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Långt över 100 nyanställda sedan januari 
bara i Markaryd, utökat skiftarbete 
och lördagsjobb i produktionen i ett 
väloljat maskineri som går på högvarv! 
Tillverkningen och försäljningen av 
NIBE’s värmepumpar har aldrig tidigare 
varit större.

Vilken härlig start på andra halvåret 
på den svenska hemmamarknaden. 
Den nya uteluftsvärmepumpen NIBE 
F2120 slår alla tidigare rekord och våra 
inverterstyrda mark-, bergvärme- och 
frånluftsvärmepumpar skördar stora 
framgångar. Totalmarknaden växte 
med drygt 8 % fram till halvårsskiftet 
medan vår gemensamma affär med er 
växte avsevärt mer. Vi gläds över att 
ni installatörer och våra slutkunder har 
tilltro till det vi uträttar ute på fältet och 
här i Markaryd. Ett oslagbart partner-
skap verkligen!  

Sverige är det land i Europa där det 
har installerats flest bergvärmepumpar 
i historien och där det fortfarande instal-
leras flest mark-/bergvärmepumpar per 
år. En stor grupp nöjda slutkonsumenter 
och en allt ökande utbytesmarknad 
borgar för många utbyten under ett 
antal år i framtiden. Vår målsättning, 
som NIBE’s egen bergvärmepumps-
guru Per Törnkvist understryker, är att 
vara ”utbyteskungen i nästa generation 
av energieffektiviseringar” .

Klokheten i att använda förnybar 
energi med värmepumpar finns inte 

En höstrush utan 
dess like

bara i Sverige. En stor del av den Euro-
peiska marknaden tuffar på som aldrig 
förr. Hela den tyskspråkiga regionen 
med Tyskland, Schweiz och Österrike 
utvecklas synnerligen positivt vid 
sidan av flera andra marknader och vår 
Exportavdelning har inte många lediga 
stunder. Inköps- och Produktionsverk-
samheten får verkligen bekänna färg 
för att möta den ökade efterfrågan och 
hittills har man gjort det med beröm 
godkänt. Vi lyfter på hatten för det 
hittills åstadkomna av alla involverade. 
Sista kvartalet kommer vara mycket 
intensivt och många nya familjer både 
i Sverige och Europa får ta del av fram-
tidens komfortlösningar för ett energi-
effektivt klimat i både enfamiljshus och 
större fastigheter.

Fler och fler slutkunder väljer också 
produkter som har optimerade styr-
ningsmöjligheter vilka är nåbara på 
distans via Internet. I dagarna noterar 
vi strax under 35 000 användare för 
NIBE Uplink, vilket är ett tydligt tecken 
på denna utveckling. All nödvändig 
information om vårt utbud uppdateras 
kontinuerligt på vår hemsida och vi 
håller med Martin Sjöberg från Alstermo 
VVS, som i Proffsnytt uttrycker det 
som ”Dagens kunder har stenkoll via 
Internet och vet vad de vill ha”.  

Vi möter höstens utmaningar med 
stärkta resurser och är redo att stötta er 
fullt ut i våra gemensamma ambitioner.

Kjell Ekermo
Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions
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Mer än 100 nyanställda 
– bara i år!
Det är högtryck på NIBE i  
Markaryd! Sällan har efterfrågan 
på värmepumpar och varmvatten- 
beredare varit större än denna 
höst med en avsevärd produktions- 
ökning som följd. Alla klutar sätts 
till för att klara leveranstiderna 
och ”lamporna lyser dygnet runt” 
i fabrikerna.

Rekryteringen går därför också på högvarv – 

mer än 100 personer har anställts i de olika 

fabrikerna sedan i våras.

Fakta

NIBE AB i Markaryd har närmare 1.100 
anställda – cirka 700 personer inom 
produktionen och cirka 400 personer 
på kontorsavdelningarna. Förutom 
värmepumpar och varmvattenberedare 
produceras även Conturas braskaminer 
i Markaryd. 

– Vi har anställt över hela linjen. Det är 

montörer, svetsare och plåtarbetare men 

även servicepersonal som truckförare, 

utlastningspersonal, lokalvårdare etc, säger 

Magnus Ugge, personalchef Produktion.

– Förstärkningarna gör att vi har kunnat 

utöka skiftskörningen, så nu är det även 

nattskift och arbete på lördagar.

NIBEs produkter är ”mer heta” än någon-

sin och ser ut att vara så även framöver med 

tanke på hållbarhet, energibesparing, den 

utökade internationaliseringen etc.

Därför har även kontorsavdelningarna utö-

kats med ett 20-tal nyanställda under året.

– Eftersom vi inte är så mycket för 

outsourcing har vi väldigt skiftande yrkes- 

kategorier och under året har vi förstärkt 

med allt från marknadskommunikatörer, 

inköpare, säljare, IT-personal, kvalitets- 

ingenjörer till ingenjörer inom produktut-

veckling och produktionsteknik, säger Benny 

Torstensson, NIBEs HR-chef.

– Vi har ett stort upptagningsområde med 

bra infrastruktur. Med en timmes pendling 

når man Markaryd från Helsingborg,  

Halmstad, Kristianstad och Värnamo.

NIBE VÄXER
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Hösten kom tidigt i år. Det märks på det 
stigande antalet samtal hos oss på After 
Sales Service. Vi gör allt från att hjälpa 
konsumenten att hitta varmvatteninställ-
ningar till att utbilda proffs i kylteknik. De 
senaste 15 åren har vi på NIBE lanserat 
många nya produkter, och vi är avdelning-
en som först känner av hur marknaden tar 
emot dem.

