulle CAS 

kunna skapa helt energioberoende modulhus som var självförsör-

jande på el, till bland annat belysning, datorer, luftkonditionering 

under dagen och värme på natten? Lösningen hämtades från 

skogarna i Markaryd.

– Vi hade tidigare testat att montera en solpanel på taket till 

modulhus i Afrika för att kunna driva lampor och ladda batterier. 

Men nu ville vi hitta ett sätt att helt undvika dieselgeneratorer som 

annars är det vanligaste sättet att skapa energi ute i bushen eller 

långt från städer. En lösning man drömmer om och som visade sig 

vara möjlig att förverkliga, berättar Bengt-Inge Brodén som är VD 

på CAS, Clean Analytical System.

Telefonen ringde
I januari 2017 fick Bengt-Inge ett samtal från NIBE Energy Systems. 

Ett lovande samtal som snabbt ledde till ett fruktbart möte i  

Lundsbrunn.

– På NIBE blev vi fascinerade av entreprenörerna och deras 

smarta modulhus, men framförallt den nytta husen kan göra för 

människor i utsatta lägen. Att få vara med och bidra till självför-

sörjande hus som gör livet bättre för människor i kriser är en stark 

drivkraft. Tekniker och problemlösare som vi är såg vi snabbt hur 

vi skulle kunna ordna detta i ett paket där vi kombinerar solpaneler 

med värmepumpar och batterier. Vi har skapat en lösning som 

skapar något fantastiskt, säger Richard Carlholmer på NIBE Energy 

Systems.

Modulhus som gör skillnad för människor
Det är med erfarenheter av många års arbete i världens största 

flyktingläger Dadab i Kenya som entreprenören Bengt-Inge Broden 

och hans kollegor beslutade sig för att utveckla det ultimata  

modulhuset. Ett hus som är konstruerat i 40 procent återvunnen 

plast och är 100 procent återvinningsbart. I grunden ett modulhus på 

19,5 kvadratmeter som byggs på någon timme, med bara händerna. 

Hus vars livslängd är minst 25 år och som enkelt kan växa till skolor, 

sjukmottagningar, boenden för både flyktingar, militärer eller hjälp-

arbetare. För Bengt-Inge är drivkraften sprungen ur människors 

ögon och livsöden.

– När man ser glädjen i människors ögon över hur våra hus gör 

deras liv bättre, då vill man aldrig arbeta med något annat, berättar 

CASE: AFRIKA
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B NIBE Energy Systems 
Box 14
285 21 Markaryd. 

TÄVLA OCH VINN MED NIBE

Du kan vinna en weekend bag. Senast 18 augusti vill vi ha ditt svar. 

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

Rätt lösning (orden i de färgade fälten): ................................................................... ........................................

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

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

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

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.
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