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När jag skriver detta i början av juni är 
det drygt två månader sedan Nord-
bygg ägde rum. Till dig som besökte 
vår fina monter vill jag passa på att 
säga tack! Jag hoppas att du är nöjd 
och fick mycket till livs genom att ta 
del av NIBEs stora utbud. Det var en 
fantastisk mässa och det är tydligt att 
det händer mycket i vår bransch. Trots 
att de flesta i vår näring hade massor 
att göra så fick vi möjligheten att träffa 
våra kunder och diskutera produkter 
och olika systemlösningar. 

Fortsatt högtryck 
Trycket på våra samarbetspartners och 
kunder har inte minskat sedan Nord-
bygg, snarare tvärt om! Den svenska 
marknaden har fram till och med maj 
månad gått upp strax över tio procent, 
men NIBE och våra samarbetspartners 
ökar faktiskt lite mer än genomsnittet! 
Riktigt roligt! Vad som också är positivt 
är att segmentet bergvärme ökar 
kraftigt och även här märker vi att det 
är många kunder som vill installera 
en NIBE produkt. För att vara specifik 
så är det framförallt NIBE F1255 som 
efterfrågas mycket. Det är också roligt 
att notera att vår kampanj, ”Det stora 
utbytet”, med Ingemar Stenmark och 
Malin Wollin som ambassadörer, har 
haft en framträdande roll inom utbytes-
marknaden under våren i Sverige.

Tack för ett 
fantastiskt halvår!

Även i övriga Europa är efterfrågan på 
våra produkter stark. Det verkar som 
ljuset har gått upp i många länder att 
det är dags att tänka miljövänligare och 
att dra nytta av den utväxlingen som 
värmepumpar ger. Så för tillfället så 
är det högtryck i dubbel bemärkelse i 
Markaryd.

Träffa vår guru
I detta sommarnummer av Proffsnytt 
så kommer du att få läsa om allt ifrån 
en 94-årig gotlänning till spännande 
systemlösningar inom både luft/vatten 
och bergvärme. Jonas Thörnqvist, vår 
guru inom luft/vatten, berättar om vår 
fantastiska NIBE F2120 och om de 
framgångar den rönt på marknaden.

Jag hoppas att du hittar många trevliga 
artiklar som ger dig inspiration och värde 
i ditt arbete och som i förlängningen 
också leder till fler lönsamma affärer 
och nöjda kunder. Men innan vi är där 
så kommer sommaren och en välför-
tjänt semester. 

 
Jag vill önska er alla en riktigt skön 
ledighet, ta hand om er och njut ordent-
ligt av det förhoppningsvis fortsatt fina 
vädret!

Varma och soliga hälsningar ifrån 
Markaryd.

Niklas Rönnäng 
Försäljningschef, Sverige

P.S 
Glöm inte att boka in Noliamässan den 
4–12 augusti, hoppas att vi ses där. 
  D.S

Vad vill du läsa om?
Tipsa oss gärna!

marknad@nibe.se
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Bakom tangenterna för nibe.se
I februari pekades nibe.se om till nya 
nibe.se – en sajt till fördel för kon-
sumenten. Lina Lidfors och Carolina 
Eldforsen, som ingår i NIBEs nya 
webbteam, arbetar dagligen med att 
utveckla och underhålla hemsidan.

– Bland dockningsprinciper och SCOP 
var det alldeles för krångligt för en vanlig 
konsument att hitta rätt energilösning, 
säger Lina. Sajten har byggts om för att 

passa en konsument och klätts i den 
nya grafiska profilen. 

– Vi är glada och nöjda över nya nibe.se. 
Att sidan ”Hitta rätt värmepump” har 
haft så många besök, vittnar verkligen 
om att många konsumenter önskar en 
färdig lösning serverad, utan att behöva 
leta och läsa på för mycket själv, förklarar 
Carolina.

Konsumenten som har mer erfarenhet 
om energilösningar, finner också sig till-

rätta på nibe.se, men om man är en riktig 
värmepumpsräv vill vi rekommendera 
den mer tekniska sajten proffs.nibe.se. 

Nya nibe.se har presterat över förvän-
tan och skapat mycket ny trafik, men än 
finns det mycket arbete kvar.

– En webbsida är aldrig klar. Nibe.se 
utvecklas ständigt och vi släpper nya 
funktioner och innehåll hela tiden, 
avslutar Lina och Carolina.

+19%
har antalet unika  

sidvisningar ökat 2018,  
jämfört med förra året 

250 000
gånger har filmerna om  

Ingemar och Malin i  
Det stora utbytet visats

573 
installatörer finns  

representerade på sajten

NIBE F1255 
är den populäraste  

produkten på webben
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Fullt ös i NIBEs monter 
på NORDBYGG Initiativkraft kombinerat med ödmjukhet och 

sunt förnuft är de ideala förutsättningarna för 
att trivas på NIBE. Så lyder en av våra grund-
läggande värderingar och det gäller också 
för vår produktframtagning. En övergripande 
projektledare styr arbetet i rätt riktning men 
varje leverans och slutligen lanseringen är ett 
lagspel som kräver vassa kompetenser och 
stort engagemang.

Marknadens behov leder naturligtvis pro-

duktutvecklingen på NIBE. Vi har ett fantas-

tiskt nätverk i alla er där ute som förmedlar 

in till marknad- sälj och supportavdelningarna 

hur behoven ser ut. Detta balanseras och 

analyseras av våra produktansvariga utifrån 

deras långsiktiga perspektiv och med insikt i 

vad som kan komma att påverka branschen 

och produkterna framöver; tekniskt, politiskt 

och konkurrensmässigt.

När strategin för specifika produkter börjar 

konkretiseras är det dags att planera upp 

produktframtagningen. Detta är en offensiv 

process där vi strävar efter att väldigt tidigt 

i projekten ha en tydlig kravspec för en ny 

produkt och dedikerade resurser. I princip är 

samtliga avdelningar inblandade och konsulte-

ras till varje projekt. Teknisk produktutveckling 

är en stor del av arbetet, där utvecklas bland 

annat nya patent och produkter testas i flera in-

stanser över tid, men det är bara en bråkdel av 

helheten. Till exempel säkerställer inköp och 

kvalitetsavdelningen leverantörssäkerhet och 

hållbarhetsaspekter, säljavdelningarna på olika 

NIBE-bolag runt om i världen prognostiserar 

efterfrågan inför kommande produktionskal-

kyler, och produktion verifierar att produkten 

kan produceras i efterfrågad kvantitet i tid 

enligt projektplanen. En kommunikationsstra-

tegi för produkten tas fram av marknad och 

teknisk dokumentation författar manualer till 

installatörer och användare. Alla behövs och i 

huvudsak är Project Managements uppgift att 

samordna och leda fram en ny produkt.

Allt för att möta och förbättra våra mål avse-

ende ledtider till marknad. Allt för att ge er de 

bästa produkterna och det i rätt tid!   

Varma hälsningar

Sandra Hansson

5 projektledare • driver produktidé 
till lanseringsklar • spindeln i nätet 
mot samtliga funktioner • drygt 50 
nya produkter säljklara under 2017  
• 12 förstudier/projekt pågår

Sandra Hansson

Chef för  
Project Management 

Trängseln i NIBEs rekordstora monter på Nordbygg 
var påfallande. Från öppningen kl 09.00 på tisdagen 
till stängning fredag kl 17.00 var det fullt ös för monter-
personalen. På Nordbygg presenterade NIBE i år en 
rad nyheter för banbrytande energieffektivitet inom 
värmepumpar, ventilation, varmvatten, kyla och för-
nybar energi. Samtidigt var diskussionerna om den nya 
BBR-remissen återkommande och man kan i efterhand 
konstatera att NIBEs monter tillhörde en av de mest 
välbesökta platserna på hela mässområdet.  
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NIBE PÅ NORDBYGG

N
ordbygg är nordens största 
mötesplats för bygg- och 
fastighetsbranschen, och 
2018 var inget undantag 

med cirka 900 utställande företag 
och drygt 48 000 besökare. NIBE 
satsade som vanligt stort på Nordbygg 
och visade upp ett brett sortiment för 
inomhuskomfort i en 280 kvadratmeter 
stor monter där det digitala hade fått en 
tydlig visuell roll. 