Fler ringer när det börjar bli kallt, eftersom det 

är då våra installatörer installerar flest värme-

pumpar. Eftersom vi är otroligt säsongs- och 

väderberoende säkrar vi upp med ytterligare 

teknisk support under denna period. Avdel-

ningen för After Sales Service inkluderar NIBE 

Training, Service och Support till alla kund-

grupper inom Sverige, men omfattas också av 

support till dotterbolag och partners runt om i 

och utanför Europa. Teknikerna som sitter här 

har olika bakgrunder, men tillsammans är vi 

ett team av VVS:are, elektriker, ventilations-

tekniker, kyltekniker och teknikintresserade. 

Vi supporterar hela NIBEs sortiment, vilket 

inkluderar allt från vedpannor till de största 

fastighetsvärmepumparna som har installerats 

de senaste 30 åren. Den breda produktportföl-

jen ställer höga krav på våra tekniker, eftersom 

supportlinan blir för känslig om inte alla kan 

mycket av allt. Självklart har vi specialister 

inom varje produktgrupp och de sitter även 

med i våra utvecklingsråd där nya produkter 

tas fram. I förra numret av Proffsnytt beskrevs 

NIBEs kvalitets- och miljöavdelning som kun-

dernas förlängda arm ni i företaget. På samma 

kroppsliga tema skulle jag vilja beskriva av-

delningen för After Sales Service som NIBEs 

ögon och öron ute på fältet. Vår avdelning är 

den första som hör vad marknaden säger om 

våra nya produkter, därför arbetar vi också 

nära kvalité och utvecklingsavdelningen. Vi 

vill ha de bästa produkterna och vara den 

bästa serviceavdelningen på marknaden. Utan 

konstant feedback från er är det omöjligt. Tack 

för all hjälp! Nu börjar en ny värmesäsong, och 

vi är redo. 

Berry Christensson

Värmesäsongen 
– vi är redo!

Berry Christensson

Chef  
After Sales Service 

Mer stöd för 
solpaneler
Vi ger fem solar till regeringens budgetförslag 

om att höja och förlänga solinvesteringsstö-

det till 500 miljoner årligen till 2020. Stöd- 

nivån går från 20 % till 30% för privatpersoner. 

Att sätta solpaneler på taket och på så 

vis få en billigare elräkning blir nu möjligt för 

fler hushåll. Men stödet för solel är inte bara 

viktigt för plånboken, utan också för miljön, 

framtiden och kommande generationer. En 

fossilfri energisektor och även på sikt ett 

fossilfritt samhälle 2045 är något som NIBE 

hejar på.  

Utbildning HT 2016Utbildning HT 2016
Sep Okt Nov Dec

Bergvärme och Luftvattenvärmepumpar Bas 1

Frånluftsvärmepumpar för villor 8 (T) 6 (S) 3 (S) 1 (S)

Bergvärmepumpar för villor 7 (T) 12 (S) 23 (T) 8 (S)

Bergvärmeumpar för fastighet 4 (S) 30 (S)

Luft-Luftvärmepumpar 15

Luft- Vattenvärmepumpar för villor 13 (T) 11 (S) 8 (T), 24 (S)

Solcellsteknik 12 18

Dimensionering och projektering av VP för 
fastigheter

7

Kylteknik i NIBE värmepumpar 5 9

Kurs i kyl- och värmepumpsteknik (5 dagar) 31– 1–4

Produktutbildning för villor * 28 18, 19, 25

T=Teknik, S=Service
Läs mer och anmäl er på www.nibe.se/nibetraining

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

Utbildning hösten 2017

 • 31 personer jobbar på avdelningen • 80 000 
samtal om året • 5 000 kundmail om året 

En kort genomgång av vårt solutbud, ingår 
numera i kurserna för bergvärmepumpar, 
luft/vatten-värmepumpar för villor samt vår 
generella produktutbildning i Stockholm. 
Kursledaren Mats har precis installerat  
solpaneler och visar gärna sin förbrukning  
i realtid på NIBE Uplink.
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CASE: JB-VILLAN

NIBE ger JB-Villan energi 
för fortsatt expansion

Läs mer på nästa sida!

• Skapar, säljer och levererar villor på  
 totalentreprenad.

• Omsatte 143 miljoner kronor 2016.

• Levererar 91 hus 2017. +30 procent  
 jämfört med 2016.

• Ägs och drivs av paret Jan-Bertil  
 Ingerhage och Christin Gullbrandsson.

• 54 anställda. 

• Nu invigt nytt kontor på 700 kvadrat- 
 meter med bergvärme och solenergi  
 från NIBE. 

• Installerar frånluft, berg- och jordvärme  
 samt solcellspaneler från NIBE i villor.

JB-Villan i Falköping
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CASE: JB-VILLAN

F
antastiskt vackra hus som får en att vilja flytta till Skaraborg län. 
Sådan är känslan av JB-Villans unika och arkitektritade villor. 
Ljusdränkta, moderna och framförallt individuellt skapade livs-
rum för funktion och njutning. Dessutom väldigt energieffektiva 

hus med avstamp i värmepumpar från Markaryd. Nu inviger JB-Villan 
ett helt nytt kontor med en ”state of the art” energilösning från NIBE.

Adam Ejervall, ansvarig för energifrågor och 
Christin Gullbrandsson , VD JB-Villan 
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När JB-Villan satsade 
på ett helt nytt kon-
tor var det självklart 
att satsa på NIBEs 
bergvärmepumpar 
och dessutom  
solcellspaneler då 
dessa verkligen 

ligger i tiden. Bakom beslutet att bygga ett helt nytt kontor står en 

kraftfull expansion för familjeföretaget JB-Villan i Falköping. Med 

cirka 30 procents tillväxt om året har företaget vuxit kraftigt och 

har nu 54 medarbetare i egen fabrik och på kontoret. Med fokus på 

den lokala och regionala marknaden i Skaraborg levererar JB-Villan 

sedan många år hus till villaägare som vill ha högsta kvalitet och 

oklanderlig trygghet. Därför har husfabrikanten valt att samarbeta 

med NIBE Energy Systems.

