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LEDARE

I förra Proffsnytt, som kom ut strax 
före semestern, skrev jag om högtryck i 
Markaryd, och högtryck var bara början! 
Sommaren 2018 slog som bekant vär-
merekord på värmerekord och många 
villaägare letade förgäves efter svalka. 
Att sova i 30 graders värme och att 
hålla huvudet kallt visade sig vara både 
utmanande och utmattande. Här på 
kontoret i Markaryd blev frikyla ett av 
de hetaste diskussionsämnena. Många 
tacksamma kunder konstaterade att 
man relativt enkelt kan förvandla sin 
värmekälla till en energieffektiv luftkon-
ditionering. Faktum är att en bergvär-
mepump som genererar kyla endast 
förbrukar en bråkdel av den energi, 
cirka fem procent, som en klassisk 
luftkonditionering behöver. De som valt 
att installera frikyla i sin bergvärme- 
anläggning sänker också sin energi-
kostnad när det nu börjar bli dags att 
vrida upp värmen, eftersom berggrunden 
är laddad med ännu mer gratis energi. 

Utbytesmissionen fortsätter 
Under hösten kommer vi fortsätta vår 
utbytesmission där vi uppmanar villa- 
ägare att se över sina värmesystem i 
tid. Till er installatörer ute på fältet vill 
jag ge rådet att försöka ligga steget 
före, som Per Törnkvist berättar om på 
sidan 14. Var proaktiva så att du kan 

VILKEN SOMMAR!
…men nu är värmesäsongen på ingång!

rekommendera bästa möjliga lösning 
när det är dags för ett byte.

Skapa framgång genom utbildning 
Hösten är en aktiv tid och det märker 
man inte minst genom att det rör sig 
mycket folk här på NIBE i Markaryd. 
Det är med stor glädje som jag kon-
staterar att våra utbildningar är mycket 
uppskattade och välbesökta. Har ni inte 
varit på utbildning hos oss ännu så vill 
jag rekommendera er att läsa igenom 
vårt utbildningsutbud. Det är viktigt 
med uppdaterade kunskaper och att 
utvecklas i takt med tekniken. Jag kan 
lova att vårt utbildnings- och besöksteam 
kommer att ta väl hand om er. 

Ett fantastiskt engagemang
I och med höstens antågande så börjar 
en annan typ av högtryck ta vid. Vi på 
NIBE står väl rustande inför årets hög-
säsong och för att stötta er på bästa 
sätt. Avslutningsvis vill jag passa på att 
tacka alla installatörer och serviceombud 
för ert fantastiska engagemang. I varje 
nummer av Proffsnytt presenterar vi 
en ny proffsprofil och när jag läser om 
er inställning till jobbet, hur ni brinner 
för era kunder och ert arbete så blir jag 
stolt över att tillhöra samma gäng. En 
stor eloge till er.

Niklas Rönnäng 
Försäljningschef, Sverige

Vad vill du läsa om?
Tipsa oss gärna!
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Välkommen till en digital nutid!

Nu lanseras NIBEs  
digitala produktpärm
Hej Joakim Engstrand  
– Technical Documentation Manager, NIBE Energy Systems

Varför lanserar NIBE en ny, DIGITAL produktpärm?
För oss på NIBE är det viktigt att vara med och skapa en mer hållbar framtid. Vi 
arbetar hela tiden för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Så även när det 
kommer till vår kommunikation med våra kära kunder. Eftersom vår produktpärm 
är en synnerligen viktig informationskälla har vi valt att göra den digital. Nu blir det 
ännu lättare att hitta värdefull produktinformation.  
 
Hur är det tänkt att man ska använda den digitala produktpärmen?
Det fiffiga med en digital pärm är att den alltid finns tillgänglig i datorn, på surf-
plattan eller i mobilen. Som installatör eller serviceombud kan man enkelt skapa 
favoriter och det är lätt att dela produktbladen vidare till exempelvis kollegor. 

Vilka fördelar ser du framförallt med en digital produktpärm?
Det blir enklare att hitta rätt information! Med sökfunktion hittar du snabbt det 
du söker efter och den är alltid uppdaterad med det senaste. Sedan slipper du 
förstås kånka runt på pärmar och lägga tid på att uppdatera dem med produktblad 
som vi skickar ut. 

Skiljer det sig något i innehåll?
Vid lanseringen kommer innehållet att vara detsamma som i den tryckta pärmen, 
men vi kommer att utveckla innehållet framöver. Det finns massor av möjligheter 
när pärmen blir digital!

Hur gör ni med den gamla tro-
tjänaren på papper – försvinner 
den eller kan jag fortfarande få en 
fysisk produktpärm om jag vill?
Det går fortfarande att beställa pro-
duktpärmen eller enskilda produkt-
blad om så önskas. Dock är intresset 
för fysisk produktpärm väldigt litet, 
mindre än en procent visar vår under-
sökning.