Nytt för året är den utökade sats-
ningen på fastighetsmarknaden som 
fått en egen avdelning i montern. Där 
visades de verkligt stora nyheterna för 
fastigheter, såsom kommande berg- 
värmepumpar och NIBE Airsites kraft-
fulla frånluftsvärmepumpar.

För konsumentmarknaden riktas ett 
särskilt fokus mot den snabbt växande 
”utbytesmarknaden”, i vilken cirka  
50 000 värmepumpar bedöms behövas 
bytas ut varje år, de kommande åren. 

– På Nordbygg visar vi att kundernas 
komfort är vår starkaste drivkraft, oavsett 
om det rör sig om villor eller större 

fastigheter. Med ett snabbt växande 
behov av att ersätta första generationens 
värmepumpar med ny, effektivare teknik 
står vi redo att hjälpa installatörer och 
fastighetsägare förverkliga ”det stora 
utbytet”. I vår monter visar vi att NIBE 
står för ledande teknikutveckling med 
effektiva, innovativa och toppresterande 
produkter som på ett smart sätt garanterar 
kunderna ett perfekt inomhusklimat, 
säger Magnus Axelsson, marknadskom-
munikationschef NIBE Energy Systems.

Fullsatt & högsta betyg
– Trots den till ytan stora montern så var 
det fullt med folk hela mässan, vid vissa 
tidpunkter var det till och med svårt 
för folk att ta sig in till oss, säger Lina 
Simonsson, projektledare för mässor på 
NIBE.

Lina är mycket nöjd med mässan 
som helhet och i den utvärdering som 
gjorts kan man snabbt konstatera att 
NIBEs medverkan på Nordbygg får 
högsta betyg av såväl besökare som 
internt på företaget. 

– Vi brukar alltid sträva efter att varje 
mässa ska vara den bästa mässan 
någonsin, och det lyckades vi verkligen 
med i år, tillägger Lina.  

Det nya mässkonceptet som pre-
senterades i samband med Nordbygg 
kommer framöver att användas flitigt, 
bland annat på Hem & Villa-mässorna 
senare i höst. Men innan dess finns 
NIBE på plats i Piteå i sommar då Stora 
Nolia-mässan hägrar, om än i något 
mindre skala och med lite mindre digi-
tal teknik. Stora Nolia pågår under nio 
augustidagar, 4-12 augusti i Piteå. Här 
finns 500 utställare inom en rad olika 
produktområden.

– För den som inte besökt Nolia kan 
vi verkligen rekommendera att göra det. 
Stora Nolia är en av våra mest omtyckta 
konsumentmässor, både av såväl besö-
kare som av personal, så åk dit vet ja´! 
avslutar Lina.
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FRÅN PELLETS TILL LUFT/VATTEN
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”Helt otroligt! Varmvattnet räcker  
till barnens evighetsduschar”
Malin Wollin är en känd författare, krönikör och bloggare som fick sitt genombrott med sin 
populära blogg ”Fotbollsfrun”. Hon skriver krönikor för flera av Sveriges stora tidningar och 
har dessutom gett ut fyra böcker. Malin bor i ett radhus i Kalmar tillsammans med sin sambo 
och deras fem barn. I NIBEs video-serie ”Det stora utbytet” kan tittarna följa Malins resa 
mot ett väldigt mycket enklare liv, med massor av varmvatten till barnen. Ett halvår efter 
installationen av en NIBE luft/vattenvärmepump F2120 gick Proffsnytt på husesyn.

Hej Malin. Tack för att vi får hälsa på. 
Först, hur beskriver Malin Malin?
Glad, snäll, arg och rolig, knepig men 
lättsam. 

Samarbetet med NIBE – hur har det varit?
NIBE är småländskt, vi behövde byta system 
och vi ville ha något som var skonsamt mot 
miljön. Dessutom är Ingmar Stenmark, som 
ju också var med i NIBEs serie, Joachims 
husgud tillsammans med Bruce Springsteen. 
Det har varit roligt och smärtfritt, trots att vi 
har haft män i snickarbyxor som har kommit 
och gått. Det var helt fantastiskt att se hur 
det där lilla råtthålet med rökig pelletspanna 
kunde bli ett fräscht rum, jag är fortfarande 
helt förundrad. 

Hur kom det sig att du ville byta värme-
system? 
Joachim har burit pellets i nära femton år, 
det var dags för något smartare som inte 
knäcker ryggen. Dessutom räckte aldrig 
varmvattnet, vi kunde inte bada badkar eller 
duscha direkt efter varandra. Vi behövde 
något som klarade en fembarnsfamilj. 

Hur har det varit att leva med pellets? 
Jag bar en pelletssäck 2005, sen sa jag 
till Joachim ”Det här gör jag inte om”. 
Jag lämnade källaren och sedan dess har 
Joachim köpt och burit de där säckarna. 

Under vintermånaderna har det kanske gått 
åt två säckar om dagen, usch så jobbigt. För 
Joachim. 

Hur gick ni tillväga för att välja nytt system? 
Vi visste inte vad som var smartast så 
vi hade en rådgivare på besök, vilket jag 
rekommenderar alla att göra. 

Att just satsa på luft/vattenvärmepump  
– varför den lösningen?
Det var det bästa alternativet, vi slapp gräva 
och det kunde mer eller mindre enkelt 
kopplas på vårt befintliga system. 

Var det aktuellt med annan lösning, ex 
bergvärme?
Nej.

Nu har ni levt med lösningen ett halvår – 
hur är det?
Vi har haft vår nya pump i snart ett halvår 
och vi är så nöjda. Det är så skönt, vi 
behöver ju inte ens gå in i det där rummet. 
Varmvattnet räcker till att bada smågossar 
OCH tonårsdöttrarnas evighetsduschar, helt 
otroligt. 

Hur blev det relativt era förväntningar?
Jag kunde inte tro att vi skulle kunna få så 
mycket varmvatten, jag kontrollfrågade flera 
gånger. Men vi är så nöjda.

Hur jämför sig denna lösning med den 
förra gällande kostnader och energi- 
effektivitet?
I nuläget har det gått något för kort tid för 
att jämföra mot vår tidigare lösning med 
pellets. En första känsla är att kostnaden 
sannolikt är något lägre och då utan jobbet 
med att hämta och bära säckar och aska ur 
anläggningen. Energieffektiviteten är bättre 
då pelletsbrännaren var monterad på en 
panna för oljedrift, verkningsgraden var inte 
den bästa. (källa: Malins man Joachim Lantz)

Vad är de tre absolut bästa sakerna med 
er nya värmelösning?
Sköter sig själv, energieffektiv, ger en jämn 
och bra värme: BAM BAM BAM.

Framtid då – aktuellt med solceller eller 
annat inom energi?
Solceller är högaktuellt att installera!

Tack Malin och lycka till med lång- 
duscharna, författandet och solcellerna 
framöver!

FRÅN PELLETS TILL LUFT/VATTEN



8              PROFFSNYTT   

LUFT/VATTEN I FOKUS

”Energin i luften 
är häpnadsväckande!”
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O 
rden tillhör NIBEs egna expert 

inom luft/vattenvärmepum-

par, Jonas Thörnqvist. Och det 

märks att han är passionerad 

över den energi som alldeles gratis 

omger oss och som fiffigt låter sig 

fångas in i stora lass av NIBE F2120. En 

energihjälte som nu firat två år!

Först lite återblick till fysiken i 8an. Tempe-
ratur är ett mått på hur snabbt molekylerna 
rör sig. Den lägsta temperaturen motsvarar 
därför att molekylerna inte rör sig alls. Det 
sker vid temperaturen minus 273,15 grader 
Celsius, som också kallas den absoluta 
nollpunkten. Såvida du inte befinner dig på 
universums kallaste plats, Bumerangnebu-
losan, där det råder nollpunkt, finns det alltså 
mycket energi att vinna ur luften som omger 
oss. Det har NIBE tagit fasta på som bekant.