– Eftersom vår framgång vilar på nöjda kunder är vi extremt nog-

granna med kvalitet i alla produkter vi använder i en totalentreprenad. 

Vårt varumärke är mycket starkt varför vi också väljer att samarbeta 

med andra starka varumärken, som NIBE, för att alltid vara säkra på 

att kunderna blir 100 procent nöjda med sina nya hem, säger Christin.

CASE: JB-VILLAN

Ett kontor och showroom på samma gång
Efter att ha byggt en ny fabriksbyggnad i vilken villornas komponenter 

byggs (även denna värms av NIBE värmepump, NIBE F1345) stod i 

september JB-Villans nya kontor på 700 kvadratmeter klart. Allt för 

att bereda plats åt nya medarbetare. Men inte bara det. Huset är 

samtidigt JB-Villans viktiga showroom.

– På kontoret visar vi våra kunder olika produkter och lösningar. 

Alltifrån gavelspetsar, takpannor, kök och NIBEs system för värme 

och ventilation. Numera har vi även installerat 30 solcellspaneler på 

taket för att i verkliga livet visa kunderna hur det ser ut och fungerar, 

berättar Adam Ejervall, ansvarig för energifrågor på JB-Villan.

Det nya kontoret lever som det lär. Med satsningen på bergvärme 

och solcellspaneler skapas ett mycket energieffektiv och behagligt 

inomhusklimat för medarbetarna. Två hål borrades på 200 meter 

vardera och seriekopplades till två bergvärmepumpar. En NIBE F1255 

på bottenplanet och en NIBE F1155-6 på den mindre ovanvåningen. 

Med en ventilationsväxlare, en så kallad FTX, återvinns frånluften 

och kan även erbjuda välbehövlig svalka på sommaren. På taket 

installerades 9 kW solenergi, eller närmare bestämt 20+10 sol-

cellspaneler.

– Vi valde att montera solpanelerna i två grupper för att kunna 

visa kunderna hur 20 respektive 10 solpaneler ser ut i verkligheten, 

berättar Adam och fortsätter. Vi ville göra en kostnadseffektiv inves-

tering som gav bra resultat energimässigt. Utan tvekan är bergvärme 

optimalt för större lokaler, FTX var ett måste i en så stor byggnad 

med mycket folk och med solenergi på taket är vi nära nollenergi 

under en stor del av året.

Ett gediget samarbete byggt på förtroende
Med dagens högt ställda energikrav vid nybyggnation gäller det för 

JB-Villan att möta och gärna överträffa dessa krav. Sedan många år 

samarbetar husföretaget med NIBE Energy System. Ett samarbete 

som uppskattas av VDn.

– Utvecklingen har varit fantastisk inom värmepumpar och både 

kvaliteten och prestandan är suverän, vilket både vi själva och våra 

kunder vittnar om. När man jämför dagens lösningar med gårdagens, 

är dagens hus extremt energieffektiva och förbrukningarna börjar 

blir riktigt, riktigt låga, säger Christin och lägger till. Framförallt 

installerar vi NIBEs frånluftsvärmepump NIBE F730 och i större hus 

är det vanligaste bergvärme med NIBE F1255. Det fina med NIBE är 

att de är duktiga på att leda utvecklingen inom energieffektivitet.

Med ett urstarkt varumärke i Skaraborg och ett snabbt växande 

företag är JB-Villan inget annat än en framgångssaga. Bakom 

namnet JB-Villan står Christins man Jan-Bertil som ensamt står för 

den absoluta merparten av företagets försäljning och som länge 

förkroppsligade JB-Villan.

– Det är faktiskt först nu som JB-Villan som namn står på egna 

ben utan att det förknippas med min käre man, säger Christin och 

skrattar. Men samtidigt som vi utvecklas väldigt starkt är vi väldigt 

måna om att behålla vår ödmjukhet och kundfokus. För oss är det 

inte viktigt att bygga fler villor utan det viktigaste är och förblir att 

skapa underbara hem till människor som talar väl om oss och våra 

medarbetare. Det är det som är hemligheten bakom ett välskött 

företag, avslutar Christin Gullbrandsson, VD och delägare JB-Villan i 

Falköping.

”Eftersom vi installerar 
NIBEs produkter i alla 
hus ska vi förstås själva 
leva som vi lär”
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Installatörer

Ta kommandot över 
utbytesmarknaden!

Under ett fåtal år i början av 2000-talet installerades cirka 200 000 bergvärmepumpar 
i Sverige. Bergvärmen har kraftfullt bidragit till en omfattande energieffektivisering i 

villor och fastigheter. När dessa första installationer nu är på väg mot den övre tonåren, 
är tiden mogen för nästa generation. Det betyder att en stor marknad står för dörren. 

Dessutom med en fantastiskt lämplig utbytesmaskin redo för tjänst – NIBE F1255!  

N
är Sveriges villaägare  
nu gör sig mentalt redo  
för att ta steget över till 
dagens högpresterande 
bergvärmepumpar står 

branschens installatörer redo med 
kraftfull teknik i ryggen. På 15 år har 
bergvärmepumparna inte bara blivit 
effektivare, de har också blivit smar-
tare, tryggare och mycket enklare att 
sköta. Med andra ord, det finns många 
skäl för en villaägare att investera i en 
ny bergvärmepump från NIBE.

– Installatörer - var proaktiva! Det 
finns många villaägare som redan 
funderar på att ta steget över till en 
ny bergvärmepump. Vänta inte på att 
de ska höras av sig! Var proaktiva och 
presentera den nya teknikens många 
fördelar, så öppnar sig en stor marknad, 
säger Per Törnkvist, produktansvarig för 
bergvärme på NIBE Energy Systems.

Värmepumpen som anpassar sig 
till befintligt kollektorsystem
När det kommer till utbytesmarknaden 
är det framförallt en produkt som passar 
som hand i handske. NIBE F1255 
bergvärmepump. En lösning som inte 
kräver nya, djupare borrhål utan som 
topp-presterar med befintliga hål. Varv-
talsstyrda och med funktionen KB-styr 
möjliggörs optimal användning av det 
befintliga borrhålet. Borrhål som för 15 
år sedan ofta bara var runt  

UTBYTESMARKNADEN

100 – 130 meter djupa men som 
idag är för grunda för högpresterande 
maskiner. Det fina med tekniken i 
NIBE F1255 är att den varvtalsstyrda 
kompressorn ser till att borrhålet inte 
överbelastas, för att förhindra nedfrys-
ning och produktionsstopp.

– Många villaägare vill inte borra nya, 
djupare hål vid byte av bergvärme-
pump. Det är både omständligt och 
kostar mycket pengar. Givet detta är 
det väldigt viktigt att INTE koppla in 
fel maskin till det gamla borrhålet. Då 
kan satsningen sluta i tårar och ned-
fruset borrhål. Den bästa och enklaste 
lösningen i väldigt många situationer är 
att satsa på vår adaptiva och varvtals-
styrda NIBE F1255. Det är ett stalltips 
som kommer att göra utbytet väldigt 
framgångsrikt menar vi, säger Per.

Byt upp till lägre driftskostnad
För att skapa ett så lönsamt utbyte som 
möjligt för villaägaren, bör man ta hänsyn 
till att förändrade omständigheter kan 
ha ökat husets energibehov. Exempel-
vis ett uppvärmt garage, tillbyggnation, 
pool eller fler boende. På samma sätt 
kan tilläggsisolering och byte av fönster 
minska energibehovet. Även om just 
NIBE F1255 är väldigt väl anpassad för 
många olika situationer så KAN det i 
vissa utbytessituationer ändå löna sig 
att borra djupare. Här är det viktigt att du 
som installatör guidar kunderna rätt. 

– Varje utbyte ska förstås föregås av 
en noggrann undersökning så att man 
verkligen vet hur man ska ta sig an  
bytet. Det gäller att både villaägaren 
och installatören tillsammans genom-
för en energikalkyl baserad på villans 
individuella behov. Dimensioneringen 
måste bli rätt och det gäller att satsa 
på rätt maskin för rätt behov, säger Per.

Chansa inte – fråga NIBE
Med den nya tidens framsteg inom 
bergvärmepumpar kommer landets villa- 
ägare att kunna njuta av bekymmersfri 
och energieffektiv värmeproduktion. 
Elkostnaderna minskar och kontrollen 
över energianvändandet ökar med hjälp 
av onlinefunktioner som NIBE Uplink 
och Smart Price Adaption. Exempel på 
hur man i en utbytessituation drar nytta 
av de kraftfulla, tekniska framstegen 
som skett under de senaste 15 åren.

– NIBEs drivkraft är att erbjuda de 
bästa alternativen på utbytesmark-
naden och vårt mål är att vara lite av 
”utbyteskungen” i nästa generation av 
energieffektiviseringar i svenska villlor 
och fastigheter. Vi ska helt enkelt erbjuda 
det bästa och tryggaste alternativet på 
utbytesmarknaden tillsammans med 
våra installatörer, avslutar Per Törnkvist, 
produktansvarig för bergvärme på 
NIBE Energy Systems.
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UTBYTESMARKNADEN

• Väl anpassad för utbytesmarknaden.

• Effektiv produktion oavsett djup och  
 effekt i befintligt borrhål.

• Finns i tre modeller, 1,5-6 kW,  
 3-12 kW, 4-16 kW.

• Populär och enkel styrning.

• Varvtalsstyrd, anpassar sig till  
 husets effektbehov.

• NIBE Uplink, internetuppkopplad.

• NIBE Smart Price Adaption, sänker  
 energikostnader.

• 3 års garanti och 6 års trygghets- 
 försäkring, kan förlängas upp till 18 år.

Argument för att byta till NIBE F1255 

• Var proaktiv och sök upp potentiella  
 kunder med första generationens  
 bergvärmeanläggningar. 

• Hitta villor med borrhål i ”Brunnsarkivet”  
 på Sveriges Geologiska Institut.

• Gör energikalkyl för korrekt  
 dimensionering i NIBE Dim.

• Erbjud NIBE F1255 eller annan väl  
 anpassad anläggning.

Tips till installatörer 
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CASE: NOLLENERGIHUS

• Värmepump NIBE F1255-16
• Markkollektor
• Solcellspaket 30 paneler 295 Wp  

NIBE PV 9 kW

Installation
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Det ska sägas direkt. Mats är teknikintresserad, arbetar på 
NIBE Energy Systems och ”lever som han lär”. Efter att 
steg för steg ha energieffektiviserat sin 240 kvadratmeter 
stora tegelvilla med bland annat en högeffektiv bergvärme- 
anläggning av modell NIBE F1255, lyckades han komma ner 
till blygsamma 9 000 kWh el i årsförbrukning. Imponerande 
lågt, men inte tillräckligt för Mats!

– Man kan säga att en av de största energieffektivisering-
arna i vårt hus var när barnen flyttade ut, inleder Mats med 
ett skratt och fortsätter. Att sedan satsa på bergvärme sänkte 
förstås energiförbrukningen avsevärt. Men när det kom till 
de sista 9 000 kilowatten var det dags att höja blicken, mot 
solen.