– De flesta av oss glömmer att luften 

innehåller energi ända ner till den absoluta 

nollpunkten. Så att fånga energi vid 25 minus 

är en smal sak med vår senaste luft/vatten-

värmepump NIBE F2120. Något som allt 

fler har fått upp ögonen för i vårt avlånga 

land. Med vårt fina SCOP ger maskinen i 

vissa delar av södra Sverige i stort sett lika 

bra energieffektivitet som en bergvärme-

pump, vilket är ett genombrott, berättar 

Jonas Thörnqvist, kommersiell produktchef 

för luft/vatten på NIBE Energy System.

Med lanseringen av den banbrytande luft/

vattenvärmepumpen NIBE F2120 på Nord-

bygg 2016 sattes ett nytt rekord i energi- 

effektvitet för NIBE. Med ett SCOP på över  

5 fick den nya tekniska landvinningen installa-

törer och kunder att höja på ögonbrynen, och 

sänka energiförbrukningen. Lanseringen före-

gicks av en intensiv utvecklings- och testfas.

– Tekniken var rykande het och bara några 

år tidigare hade det inte gått att förverkliga. 

Utan en världsledande kompressor, vass 

mjukvarutveckling och oändliga tester i 

klimatkammare hade vi inte lyckats optimera 

alla delar i lösningen och skapa en så grym 

maskin. Vi flyttade helt enkelt gränserna med 

F2120 som ingen annan, berättar Jonas.

Fem gånger pengarna tillbaka
Att få ut fem gånger insatt kapital (SCOP 5) 
ur en luft/vattenvärmepump betyder två 

stora fördelar. Villaägaren slipper pruta på 
värmen men kan pruta på energiräkningen.  
Samtidigt klarar F2120 tidens höga miljö- 
och byggkrav och är väldigt enkel att 
använda. Tillsammans med NIBEs övriga 
sortiment inom luft/vatten kan uppvärmning 
skräddarsys för kundernas ofta specifika 
behov och förutsättningar.

– Våra pumpar är skapade i och anpassade 

för det nordiska klimatet. De flesta timmarna 

under en värmesäsong ligger mellan -3 till 

+10 grader och det är under denna period 

som F2120 har mellan 80-95 procent av sin 

drifttid, beroende av var i landet installationen 

är. En så stor del av drifttiden avgör hur stor 

besparingen i slutändan blir, inte vad som 

sker när temperaturen sjunker under minus 

20. Med hjälp av inverterstyrningen kan man 

bromsa maskinen till den nivå som passar för 

stunden så varför överproducera värme? Man 

kan göra en jämförelse med bilindustrin och 

downsizing av motorer. Det är ju knappast 

energieffektivt att pendla till jobbet i en 

mullrande V8, utan det gäller att skapa 

energieffektivitet för de många dagarna och 

vardagen, inte för den enstaka accelerationen 

vid rödljuset, säger Jonas.

Unika lösningar i F2120 och viktiga 
lärdomar
Lanseringen av den inverterstyrda NIBE 
F2120 var en milstolpe för NIBEs utvecklings-
avdelning. Genom att kombinera varvtals-
styrning med tekniken EVI (insprutning av 
köldmedium i kompressorn) och låta det 
styras av en helt nyutvecklad mjukvara var 
ett framsteg som var helt världsunikt för 
luft/vattenvärmepumpar. Ett jättekliv för 
värmepumpars utveckling. 

– Vi har lärt oss massor på resan och har 

haft ovanligt få barnsjukdomar. Faktum är 

att utmaningarna varit extremt få i relation 

till hur många pumpar vi snabbt sålt och 

det är ett kvalitetssignum vi är stolta över. 

Ett gediget utvecklings-och kvalitetsarbete 

som mina kollegor kan vara mycket stolta 

över, säger Jonas. 

Utöver att vara energieffektiv utöver det 

vanliga har NIBE F2120 konstruerats för att 

leva länge. Med noggranna materialval och 

en robust konstruktion är värmepumpen 

byggd för ett långt liv. Med garantin och 

trygghetsförsäkring erbjuds bekymmersfri 

trygghet i upp till 16 år. 

– I styrningen av värmepumpen har vi 

massor av funktioner för att skydda kom-

pressorn ifrån att arbeta utanför gränsvärden. 

Värmepumpen arbetar alltid optimalt utifrån 

funktionsperspektivet och just den typen 

av intelligent teknik påverkar ofta också 

livslängden på produkten, berättar Jonas. 

Energieffektivitet för hela Sverige
Med NIBE F2120 rubbades gamla föreställ-
ningar. Idag monteras luft/vattenpumpar i 
hela Sverige, i alla klimatzoner. Från Ystad 
till Haparanda. 

– Det installeras luft/vattenpumpar i hela 

landet. Just Norrland erbjuder stabila vintrar 

med stabila temperaturer som passar NIBE 

F2120 väldigt bra. Och det är inte många 

dagar på året som kvicksilvret kryper under 

minus 25 grader så luft/vatten funkar bra även 

i ymning vinterskrud, skrattar Jonas och 

tillägger. Om det sedan är minus 30 grader 

några dagar blir ändå årsbesparingen impo-

nerande. Så det gäller att se till helheten och 

undvika att överdimensionera system. Det blir 

bara dyrare och som sagt, det är onödigt att 

pendla till jobbet i en törstig V8, säger Jonas.

Att luft/vatten också är ett starkt alternativ 

till bergvärme är ett faktum i exempelvis 

Sundsvall där det på vissa platser är långt ner 

till berget, varför NIBE F2120 kommit att bli 

en vinnande modell. Och 15-20 år efter den 

stora värmepumpsruschen i Sverige är det 

många villaägare som vill uppgradera med 

nästa generations värmesystem.

– När vi nu står inför det stora utbytet 

är det tydligt att intresset för luft/vatten är 

väldigt starkt. Och just NIBE F2120 lämpar 

sig särskilt bra och kan även kliva in och lösa 

värmebehovet i villor med fjärrvärme, befintlig 

luft/vatten eller till och med bergvärmean-

läggningar ifall hål behöver renoveras eller 

borras djupare och det inte är möjligt. Med 

vår fortsatta utveckling av systemen med 

fokus på nya köldmedier, mjukvaruutveckling 

och nya tjänster ser vi fram emot att fortsätta 

driva utvecklingen inom luft/vattenvärme- 

pumpar, avslutar Jonas Thörnqvist, kommer-

siell produktchef för luft/vatten på NIBE 

Energy Systems.
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Ska du värma upp 1 000 kvadratmeter i en gammal vacker  
släktgård och är omgiven av energirik luft och skog? Då kan du göra  

som Christoffer Nathansson på Värmdö som valt att satsa på  
NIBE F2120 i kombination med en biffig vedpanna. Resultat?  

Fantastisk värme och oöverträffad totalekonomi. Häng med till Värmdö!

Luft/vatten         ved   
= Sant! 

D
et är en syn för gudarna. Den 
gamla släktgården Sunds Gård 
på Värmdö är lika vacker som 
skärgården den ligger invid. Här 

bor Christoffer Nathanson med familj och 
driver både jordbruk och intilliggande Norråva 
Golfbana. Omgiven av egen skog och en 
granne med en vedprocessor var beslutet 
enkelt när det var dags att byta värmesystem. 
Det skulle bli en kombination av luft/vatten-
värmepump och energi från skogen. Lite 
som NIBEs devis ”It´s in our nature!”

– Eftersom jag har så god tillgång till ved 

var jag sugen på att få det att funka ihop 

med värmepumpar. Eftersom luft/vatten 

är så effektivt idag blev det mitt val och 

faktum är att jag bara behöver elda när 

det blir minusgrader. Den nya teknikens 

värmepumpar är väldigt bra och jag får höga 

vattentemperaturer från värmepumparna 

och systemet har fungerat perfekt den 

första vintern, säger Christoffer Nathanson, 

ägare av Sunds Gård på Värmdö.

Systemlösning med buffert
Det är herrgården, tjänstebostaden och 
ladan som numera får all sin värme från den 
nya systemlösningen som i sin tur bygger 

på tre värmekällor. Först och främst två 
kraftiga värmepumpar från NIBE, en rejäl 
vedpanna och vid behov en elpatron om 
Christoffer skulle ta paus på eldandet och 
det är vinterkallt. En systemlösning som 
har sin buffert i två ackumulatortankar med 
sammanlagt 2 000 liter.