Under de senaste åren har Mats räknat på nyttan med sol-
cellspaneler. Samtidigt gnagde det i honom att husets gamla 
tak behövde bytas innan han skulle förverkliga drömmen på 
ett nollenergihus. Sagt och gjort. Tillsammans med svärsonen 
som är snickare lade Mats om taket. Därmed var vägen 
öppen för satsningen på det senaste inom solcellspaneler. 
Helsvarta monokristallina kiselpaneler. För att komma upp 
i en årsproduktion av 9 000 kWh fick Mats montera trettio 
paneler på taket.

Så förvandlade Mats 70-tals-villan till ett 

NOLLENERGIHUS 
med naturens krafter

CASE: NOLLENERGIHUS

– Det ser fantastiskt bra ut, panelerna smälter in väldigt 
bra och syns knappt. Det enda som retar mig är att jag hade 
plats för två till på taket och kunde fått ut ännu mer effekt, 
säger Mats med ett skratt.

En spargris på taket
Två månader efter premiären har Mats redan skördat över  
2 500 kWh, gratis med hjälp av solen. Motsvarande drygt  
2 500 kronor i besparing och såld el. Prestandan överträffar 
förväntningarna och på sommarhalvåret räknar Mats med 
att han kommer att skapa och sälja lika mycket el som han 
behöver köpa in under vinterhalvåret. Med andra ord Mats 
hus är ett nollenergihus, byggt 1970!

– Känslan av att ha lyckats skapa ett noll-energihus är något 
alldeles extra. Det känns väldigt skönt att veta att mitt hus 
står på egna ben i energifrågan och på många sätt är bättre 
energimässigt än de flesta nybyggda hus. Det visar att även 
gamla trotjänare till villor från 70-talet kan bli morgondagens 
energihjältar med hjälp av smarta systemlösningar baserade 
på bergvärme och sol. Helt enkelt naturens fantastiska kraft, 
avslutar Mats Edvardsson i Hässleholm.

Passivhus. Energihus. Nollenergihus. Oavsett namn så handlar 
det om hus som behöver så absolut lite energi som möjligt 
för att värma och ventilera sina inneboende. En sak är säker, 
begreppen brukar kopplas till nya och toppmoderna hus… 
knappast hus byggda på 70-talet. Men Mats Edvardssons  
47 år gamla hus är något så unikt som ett nollenergihus, tack 
vare en systemlösning byggd på bergvärme och solenergi!
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PROFFSPROFILEN

• Delägare Alstermo VVS, med  
Bob Karlsson.

• Utbildad VVS-montör i slutet 80-talet,  
Oskarshamn.

• Började på Alstermo Värme och Sanitet 
2010. Köpte verksamheten 2014.

• Bor utanför Alstermo.
• Familj: Hustru och tre barn, två utflytta-

de barn.
• Intresse: Jakt och fiske. Tycker särskilt 

om fågeljakt, som duvor och sjöfågel.

Martin Sjöberg
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När det blåstes glas i Smålands stolta 
glashyttor var värme knappast en brist-
vara. Men i takt med att hyttor stängdes 
svalnade de väldiga lokalerna.  
När nu glashyttorna åter fylls med 
verksamheter, handel och kontor åter-
vänder energin till Glasriket. Det finns 
bara en utmaning. Lokalerna behöver 
uppvärmning och nu duger inte olja, el 
eller pellets. Det är här Alstermo VVS 
kommer in i bilden.

– Vi är stolta att få konvertera Glasriket från 

olja till energieffektiva värmepumpar för 

uppvärmning och ventilation, berättar Martin 

Sjöberg, delägare i Alstermo VVS och 

fortsätter. Just nu installerar vi luft/vatten-

pumpar på två bruk i Glasriket och skapar 

energieffektiviseringar man bara kunde 

drömma om för några decennier sedan.

Sedan 2014 har Alstermo VVS i små-

ländska Alstermo varit proffspartner till 

NIBE Energy Systems och har hjälpt såväl 

privatpersoner som företag i bygden med 

installation av lösningar från NIBE. Tillsam-

mans med delägaren Bob Karlsson har 

Martin Sjöberg utvecklat och växt verksam-

heten. Under hösten 2017 har företaget fått 

förtroendet att konvertera två glashyttor, 

från olja och el till luft/vatten-värmepumpar. 

Strömbergshyttan samt Sea glasbruk i 

Kosta. Två hyttor vars värme främst strålat 

ur oljeeldade ugnar.

– Med oljeeldade ugnar var det knappast  

ett problem att hålla värmen. Snarare kunde 

det vara olidligt varmt i hyttan. Men när 

ugnarna slocknade och ny verksamhet flyttar 

Proffsprofilen Martin Sjöberg

Alstermo VVS skapar 
framtidens värme i Glasriket

PROFFSPROFILEN

in gäller det att skapa ny uppvärmning. 

Eftersom marken är förorenad med arsenik, 

bly och allsköns gamla synder är borrad 

bergvärme uteslutet. Då är det absolut 

effektivaste att seriekoppla ett antal 

 luft/vatten-värmepumpar. Ett spännande 

och  historiskt uppdrag, säger Martin.

Seriekopplad energieffektivisering
När oljepannor och tankar skärs ner flyttar 

istället NIBE F2120 in. I flertal. Närmare 

bestämt två stycken på Strömbergshyttan 

och fyra på Sea glasbruk i Kosta. Serie-

kopplade förvandlar de luftens värme till 

ett inomhusklimat som både är energi- och 

kostnadseffektivt. 