Bekymmersfritt och automatiserat 
system 
De tre värmekällorna fungerar sömlöst 
tillsammans för en enkel vardag. Under en 
stor del av året räcker värmepumparna mer 
än väl till för att skapa värme och varmvatten 
på gården men när vinterkylan nyper tag i 
kinderna är det dags mata vedpannan. För 
Christoffer innebär det att under kalla dagar, 
vid två tillfällen, mata pannan med vedträ 
och därefter låta systemet sköta resten. 
Om han är bortrest eller vill ta en paus från 
eldandet stöttar elpannan automatiskt vid 
behov med spetsvärme.

– Faktum är att en värmepump till, en 

tredje, hade täckt hela behovet året runt 

men jag ville verkligen kombinera pumparna 

med vedeldning eftersom jag tycker om 

det och gillade tanken på att använda min 

skog. Förra vintern eldade jag upp 15 kubik 

SUNDS GÅRD

totalt. Mycket av tjusningen ligger också i 

att det är så enkelt och automatiserat och 

att tankarna verkligen fungerar som en 

kanonbuffert, säger Christoffer.

Lärdomar och erfarenheter
Efter satsningen i det nya systemet 2017 
har Christoffer nu samlat erfarenheter från 
den första, kalla vintern och ser nu fram 
emot att trimma in systemet ännu bättre 
inför nästa vinter.

– Värmepumparna har fungerat perfekt 

första året, nu handlar det med om att trimma 

inshuntningen till ackumulatortankarna för att 

vässa systemet och bli ännu effektivare. Jag 

är glad att min tanke höll och har fått väldigt 

fin hjälp av installatörerna på Djurhamns 

Rör och värme för att förverkliga min vision, 

avslutar Christoffer Nathanson, ägare Sunds 

Gård på Värmdö.
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SUNDS GÅRD

• Sunds Gård på Värmdö – privatbostad  
 och jordbruk. 1 000 kvadratmeter.
• 2 luft/vatten NIBE F2120-20, vedpanna  
 Herz 45 kW och elpatron.
• Prioriterad tillsats, dvs energi från ved- 
 eldning används före värmepumparna.
• 2 ackumulatortankar på vardera 1 000 liter.
• Investering cirka 500 000 kr – installation  
 sommar 2017.
• Installatör Djurhamns Rör och Värme AB.

Sunds Gård - Värmdö
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PROFFSPROFILEN

• Yttergrens Rör AB i Visby, en firma i fjärde generationen.
• Startades 1924 av Arthur Yttergren – drivs idag av Tim Yttergren.
• Familjeföretag med tre anställda. Pappa Peter och sönerna Tim  
 och Måns.
• Installerar 15-20 värmepumpar om året på Gotland.
• Mest installerade värmepump just nu: NIBE F2120.

Yttergrens Rör på Gotland
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Bland raukar, gutar och soldränkta som-

marturister ligger en av NIBEs östligaste 

svenska samarbetspartner och installa-

törer. Yttergrens Rör i Visby. En 94-åring i 

fjärde generationen som nu rustar sig för 

”Det stora utbytet”. Och när det ska till 

att bytas ut är det framförallt luft/vatten 

som gäller för Gotlänningarna, berättar 

Proffsprofilen Tim Yttergren.

– I vart och vart annat hus inne i Visby 
snurrar 15 år gamla luft/vatten värmepumpar 
som väntar på att bytas ut. Vi märker att 
efterfrågan på utbyte stiger och är redo 
för att ersätta gamla värmepumpar med 
NIBEs energieffektiva maskiner, framförallt 
NIBE F2120 som är väldigt populär hos våra 
kunder, berättar Tim Yttergren som driver 
Yttergrens Rör tillsammans med sin pappa 
Peter och bror Måns.

Yttergrens Rör i Visby närmar sig 100-års 

jubiléet med stormsteg. För Tim och brodern 

Måns väntar nästa etapp på resan och de 

förväntar sig att växa företaget i takt med ett 

fortsatt mycket starkt intresse för värme-

pumpslösningar. När företaget startades 

av Tims gammelfarfar Arthur 1924 hand-

lande det mest om smideri och rörarbete 

på bondgårdar. När farfar Göran tog över 

rodret 1967 var det mitt i byggboomen 

med vvs-arbete och varmvattenberedare. 

Fokus på värmepumpar kom först på allvar 

i takt med att Tims pappa Peter tog över 

Yttergrens Rör 1998. Därefter har som sagt 

värmepumpsexplosionen varit ett faktum, 

om uttrycket ursäktas.

– För 15-20 år sedan kastade många 

villaägare ut el- och oljevärmen och tog 

in värmepumpar. Bergvärme framförallt 

utanför Visby och inne i Visby var det CTCs 

luft/vattenpumpar som regerade. Jag över-

driver knappt om jag säger att 99 procent 

Fjärde generationen står redo  
för det stora utbytet på Gotland
Möt proffsprofilen Yttergrens Rör

PROFFSPROFILEN

av alla värmepumpar inne i Visby kommer 

från CTC, säger Tim och skrattar.

Bergvärme på landet och luft/ 
vatten innanför murarna
Utanför Visbys ståtliga murar är det framför- 
allt bergvärme som gäller på gårdar och 
i större villor. Bland många favoriter i NIBEs 
sortiment gillar Tim särskilt bergvärmesyste-
met NIBE F1155 med 200 liters varmvatten-
beredare. En snygg lösning som passar i 
mindre källare och lokaler med lågt i tak. 
Och när det kommer till det snabbt växande 
intresset för luft/vatten är det F2120 som 
lockar flest villaägare med sin överlägsna 
energieffektivitet.

– Vi säljer enbart NIBEs värmepumpar 

och de senaste åren har NIBE F2120 blivit 

ett mycket starkt kort för kunderna. Jag 

är imponerad över effektiviteten och fick i 

vintras ett skarpt kvitto på hur bra maskinen 

är när vi hade minus 15 grader i två veckor. 

När jag tittade på statistik från ett tiotal kunder 

var det bara ett enda hus där elpatronen 

hade gått in lite för att stötta och det var ett 

gammalt, dåligt isolerat hus. Imponerande 

och skönt att ha svart på vitt från kunderna 

att luft/vatten klarar vinterkyla kanonbra. 

Och de kunder som bytt ut en gammal luft/

vattenvärmepump mot F2120 berättar att 

de sänkt sin elförbrukning rejält, säger Tim.

”Kunden är min chef”
Att driva företag på Gotland är lite annorlun-
da jämfört med i storstan. Här känner alla 
alla och Yttergrens Rör är ett respekterat 
företagsnamn. VVS-firmorna samarbetar 
och skulle aldrig komma på tanken att ta 
medarbetare från varandra. Någon marknads-
föring behövs inte, utan långa relationer och 
rekommendationer är det som gäller.

– Vi har inte ens en hemsida och förra 

året avslutade vi annonsering via Hitta och 

Eniro. Säljaren tyckte vi var galna men de 

förstår inte hur det funkar på Gotland. Gör 

man ett bra jobb får man ett nytt jobb och 

allt sprids. Med tanke på att firman har 

försörjt fyra generationer i snart 100 år kan 

man nog säga att vi tagit väl hand om vårt 

namn och kunderna, säger Tim.

Att jobba fritt, nära kunderna och med 

stor variation är det som Tim tycker bäst om. 

På förmiddagen drar han rör i en ladugård 

och på eftermiddagen installerar han en 

värmepump i en villa. Men fokuset är alltid 

det samma, kunden.

Fullt fokus på kunden
– Kunden är min chef. Utan kunderna har 
jag inget jobb att gå till. Jag värderar mina 
kunder högt och är väldigt mån om att hjälpa 
dem, oavsett tid på dygnet. Min hustru kan bli 
ganska trött på mig när jag tjatar med kunder 
på ICA men så är det att vara företagare i 
den här branschen. Man måste ställa upp i 
alla väder, säger Tim.

Tim menar att hans kundfokus är det 

samma som NIBEs.