– Vi har noggrant anpassat installationerna  

efter de värden och temperaturer som 

lokalerna behöver. Inte sällan handlar det om 

gamla lokaler som inte är optimalt isolerade 

så det gäller att räkna rätt, säger Martin med 

ett skratt. Vi ser fram emot att fler hyttor 

får nytt liv och att vi får fortsätta konvertera 

Glasriket med våra fina lösningar.

En växande verksamhet med  
nöjda kunder i fokus
För Martin och Bob är trenden tydlig. I takt 

med att kunder blir mer kostnads- och miljö-

medvetna fortsätter Alstermo VVS att ex-

pandera. Att köpa loss verksamheten 2014 

och helhjärtat satsa på NIBEs sortiment var 

ett vägval som lett till ökad omsättning och 

gedigna resultat. Nyligen anställdes en ny 

montör och hade det bara gått att hitta folk 

skulle fler anställas för att möjliggöra ännu 

snabbare expansion i regionen.

– Intresset för värmepumpar är stort. 

Till och med vedälskarna byter nu ut till 

värmepumpar när de inser hur bra de är. När 

dessutom utbytesmarknaden för bergvärme- 

pumpar står för dörren kommer vi att få 

massor att göra. Särskilt när människor inser 

att dagens inverterpumpar är nästan dubbelt 

så effektiva som bergvärmepumparna var 

för 15 år sedan lär vi få mycket att göra, 

säger Martin.

Och från att tidigare arbetat med värme-

teknik från olika fabrikat är Alstermo VVS till 

fullo fokuserade på produkter från Markaryd.

– För oss är det en stor fördel att sam-

arbeta med NIBE och såväl support som 

produkter är perfekta. Det är väldigt lite 

problem och kunderna är väldigt nöjda. 

Det är också roligt att maskinerna blivit så 

snygga och displayerna så bra numera. Idag 

fattar ju faktiskt kunderna hur maskinerna 

funkar och hur man ställer in värmen. Sedan 

uppskattar vi utbildningarna och åker minst 

tre gånger om året till Markaryd för att lära 

mer om det senaste, så att vi i sin tur kan 

vara riktigt pålästa inför våra kunder, säger 

Martin.

När det kommer till ”branschens utveck-

ling” ser Martin några stora trender. 

– Dagens kunder har stenkoll via internet 

och vet vad de vill ha. Olja, el och till och 

med pellet känns borta. Allt färre vill slita på 

vedbacken och kunderna vill ha bra och enkla 

lösningar så att de får tid till annat. Det är vi 

stolta över att kunna erbjuda tillsammans 

med vännerna på NIBE, avslutar Martin 

Sjöberg, delägare i Alstermo VVS.

Strömbergshyttan är en glasbruksort i små-
ländska glasriket, beläget i Lessebo Kommun. 
Sea Glasbruk i Kosta uppfördes 1956 och var 
först i Glasriket med oljeeldade ugnar. Under 
1900-talets första hälft hade ett flertal mindre 
glasförädlingsindustrier anlagts i närheten av 
Kosta.



14              PROFFSNYTT   

Skapa ett tidlöst 
inomhusklimat

NIBE F1255 | BERGVÄRMEPUMP

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

IT’S IN OUR NATURE NIBE.SE

NIBE_Expert_210x297_SV.indd   3 2017-10-02   13:35
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Uppdaterade produkter 
minskar energiförluster

NIBEs ackumulatortankar har fått ny design 
och lägre energiförluster. Sortimentet, som 
innefattar ca 40 olika produktmodeller, har 
uppdaterats vad gäller isolering såväl som 
ytterhölje. Prestandaförbättringar har i första 
hand gjorts för att minska energiförlusterna 
men utöver det har även flertalet av produkt-
modellernas exteriör moderniserats. 

Effektiv isolering med polyuretan
Ackumulatortankar upp till 500 liter har 
försetts med det högkvalitativa och effektiva 
isoleringsmaterialet polyuretan. Ackumu-
latortankar på 500 liter eller mer isoleras 
med en blandning av neopor och fleece. 
Isoleringshöljet på dessa större tankarna är 
avtagbart, för en mer flexibel och lätthanterlig 
installation. 

Högre energiklass  

Energietiketten för ackumulatortankar har i 
enligt med direktivet från 26:e September 
utökats med ytterligare en klass, A+. 

– Den förbättring av produktsortimentet som 
nu har gjorts medför överlag att produkterna 
når upp till en högre energiklass än tidigare, 
säger Mats Hellström, Kommersiellt produkt- 
ansvarig för ackumulatortankar på NIBE.  

– NIBE har en lång erfarenhet vad gäller 
tillverkning av ackumulatortankar, där man 
kontinuerligt förfinat tekniken för att åstad-
komma lägre energiförluster, bättre driftsäker-
het och bredare utbud av produkter för olika 
användningsområden. Den här uppdateringen 
är ytterligare ett led i den processen, avslutar 
Mats.

NIBE vakar över  
Renoir och Cézanne 
Att skapa det perfekta inomhuskli-
matet för människor är en urstark 
drivkraft för NIBE Energy Systems. 
Men ibland är det faktiskt bevaran-
det av konstskatter som står i första 
rummet för NIBEs värmepumpar. 
Sannolikt skickar de franska mäster- 
målarna Renoir och Cézanne en 
tacksamhetens hälsning till NIBEs 
ingenjörer för deras bidrag till 
konsten.

På det prestigefyllda konstmuseet 
Oskar Reinhart Collection i Schweiziska 
Winterthur bevaras 200 konstskatter 
från de franska impressionistmålarna, 
bland annat Renoir och Cézanne. När 
det tidigare ventilationssystemet  
började läcka och luftfuktigheten i  
museet riskerade att snabbt försämras  
inför en viktig utställning var tiden 
knapp. NIBE Energy Systems lokala 
installatör lyckades på kort tid installera 
två värmepumpar som säkerställde  
behövlig värme och ventilation. 

Installationen av två NIBE F1345-60 kW 
räddade situationen och samtidigt kunde 
museet överge sin fossila uppvärmning. 
Så samtidigt som konstskatterna fick en 
trygg och säker värme och ventilation 
så sänkte museet kraftigt sina fossila 
utsläpp. 

–Ursäkta ordvitsen, men detta är 
ett närmast konstnärligt exempel på 
hur NIBEs kompetens sträcker sig från 
utvecklingsavdelning till vår lokala NIBE 
installatör i Schweiz. Med en optimerad 
fuktstyrning och balanserad och jämn 
temperatur ser man till att tidlösa och 
värdefulla konstverk kan bevaras. Med 
facit i hand så ser vi hur väl installation 
uppfyller de höga krav som ställs på 
inomhusklimatet i en installation som 
denna. Systemet är i drift sedan två år 
och kunden är mycket nöjd med både 
lösning och den snabba reaktion som 
krävdes för just detta fall, säger Henrik 
Henningsson, Regional Manager Inter-
national Sales på NIBE Energy Systems.
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IFTTT gör mobilen till din betjänt!  
Låt din mobil bli din lydiga tjänare 
i livet. Med appen IFTTT (If This 
Then That) kan du koppla ihop din 
mobil med massor av funktioner i 
vår uppkopplade värld. Däribland 
en rad smarta tjänster kring värme 
och ventilation. Här får du en 
snabblektion om IFTTT och hur du 
som installatör kan användas den-
na fiffiga verktygslåda gentemot 
dina kunder.

Vi tar det från början. Först måste du 
förstås skaffa ett IFTTT konto. Det gör 
du enkelt på IFTTT.com. Sedan kan du 
programmera din smartphone för att 
styra nya smarta funktioner. Program-
mering kan låta komplicerat, men är i 
själva verket löjligt enkelt.

Du börjar med att klicka på ordet 
THIS för att lägga till ett kriterium. 
Det kan exempelvis vara att vädret är 
soligt, att du befinner dig hemma eller 
att klockan är efter tio på kvällen.

Du växlar sedan till THAT för att 
bestämma vad som ska hända. Det kan 
handla om att ställa väckarklockan på 
07.00, slå på din wifi-uppkoppling eller 
sätta värmepumpen i semesterläge. 
Kort sagt kan man automatisera det 
mesta av funktionalitet som erbjuds 
i uppkopplade och IFTTT-anpassade 
tekniska prylar. Givetvis har NIBEs 
värmepumpar stöd för IFTTT via NIBE 
Uplink och erbjuder redan idag en serie 
fördefinierade och smarta nyttor. 
Som dessa:
• Få ett mail när NIBE Uplink triggar  
 ett displaymeddelande.
• Trigga semesterläge när semester  
 står inskrivet i kalender.
• Öka ventilation när koldioxidnivåer är 
 höga.
• Skapa en påminnelse inför service
• Låt Philips Hue-lampan blinka när  
 larm triggas.

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

MAXA  
MEDMARKO

Marko tipsar

Marko svarar
Fungerar solceller även om solen 
lyser med sin frånvaro?

Kanske borde det kallas för dagsljus- 
celler istället för solceller. Det är 
nämligen inte direkt solljus som krävs 
för att panelerna ska samla solel, utan 
vanligt dagsljus. Och ljus har vi i höst 
också, även om det är filtrerat genom 
tjocka lager av moln.

De här fiffiga funktionerna är bara 
början. Mycket mer kommer så håll 
ett öga på IFTTT framöver. Och när 
det kommer till mina egna favoriter är 
exempelvis min mobil, med hjälp av 
IFTTT, numera så smart att den helt 
automatiskt stänger av telefonens 
Bluetooth och Wi-fi när jag kommer till 
jobbet – för att automatiskt slå på den 
när jag kommer hem. Bara ett exempel 
när tekniken gör vår vardag enklare.

Lycka till med ditt IFTTT-äventyr!
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CASE: SOLCELLER SOM STANDARD

Först i Sverige! Det är Åsbo Hus satsning på att erbjuda sol-
cellspaneler på taket vid samtliga nybyggnationer. Hittills har 100 
procent av kunderna tagit emot erbjudandet med öppna armar. 
Nu siktar husföretaget på att inom kort erbjuda lagring av solel.

– Vi vill inte följa utvecklingen utan vi 
vill leda den, säger Åsbo Hus säljare 
Henrik Johansen och fortsätter. Efter 
lanseringen av solcellspaneler på alla 
våra villor i våras har alla hus levererats 
med paneler.

På familjeägda Åsbo Hus tillverkas 
under 2017 cirka 28 villor till kunder 
som värdesätter kvalitet, god funktion 
och vackra hem. Villorna tillverkas i 
företagets 8 000 kvadratmeter stora 
fabrik i Örkelljunga av 50 anställda. 
Efter att ha samarbetat med NIBE 
Energy System i ett antal år valde Åsbo 
Hus att verkligen gå i bräschen för 
energieffektivitet. Sedan våren 2017 

Åsbo Hus först 
med solen som standard

är solcellspaketet med 10 paneler och 
3kW standard på villorna. En standard 
som går att välja bort, men som ännu 
ingen kund valt bort.

– Vi har gjort det så attraktivt med 
solen att kunderna bara sparar 25 000 
kr om de väljer bort panelerna. När de 
inser hur mycket energi de kommer att 
skapa själva är det hittills ingen som 
valt bort solen som standard. Tvärt om 
har vi fått ett fantastiskt mottagande av 
kunderna, berättar Henrik.