– Jag har en väldigt bra relation med NIBE. 

Om jag skulle ringa min kontakt Fredrik 

Bäckman på julaftonen är jag säker på att 

han skulle ringa tillbaka, så trygg är jag i det. 

Sedan har vi fina kontakter på supporten 

som alltid ger oss känslan att vi snabbt kan 

hjälpa kunder i nöd. Som småföretagare är 

det väldigt viktigt att känna att jag har NIBE 

i ryggen och snabbt kan få hjälp. När det 

kommer till värmepumparna känns det som 

att de är NIBEs anställdas egna barn, så 

mycket bryr de sig, avslutar Tim Yttergren på 

Yttergrens Rör AB i Visby.
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Gränsö Slott skapar ljuvliga spaupplevelser 

med värme från NIBE
Det kallas välförtjänt för Ostkustens pärla! Gränsö Slott ligger på en vacker halvö utanför Västervik. 
Gränsös historia går 600 år bakåt i tiden men idag är hotellet och dess spa allt annat än daterat. 
Våren 2018 invigdes en jättesatsning med fem nya spabad och bassänger. En satsning som inte vore 
ekonomiskt försvarbar utan modern bergvärme. Välkommen till Gränsö Spa och hotell!

– Det säger sig självt att det är energikrä-
vande att hålla utomhuspooler på 38 grader 
året runt, oavsett om det är 15 minus i 
full snöstorm eller bara en typisk svensk 
sommardag. Med NIBEs bergvärmepumpar 
har vi kunnat skapa ekonomi i en fantastisk 
spaupplevelse för våra gäster, säger Per 
Johansson, slottsherre på Gränsö Slott.

Svensk besöksnäring växer sig starkare 

och är en svensk basnäring. För att vinna 

turisternas och besökarnas gunst gäller det 

att satsa på nya upplevelser. Som Gränsö 

Slott som inför 2018 investerat 25 miljoner 

kronor i att bygga fem nya spabad och pooler 

på Gränsö Spa och hotell. Bad som alla får 

sin värme från NIBEs bergvärmepumpar.

Satte borren i berget
– Under hösten satte vår partner Rörbolaget 
för andra gången borren i berget och 
installerade en ny kraftig bergvärmepump 
tillsammans med ett helt nytt teknikrum 
och undercentraler. En nödvändig satsning 
för att kunna ge värme åt våra nya spa och 
bassänger. Utöver att det fungerar felfritt 
är det imponerande att vi knappt ökat vår 
energiförbrukning trots att vi alltså har fem 
nya uppvärmda bassänger och spa. Det är 
väldigt bra för oss och våra besökare, säger 
Per Johansson på Gränsö Slott.

Slottsherren Per Johansson poängterar 

att det är goda samarbeten med olika partners 

inom energi och byggnation som fått 

honom att satsa på bergvärme. Exempelvis 

Västerviks VVS Råd och NIBE-installatören 

Rörbolaget M Söderkvist som installerat de 

båda bergvärmepumparna från NIBE Energy 

Systems, dvs NIBE F1345-24 och senast 

NIBE F1345-60.   

– Anläggningen är spektakulär eftersom 

det är stora maskiner och en otroligt vacker 

plats att arbeta på. Det är också utvecklande 

att samarbeta med Per, en sann entre-

prenör som är nyfiken och investerar för 

framtiden. Eftersom hotellet ligger på en 

halvö är det tveksamt om det ens hade gått 

att få ut så mycket el i nätet för att värma 

upp alla hans pooler, så bergvärmen gör 

det omöjliga möjligt kan man säga, säger 

Mats Söderkvist på installatören Rörbolaget 

i Västervik.

Den ”isländska källan” satte en ny 
standard
Satsningen på NIBEs bergvärmepumpar 
började på allvar för två år sedan när den 
”isländska källan” invigdes utomhus. Att 
hålla en jämn temperatur av 38 grader året 
runt, i snö och regn kräver rejäla muskler. 
Lösningen blev en egen bergvärmepump 
för bassängen, en NIBE F1345-24 som 
sedan dess fungerat klanderfritt och som 
skapat drömlika badupplevelser för de 
alltfler gästerna.

– Vi har hela tiden varit väldigt nöjda med 

lösningen, värmen har varit stabil och det 

har fungerat oklanderligt. En succé för gäs-

terna och alla vill ner i den isländska poolen. 

GRÄNSÖ SLOTT

Med ett ökat kundintresse beslöt vi oss för 

att satsa rejält på en fjärde utbyggnad av 

vår spa-upplevelse inför 2018, säger Per 

Johansson.

Under hösten och vintern har Gränsö Spa 

och hotell satsat på fem nya badupplevelser, 

byggnader och kringliggande teknik. Två 

nya 38 graders pooler, en liggpool inomhus 

samt en utemassagepool och en stor infinity- 

bassäng utomhus. Alla får sin värme från en 

NIBE F1345 på 60kW. 

– Det hade sannolikt inte gått att driva 

anläggningen på något annat sätt än med 

bergvärme. Direktel hade förstört hela 

kalkylen och gjort det alldeles för dyrt. Nu 

kan vi istället ta emot mycket fler gäster 

med generös värme året runt, och samtidigt 

skapa en sund affär, avslutar Per Johansson 

på Gränsö Slott.

Framtida satsningar
Med goda erfarenheter av bergvärmepumpar 
och relationerna med NIBE ser Per det som 
mycket sannolikt att det blir fler energilös-
ningar från NIBE Energy Systems i framtiden. 
Men innan han sätter spaden i jorden för 17 
nya hotellrum ska Per, tillsammans med sina 
gäster, njuta av en ljuvlig sommarsäsong på 
Oskustens finaste spaanläggning, Gränsö Spa 
och hotell. Slottet och Skönheten vid Havet.
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GRÄNSÖ SLOTT

• Gränsö Slott och Gränsö Spa och hotell.
• NIBE F1345-24 och F1345-60.
• Totalt 84 kW effekt från bergvärmepumpar.
• 600 plus 1 200 meter borrhål.
• Bergvärme värmer 8 pooler och golvvärme.
• Installatör: Rörbolaget M Söderkvist AB.

Fakta
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DRÖMBOENDE PÅ ÖLAND

• Bostadsrättsföreningen Köpingbaden på Öland.
• 16+13 lägenheter med golvvärme och kylning. 2 700 kvadratmeter.
• Bergvärme med NIBE F1345-60.
• 12 borrhål på totalt 1 200 meter.
• Passiv och aktiv frikyla, överskottsvärme värmer poolen.
• Projekt P&E Fastighetspartner, installatör Calmarsunds VVS & El,  
 byggnation Multibygg AB.

Om projektet Brf Köpingbaden
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Strandnära energieffektivitet 
i världsklass! 

B
ostadsrättsföreningen vid 
Köpingbadens camping på Öland 
är något utöver det vanliga. En 
fastighet som för tankarna till en 

lyxig semesteranläggning vid Medelhavet. 
Här byggdes 16 lägenheter med uthyrnings-
möjligheter 2017. Nu byggs en andra etapp 
med ytterligare 13 lägenheter som lär gå 
åt lika snabbt som glassen smälter i den 
generösa Ölandssolen. Utöver att njuta 
av toppmoderna lägenheter på drygt 60 
kvadratmeter och med hänförande utsikt 
mot havet kan boende svalka sig i en upp-
värmd pool och så även med komfortkyla i 
lägenheterna. Utöver värmande golvvärme 
förstås. Allt skapat av NIBEs bergvärme-
pump NIBE F1345-60.

Passiv och aktiv kyla
– Från början pratade vi om att satsa på 
luft-vattenvärmepumpar men när vi insåg 
att byggherren ville ha komfortkyla i varje  
lägenhet var det givet att satsa på bergvärme 
och passiv samt aktiv kyla från berget. Hela 
projektet omgärdas av en vilja att skapa något 
unikt med högsta kvalitet i alla detaljer. Vi 
är stolta och glada över att ha fått föreslå 
och skapa en lösning i energieffektivitetens 
absoluta framkant, berättar Niclas Moberg, 
ägare av Calmarsunds VVS & El.

Genom att redan från början dimensionera 
bergvärmelösningen för en andra etapp 
kan en och samma bergvärmepump, NIBE 
F1345, möta energibehovet från det snart 
dubbelt så stora bygget. Hela idén med 
att satsa på bergvärme med aktiv frikyla 

kommer från Calmarsunds VVS & El som 
rekommenderade lösningen till byggherren 
och projektgruppen. 

– Vi har stort förtroende för våra entre-
prenörer och valde att gå på Niclas idé om 
bergvärme och aktiv frikyla. För oss är det 
första testet med en liknande systemlösning 
på Öland och bergvärmelösningen har fung-
erat bra från start. Hela projektet är unikt för 
Öland och genomsyras av en hög kvalitets- 
känsla, säger Anders Ljungholm som är 
projektansvarig på P&E Fastighetspartner.

Tar tillvara på all energi
Byggt efter konstens alla regler, med gjuten 
betongplatta och bjälklag är fastigheten 
redan från ritbordet energieffektiv. Med 
bergvärme från NIBE Energy Systems och 
en ovanligt fiffigt process kramas sedan 
varenda energiatom ur systemet. Till att 
börja med värms de 29 lägenheterna med 
vattenburen golvvärme. Energin i frånluften 
återanvänds i ventilationssystemet. När 
solen gassar och de boende behöver svalka 
erbjuder varje lägenhet egen komfortkylning 
med svalkande fläkt från bergets frikyla. 
Skulle det krävas ännu mer kyla går kom-
pressorerna på och skapar aktiv kyla ur 
berget. Den värme som bildas vid aktiv kyla 
skickas ner i den uppvärmda utomhuspoolen 
och kretsloppet är komplett. En energieffek-
tivitet utöver det vanliga som sagt.

– Som installatör är det roligt att få 
påverka och genomföra projekt som detta. 
Att bygga i strandlinjen, där sandstranden 
möter byggbar mark, är spektakulärt och 

DRÖMBOENDE PÅ ÖLAND

50 meter från strandkanten i Köpingsvik på Öland ligger drömboendet Brf Köpingbaden. Ett nybyggt 
semester- och permanentboende med fokus på havsnära livskvalitet och högsta standard. NIBE har fått 
förtroendet att leverera en avancerad energilösning för värme och kyla. Välkommen till underbara Öland!

satsningen ligger i den tekniska framkanten. 
Det är ett väldigt genomtänkt och välbyggt 
projekt där man verkligen satsat på energi-
effektivitet och valt en lösning för framtiden 
och miljön. Att både skapa aktiv frikyla och 
använda energin från den processen till att 
värma en utomhuspool är att slå två flugor i 
en smäll. Dessutom blir det en väldigt eko-
nomisk lösning, säger Niclas Moberg.

Ölands berg utmanar
För NIBEs partner Calmarsunds VVS & El 
är projekt Köpingbaden på Öland ett både 
vackert och värdefullt referensprojekt som 
sticker ut. Efter starten av Calmarsunds VVS 
år 2000 har Niclas och delägaren Magnus 
Medrins verksamhet vuxit stadigt och idag 
sysselsätter bolaget cirka 30 anställda som 
verkar i Småland och på Öland. Och på tal 
om Öland är det ett känt faktum att just 
bergvärme är lite knepigt på den vackra ön 
med den utmanande bergarten.

– På Öland passar luft/vatten väldigt bra 
eftersom berggrunden är svår. Dels sliter 
bergarten ut borrkronor snabbt och dels är 
det mindre energi i berget eftersom vattnet 
rör sig mindre än i exempelvis Kalmarom-
rådet. Men i fallet med Köpingbaden löste 
det sig bra med fler hål. Nu hoppas vi också 
på att vi ska få sätta solcellspaneler på 
fastigheten. Då tar vi vara på solens gene-
rösa energi och kan peka på ännu bättre 
energieffektivitet, avslutar Niclas Moberg, 
ägare av Calmarsunds VVS & El.
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Ett skepp kommer lastat med  

NIBEs värme och kyla

SKEPPET KARLSTAD

• Kontorsfastigheten Skeppet – ägt av Klövern.
• 22 000 kvadratmeter - Green building.
• Bergvärme och frikyla från NIBE.
• 7 NIBE F1345-60 på 420kW.
• Investering bergvärme cirka 6 mkr.

Skeppet Karlstad

Kontorsfastigheten Skeppet är 
ett smycke vid Vänerns strand i 
centrala Karlstad. Och inte bara det. 
Fastigheten är med 22 000 kvadrat-
meter och 800 arbetsplatser ett 
strålande exempel på hur NIBE kan 
skapa energieffektivitet i världs-
klass i riktigt stora fastigheter, med 
bergvärme och svalkande frikyla. 
Allt som krävs är 11 000 meter borr-
hål och sju arbetshästar i form av 
NIBEs F1345-60.

– Det här är verkligen energieffektivitet i 
teknikens framkant. Ett drygt år efter invig-
ningen har vi fantastiska energivärden och 
hela investeringen i bergvärme återbetalas 
på mindre än sju år, berättar Klas Larsson 
som är initiativtagare bakom satsningen på 
bergvärme från NIBE och affärsområdesan-
svarig på Instalco.

Kontorsfastigheten Skeppet är Klöverns 

nya kontorshus i Karlstad och byggdes 2017 

av PEAB. Den 22 000 kvadratmeter stora 

fastigheten är ett av NIBEs största bergvärme-

uppdrag i Sverige.

– Det är utan tvekan ett riktigt stort projekt 
och ett fint kvitto på att bergvärme kan matcha 

och överträffa andra alternativ, som exempel-
vis fjärrvärme i stora fastigheter. Det är mitt 
största projekt och det är väldigt roligt att 
trots den kalla vintern så behövdes väldigt 
lite spetsvärme med el. Våra pumpar mötte 
värmebehovet och nu ser vi fram emot en 
riktigt varm sommar så vår frikyla får visa vad 
den går för, säger Stefan Karlsson, distrikts-
säljare NIBE Energy Systems.

56 borrhål och 1,1 mil borrhål
Bakom beslutet att satsa på bergvärme står 
bland andra Klas Larsson från Instalco, tidigare 
LG Contracting, som tillsammans med 
NIBE brinner för bergvärmens möjligheter. 
I det här fallet med sju NIBE F1345-60kW 
med frikyla.

– När vi fick chans att vara med i projektet 
gick vi vår egen väg och förordade starkt 
bergvärme som lösning på värmebehovet. Ut-
maningen var att fastigheten runt huset var så 
liten så vi fick helt enkelt borra 56 hål med sex 
meters mellanrum, innan plattan gjöts. Risken 
är förstås att något skadas när sedan plattan 
gjuts men allt har gått bra och nu har vi en 
mycket kraftfull anläggning som verkligen 
bevisat sig, säger Klas Larsson på Instalco.

Som spets vid riktigt kallt väder finns en 

elpanna på 98 kW. Ett stöd som trots den 
kalla vintern 2017 knappt behövde gå in. 
Bergvärmen har alltså levt upp till Skeppets 
värmebehov.

Systemlösning med värme och kyla
Utöver att producera behövlig värme för 
uppemot 800 medarbetare tas frikyla ur 
berget under fastigheten på sommaren. 
Systemlösningen har en huvudcirkulations-
pump på frikylekretsen och berget bjuder på 
behövlig kyla. Borrhålen och anläggningen är 
dimensionerad för att klara hela kylbehovet 
med frikyla. 

– Vi ser att vi klarar 100 procent av det 
sekundära kylbehovet som i sin tur är 70 
procent av det totala kylbehovet. Man kan 
utan tvekan säga att anläggningen är i energi-
effektivitetens framkant och vi är väldigt stolta 
över vad vi skapat tillsammans med NIBE. 
Jag vill också passa på att säga att NIBE är 
väldigt bra och enkla att arbeta med och 
har bra support och dokumentation, utöver 
kanonteknik förstås, avslutar Klas Larsson 
affärsområdesansvarig på NIBEs samarbets-
partner Instalco.
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NIBE I AUSTRALIEN

– Vi har samarbetat med Geoexchange i 
cirka fyra år och de är en väletablerad aktör 
inom geovärme i Australien. Deras VD är 
ordförande i den Australiensiska värme-
pumpsföreningen och de driver opinion för 
geovärme och värmepumpar i detta väldiga 
land, berättar Sören Hasselbalch som till 
vardags arbetar med tekniskt support på 
NIBE After Sales.