Lagring av sol-el runt hörnet
Med det tillhörande solpaketet, ihop-
kopplad med exempelvis frånluftsvärme- 

pumpen NIBE F730, sänks behovet 
av inköpt el för tappvatten och värme 
till blygsamma 1 500 -2 000 kW/h om 
året. Redan nu har Åsbo Hus framtids-
planen klar.

– Inom ett år räknar vi med att 
leverera hus med möjlighet att lagra 
solenergin för användning på kvällar 
och nätter. Exempelvis till att ladda 
hybridbilar etc. Eftersom vi är lite av 
tekniknördar och ser vilka fantastiska 
möjligheter den nya tekniken ger,  
strävar vi efter att ge våra kunder det 
bästa av det senaste i sina villor, säger 
Åsbo Hus säljare Henrik Johansen.

”Eftersom vi är lite 
av tekniknördar och 
ser vilka fantastiska 
möjligheter den nya 
tekniken ger, strävar 
vi efter att ge våra 
kunder det bästa av 
det senaste i sina 
villor.”

– Henrik Johansen

Säljare, Åsbo Hus
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Regnsbågshus slår ett slag 
för människors lika värde 
och solkraft från NIBE

CASE: REGNBÅGSHUS

Några är svarta. Några gula. Flera vitaste 
vitt. En del är av tradition röda, med vita 

knutar. Men, alla våra hus är välkomnande 
hem för familjer. Sköna människor av alla 
de slag som valt att leva tillsammans. För 

kärlekens skull. Vi älskar den grundläggande 
tanken om människors lika värde. Och därför 

är det också självklart för oss att aktivt  
stötta Stockholm Pride. Oavsett vem du är 

så är slutpoängen för oss densamma.  
Vi levererar högkvalitativt boende till 

marknadens bästa pris till alla. 

Ett smartare val, helt enkelt.

Älvsbyhus avsiktsförklaring 
bakom sponsorskapet av 

Stockholm Pride
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Hej Kent. Vilka reaktioner på ert 
hus har ni fått?
Reaktionerna på vårt regnbågsmålade 
Älvsbyhus har varit väldigt positiva. 
Stockholm Pride deltog faktiskt i  
målandet av huset och tyckte att detta 
var en rolig och inspirerande aktivitet för 
att stödja dem. Förutom det har vi fått 
positiva kommentarer från bland annat 
medarbetare, kunder och även flyg- 
passagerare. Man kunde nämligen se 
huset vid inflygningen till Arlanda.

Tror du att det finns en regnbågsmålad villa någon 
annanstans?
Jag är ganska säker på att något liknande inte gjorts innan, 
inte på detta sätt åtminstone. Det gjorde projektet ännu  
roligare så vi är väldigt glada och stolta över det. Vi tror på alla 
människors lika värde och vår värdering är enkel – vi skapar 
hem för alla familjer. Vi ville helt enkelt göra något konkret av 
våra värderingar och detta är ett sätt att visa det på.

Varför har ni satt solcellspaneler på ert ”Regnbågshus”?
Det är ett prisvärt tillval som efter cirka tio år genererar vinst 
och under hela sin livslängd drar sitt strå till stacken vad 
gäller vår gemensamma hållbara framtid.

Hur ser du på intresset för solenergi framåt?
Det kommer sakta att fortsätta öka. Det behövs inte mycket 
till nu i priseffektivitet och energikostnadsökning innan även 
vi i Sverige ser en exponentiell ökning av solenergilösningar.

Hur satsar Älvsbyhus på solen?
Vi har sedan länge vårt förmånliga 3 kW-solcellstillval. Vi har 
också en NIBE 6kW-anläggning samt en Smartflower på 
vårt huvudkontor, som vi ska utvärdera. Mer kan komma.

Hur ser era kunder på era solenergilösningar?
Än så länge är intresset störst bland kunder med ett aktivt 
miljöintresse, men vi ser en fortsatt ökning.

När småhustillverkaren Älvsbyhus valde 
att bli sponsor till Stockholm Pride gick 
de hela vägen. Med ett regnbågsmålat 
visningshus visade de vägen mot jäm-

ställdhet och människors lika värde. Och på taket 
monterades solcellspaneler från NIBE. Proffsnytt 
har träffat Älvsbyhus VD Kent Johansson för att 
höra mer om satsningen.

CASE: REGNBÅGSHUS

Kent Johansson
VD, Älvsbyhus
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Rätt lösning (orden i de färgade fälten): ................................................................... ........................................

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

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

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

Du kan vinna en ståltermosmugg och en värmande mössa. Senast 1 december vill vi ha ditt svar. 

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

GRATTIS! Vinnarna i NIBEs korsordstävling får en weekend bag.
Rätt lösning i NIBE Proffsnytt 2/2017: ”Bekvämlighetsanpassad”, ”Semesterläge”, ”Goda utsikter för sol”
Anna-Karin Andersson, Edekyl & Värme AB, Västerås • Lars-Erik Emanuelsson, EGs Rörinstallationer AB, Kungälv  
• Rolf Hansson, Rolf Hanssons Rör & Mek, Hörby • Leif Karlsson, Ing.firma Leif Karlsson AB, Bollebygd •  
Kjell Ebbesson, Lindströms Bad & Kakel, Lomma • Dagny Svensson, Ingemar Svenssons Rörfirma, Lönsboda  
• Christina Svensson, Södregårds Rör & Maskin AB, Växjö • Kenneth Lundgren, Infjärdens Värme AB, Tierp • Nisse 
Björklund, Umia AB, Umeå • Emma Åsenius, Elajo El & Energiteknik AB, Borgholm

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

nibe.se

*Regionansvarig kommersiella fastigheter.