Som ansvarig för teknisk support av NIBEs 

produkter mot installatörer i Ryssland, 

Norden, norra Europa, baltstaterna, Italien, 

Grekland och Australien är Sören van vid 

resor. I maj 2018 gick resan alltså till Austra-

lien för att utbilda och lära av distributören 

Geoexchange.

Golvärme och poolhäng
I Australien har man som bekant ett lite 
annorlunda värmebehov än i Sverige. Att 
värma handlar främst om att värma vatten 
för bruksvatten och mindre vattenburna 
system. När man behöver värma luften sker 
det mest med gas eller el och via ventilations-
systemen. Att kyla är oftare ett fokus för så 
kallade chiller/vätskekylaggregat och är oftast 
separerade från värmesystemet. Så när det 
kommer till värmepumpar vill man framöver 
att de ska klara både att skapa kyla och 
värma golv, varmvatten eller pooler.

– Australien är, som jag upplever det, 

långt efter oss i Sverige när det kommer till 

att använda energieffektiva värmepumpar 

G’DAY mate! 
What ś cooking”down under”?

för att öka komfort och spara pengar. Men 

Geoexchange driver på utvecklingen och 

hittills har de förmedlat ungefär 50 luft/vatten- 

pumpar från NIBE till villor som använder 

dem till att både värma och kyla. I försäljning 

är det jämnt skägg mellan NIBE F2120 och 

F2040, säger Sören.

Det är luft/vatten som gäller
NIBEs mest långväga distributör Geoex-
change har varit på ett flertal utbildningar 
hos NIBE Energy Systems i Markaryd och 
ett antal via Skype. När nu samarbetet pågått 
några år är planen att det ska monteras allt 
fler värmepumpar med NIBEs stolta märke 
på plåten i Australien. Men ännu så länge lär 
det bli flest luft/vattensystem enligt Sören 
som förklarar varför.

– Geoexchange har sedan många år 

sålt bergvärmepumpar från amerikanska 

Waterfurnace, som ju ägs av NIBE, så de får 

fokusera på bergvärmen så tar NIBE hand 

om luft/vatten. Med vår fantastiska NIBE 

F2120 är jag säker att australiensarna också 

kommer att bli förälskade i vår förmåga att 

utvinna energi ur luften, avslutar Sören, som 

egentligen bara hade ett klagomål på besöket 

hos distributören.

– Det var ju typiskt att jag, på min första 

resa till Australien, var där under deras vinter 

och samtidigt fick höra att det var 25 grader 

varmt hemma, avslutar Sören med ett skratt.

Norra Sverige eller södra Europa. NIBEs värmepumpar 
är vana vid rejäla långresor innan de bultas fast i sina nya 
hem. Men ibland går transporten hela 15 527 kilometer 
till Sydney i Australien. Dit åkte nyligen NIBEs Sören 
Hasselbalch för att besöka Geoexchange, NIBEs distri-
butör i landet ”down under”.

Sören utanför 

Operahuset i Sydney.
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Tång, salt och äventyr på Daftö 
med poolvärme från NIBE

DAFTÖ RESORT

– Vi har i många år varit frustrerade över höga 
elräkningar för att värma upp våra pooler. 
2017 tog vi beslutet att ersätta elpatronerna 
med värmepumpar. En satsning som vi tror 
kommer att höja temperaturen i poolerna 
och sänka våra elräkningar, berättar Mette 
Kempe som tillsammans med sina döttrar 
Mia och Lena äger och driver Daftö.

Tre pooler på 27 grader
På Daftö Resort finns tre pooler. Den 
största är 12,5 x 25,5 meter, med 330 
kubikmeter vatten som värms till 27 grader. 
De andra två barnpoolerna innehåller 
tillsammans cirka 80 kubikmeter vatten. 
Utöver 700 campingplatser och 130 stugor 
med hotellstandard bjuder Daftö på en 
konferensbyggnad, restaurang, wellnessav-
delning med jacuzzi och bastu samt flertalet 
aktiviteter. Dessutom ligger nöjesparken 
Daftöland i anslutningen till boendeanlägg-
ningen. Satsningen på luft/vattenvärme-
pumpar är den första på Daftö och var ett 
resultat av ett studiebesök på Hafsten 
Resort i Uddevalla, där NIBE sedan tidigare 
installerat värmepumpar. När det var dags 
att riva ut elpatronerna vände sig Mette 
Kempe till Strömstads Värme & Sanitet.

– Projektet påbörjades hösten 2017 och 
det var klockrent att satsa på luft/vatten för 
att lösa värmebehovet i poolerna. Vi fick 
förtroendet att skissa ut lösningen och lösa 
utmaningen med att ”gömma” undan värme- 
pumparna så att de varken skulle synas eller 
på något sätt störa gästerna. Genom att 
ställa dem bakom en klipphäll fick vi till en 
fantastiskt fin lösning. Ackumulatortank och 
värmeväxlare monterades i vad som ser 
ut som en forntida borg bredvid, berättar 
Conny Andersson som är VD på Strömstads 
Värme & Sanitet.

Redo lagom till säsongsstart 2018
Installationen startade i mars 2018 och tog 
cirka två månader. Anläggningen kunde 
testas i början av maj och i god tid till 
säsongsöppning av poolerna kunde den 
nya, energieffektiva värmen slås på. För 
Strömstads Värme & Sanitet blev projektet 
en milstolpe.

– Det är vår största installation av luft/
vatten från NIBE och sammanlagt skapar 
de åtta pumparna 160 kW. Luft/vatten är 
en självklar satsning på Daftö och trenden 
är glasklar. Luft/vatten är verkligen på fram-
marsch och i många fall ett mycket starkt 

alternativ till bergvärme när man exempelvis 
inte kan borra, berättar Conny Andersson, 
VD på Strömstads Värme & Sanitet.

Och efter att tidigare ha värmt upp 
sina populära pooler med elpatroner och 
solfångare var det dags att satsa på rejäla 
värmepumpar från NIBE Energy Systems. 
En satsning vars nytta är tänkt att växa 
framöver.

– Vi tänkte till och har förberett anläggningen 
för att kunna kopplas på vår receptions-
byggnad, så att vi på höst och vinter kan 
dra nytta av våra värmepumpar, när de inte 
värmer poolerna. Genom att sänka våra 
elkostnader med cirka 200 000 kronor om 
året ser det ut som att vi kan räkna hem 
satsningen på 5-6 år, vilket är toppen utöver 
det faktum att vi också är mer miljövänliga nu 
än tidigare, berättar Mette och fortsätter: Vi 
planerar nu för att bygga ett nytt hotell som 
ska stå klart 2020 och det skulle förvåna 
mig om vi inte fortsätter vår satsning på 
värmepumpar även till detta, avslutar Mette 
Kempe, delägare Daftö.

Daftö Resort är en boendeanläggning för familjeglädje som ligger nära Strömstad på Västkusten. Med 
plats för avkoppling, äventyr och bad, i både salta böljor och varma pooler, har Daftö tagit ett stort 
kliv framåt inom energieffektivitet. Med åtta högeffektiva luft/vattenvärmepumpar från NIBE kunde 
elpatronerna rivas ut och elräkningen förväntas sjunka med 200 000 kronor om året.
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Daftö Resort är en femstjärnig året 
runt-öppen semesteranläggning vid 
Bohuskusten utanför Strömstad. 
Anläggningen har kapacitet för cirka 
3 500 övernattande gäster. Med boende  
och aktiviteter för alla smaker, äventyrs- 
pooler och den egna nöjesparken Daftöland 
är familjeföretaget Daftö Resort en av de 
ledande campinganläggningarna i Europa. 
Daftö Resort har 30 helårsanställda och 
under sommaren arbetar det ytterligare 
drygt 150 personer på anläggningen.

• Semesteranläggning i Bohuslän.
• Tre uppvärmda pooler, 27 grader.
• 8 NIBE F2300-20 kW luft/vatten för  
 att värma tre pooler.
• 1 ackumulatortank på 1 000 liter  
 samt 1 SMO 40.
• Montering våren 2018. Investering  
 cirka 1 miljon kronor.
• Tidigare värmdes pooler med elpatron  
 för 250 000 kr/år.
• Årlig besparing förväntas bli cirka  
 200 000 kr/år.
• Installatör: Strömstads Värme  
 & Sanitet.

Daftö Resort

DAFTÖ RESORTDAFTÖ RESORT
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Här ger NIBEs tekniske skribent Marko Hietaharju sina smarta tips som gör 
livet enklare, roligare… ja, kanske rent av lyckligare för NIBEs installatörer. 

MAXA  
MEDMARKO

I detta nummer av Proffsnytt tänkte jag ventilera om just ventilation. Jag lovade i förra numret att 
berätta mer om våra tillbehör, och ventilation känns högaktuellt just nu. Motsatsen till ventilerat 
är väl instängt. Du vet, när du kommer till sommarstugan första gången på flera månader och 
öppnar dörren. Ja just så, dålig luft – hur kan NIBEs sortiment råda bot på det? Svaren hittar du 
som alltid nedan.

Kramgoa ventilationsvärmeväxlaren 
ERS 10-400 
ERS 10-400 passar både till våra bergvärme-
pumpar och våra luft/vattenvärmepumpar. 
Finessen med ERS 10-400 är att en styrs av 
värmepumpen. Om värmepumpen dessut-
om kopplad mot NIBE Uplink, kan du förstås 
ha koll på din ventilation via mobilen, och 
låta den bli en komponent i ditt smarta hem. 
Hur funkar ERS10-400 då?

 Jo, produkten med inbyggda lågenergi- 
fläktar kramar helt enkelt ur energin ur luf-
ten, som annars hade bara skickats rätt ut i 
bostaden. Resultatet blir att du tar tillvara på 
energin, som vid behov kan användas för att 
värma tilluften. Ventilation får du på köpet i 
kram-processen. Verkningsgraden är 92 % 
och fungerar med hus upp till ca 300 m².

Självständiga DVC 10
DVC 10 är NIBEs senaste nyhet, och är en 
decentraliserad ventilationsenhet som är 
avsedd för hus med självdragsventilation. 
Produkten är en fristående enhet för värme- 
återvinning, med en inbyggd fläkt som 
växelvis opererar åt två håll. När DVC 10 drar 
ut luften ur huset, så värmer inomhusluften 
upp en effektiv keramisk kärna. Sedan vänder 
maskinen på luftflödet och drar in luft 
utifrån som passerar den keramiska kärnan. 
Du får då in frisk uppvärmd luft in i huset. 

Kan det verkligen vara effektivt undrar 
du? Jorå, DVC 10 har hela 97 % verknings-
grad och vid större ventilationsbehov kan 
du komplettera med fler enheter som då 
jobbar tillsammans. Om du exempelvis har 

två enheter, så kommer inomhusluften att 
sugas in i den ena enheten, samtidigt som 
den andra blåser ut luft. De harmonierar 
med varandra eftersom de kan kommunicera 
sinsemellan med Wi-Fi. Om du skulle känna 
dig utanför i ditt DVC-gäng, så finns det en 
app som heter NIBE DVC 10, där du kan ta 
över rodret och styra enheterna precis som 
du vill. Det följer även med en helt vanlig 
fjärrkontroll.

Den gamla godingen NIBE FLM
FLM:en är en klassiker i ventilationssamman-
hang, eftersom den hängt med i många år 
och är en frånluftsmodul (därav namnet FLM) 
till våra bergvärmepumpar. Den fungerar 
så att energin i inomhusluften tas upp av 
FLM:en och i sin tur värmer köldbärarvätskan. 
Köldbäraren blir varmare och det finns 
således mer energi för värmepumpen att ta 
ut, och på så vis höjer man värmepumpens 
värmefaktor. Smart va? Inte nog med det, 
NIBE FLM är enkel att installera och den 
kommunicerar med värmepumpen. Den 
har samma utseende som värmepumpen, 
så det blir riktigt snyggt när den placeras 
ovanpå värmepumpen. Om värmepumpen 
dessutom är ansluten till NIBE Uplink, kan 
du få information om FLM via nätet direkt till 
din smarta mobil. 

FLM må ha ett kort namn men den 
innehåller desto mer när det gäller funktioner,  
så mycket att vi inte får plats med allt i 
Proffsnytt. Nämnde jag att den har lågenergi-
fläkt och att den har FLM Frikyla? Inte, då får 
du surfa in på hemsidan och läsa om den!

F135, FLM för luft/vatten
Här har vi en till FLM, fast för våra luft/vatten- 
värmepumpar eller tillsammans med våra 
inomhusmoduler eller styrmodul SMO 40. I 
likhet med FLM så tar NIBE F135 ut energin ur 
inneluften och skickar den till värmepumpen 
med reducering av energikostnaden som 
resultat. NIBE F135 kommunicerar med 
inomhusmodulen eller SMO 40 och om 
dessa är anslutna till NIBE Uplink, blir F135 
en del av ditt smarta hem som du kan följa 
med din smarta telefon.

Tilluft med SAM 40
Det perfekta komplementet till frånluftsvärme- 
pumpen NIBE F750 och F370 är SAM 40, 
som gör att värmepumpen får tilluft. Tilluft 
innebär att värmepumpen inte bara tar luft 
ur huset och gör värme, utan att den även 
skickar ut förvärmd luft i bostaden.

Ventilerat klart

Nu har vi luftat ämnet ventilation, var detta 
allt nu då? Nej, vi har ju även NIBE AirSites 
produkter som du kunde läsa om i förra 
numret. Så, vi kan konstatera att det verkli-
gen ligger något i luften, och det kan NIBE 
omvandla till energi.

Vilket tillbehör vill du att jag tar upp nästa 
gång? Hör av dig till mig på maxa@nibe.se 
så ordnar jag det!

HEJ!
På tal om ventilation, möt 
vår nya säljare inom ämnet: 
Andreas Wackenfors!
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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 paraply, ficklampa och termos. Senast 31 augusti vill vi ha ditt svar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTILATION 
Andreas Wackenfors, SVERIGE
SMS: 073-917 89 08

SMÅHUSFÖRSÄLJNING
Richard Carlholmer, MARKARYD
Tel: 0433-27 30 17 
SMS: 070-574 03 03

*Regionansvarig kommersiella fastigheter.

GRATTIS! Vinnarna i NIBEs korsordstävling får en vattenflaska och en weekend bag.
Rätt lösning i NIBE Proffsnytt 1/2018: ”Med naturen som kraft”

Ove Arksand, Rhodins Rör AB, Vallentuna • Anders Albertsson, Albertssons rör, Mörlunda  
Björn Westerlund, EnergiEffekt, Härnösand • Helen Karlsson, Sven Anderssons Rör AB, Mullsjö
Sten Olsson, Olssons Rör AB, Piteå • Bengt Åström, B Åströms VVS Service AB, Kalix
Bengt Svensson, Södregårds Rör & Maskin AB, Växjö • Sven Sköld, Skärgårdsrör, Saltsjöbaden
Sören Edlund, FBS, Malmö • Krister Olofsson, Riko VVS, Åhus



NIBE Energy Systems 
Box 14
285 21 Markaryd. 

Ge energi  
till hemmets  
lugna vrå

NIBE F2120 | LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

Med NIBE F2120 kan du leverera ett klassledande värmepumpsystem med 
hjälp av den oändliga tillgången på naturens fria och förnybara energikälla. Med 
ett SCOP-värde på mer än 5,0 kommer dina kunder att kunna skapa ett perfekt 
inomhusklimat året runt.

IT’S IN OUR NATURE NIBE.SE

*NIBE F2120 har SCOP > 5.0 (Average climate, Low temperature) och SCOP 4.3 (Colder climate, Low temperature) enligt Europeisk Norm,  
EN 14825:2013, d.v.s gällande standard för bestämning av referens årsverkningsgrad, SCOP. Avser NIBE F2120-16 och -20.