Hur ser du på den fortsatta utveck-
lingen mot mer digital kommuni-
kation – vilka andra områden ser 
du framför dig inom service till 
installatörer etc?
Det finns en hel del publikationer 
som skulle passa att digitalisera. 
Framöver kommer vi att bygga upp 
en ”digital bokhylla” som gör det 
ännu enklare att hitta det man söker 
från NIBE. Så vår digitaliseringsresa 
fortsätter för att göra livet enklare för 
våra partners.

Registrera dina nyinstallationer snabbare. 
Med vår App ”NIBE produktregistrering” 
registrerar du snabbt och enkelt en ny 
produkt. Med en QR-kod i värmepum-
pens display registrerar och aktiverar du 
snabbt och enkelt försäkringen. Ett mycket 
snabbare sätt än att manuellt fylla i tre sidor 
dokument och posta in dem. Du scannar 
QR-koden i värmepumpens display och appen 
fångar snabbt maskinens serienummer 
och behövlig data om enheten. I och med 
att serienumret skannas in som QR-kod så 
undanröjs risken för att ta fel serienummer. 
OBS – glöm inte att registrera pumpen 
direkt när den installeras. Både kunden och 
du som installatör får en bekräftelse direkt 
via e-post. Försäkringsbrevet skickas till 
kunden brevledes.

Ladda ner appen NIBE Produktregistrering 
via App Store eller där du hittar andra appar.

Kom igång du också!
…kolla på videon via QR-koden

Skippa pappersarbetet!  

Aktivera  
försäkringen  
med mobilen
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Även om NIBEs värmepumpar är av högsta 
kvalitet så kan olyckan vara framme. Till 
och med djur och natur kan spela oss spratt 
ibland, som t.ex. i fallet där en mus byggt bo 
i värmepumpen och tuggade i sig kablar tills 
det blev för ”hett om öronen”. Även svåra 
åskväder kan göra att styrkort och dylikt 
slås ut. Då gäller det att ha rätt reservdelar 
på lager, även till produkter som är betydligt 
äldre än de tio år som rekommenderas för 
reservdelar. Det är tryggt att veta att NIBEs 
Serviceavdelning med kunniga tekniker bara är 
ett telefonsamtal bort och att vi på reservdels-
sidan, Eva Karin Brorsson, Robert Swahn och 
jag, gör allt för hålla koll på och uppdatera de 
över 3 000 reservdelarna. Reservdelar som 
beställs av serviceombud, installatörer och 
privatpersoner i Sverige, Europa och även en 
del i andra världsdelar.

God service är en självklarhet
Men ibland kan det gå fel, som för några 
år sedan när det blev lag i EU på så kallade 
lågenergi-cirkulationspumpar. Till äldre värme-
pumpar som utgått ur vårt sortiment hade vi 
kunnat fortsätta sälja de gamla varianterna av 
cirkulationspumpar, men vi valde att byta till 
lågenergi över hela linjen. Vi fick information att 
de nya pumparna skulle vara bakåtkompatibla 
mot de gamla, det visade sig att det inte var 
riktigt så enkelt. Vi skickade ut nya pumpar 
till produkter som var 15 år och äldre, och 
det gick inte många dagar innan samtal från 
serviceombuden ramlade in Man fick inte ihop 
det ute på fält. I detta läge var vi glada att våra 
duktiga serviceombud gav oss snabb åter-
koppling och dubbelt tacksamma att vi har vår 
utvecklingsavdelning i Markaryd. Av dem fick 
vi hjälp direkt och de konstruerade nya hållare, 
tog fram adaptrar och kablage som behövdes 
för att få energisnåla cirkulationspumpar att 
fungera i gamla produkter.

Fast vi tycker att vi har bra tillgänglighet på 
våra reservdelar, så är det mycket vi måste bli 
bättre på. Snabbare leveranstider är något vi 
jobbar på. Ett annat stort projekt är vår hemsida 
för reservdelar. 

Anita Bernholtz

Reservdelsansvarig  
Serviceavdelningen

Rygg mot rygg med utveckling och 
inköp
En styrka med vår reservdelshantering är att 
vi arbetar vägg i vägg med avdelningarna för 
inköp, försäljning och utveckling och att all 
produktkunskap finns på promenadavstånd. 
Poängen med detta är att vi kan ”ligga rätt” i 
vår reservdelsstrategi och vara effektiva även 
vid ovanliga önskemål från kunder.

Tips från coachen för snabb service
Vi har idag väldigt duktiga serviceombud som 
ofta vet vilka reservdelar som är bra att ha på 
lager för att kunna hjälpa våra kunder snabbt. 
Det finns dock något som är A & O när man 
beställer reservdelar. Ha alltid maskinens 
serienummer redo när du ringer in, då får du 
rätt artikel som passar till just din maskin. På 
äldre maskiner hittar du serienummer på en 
skylt nere till höger på produkten, om den är 
nyare så finns det i displayen. Även om man 
går in på hemsidan för att själv leta upp den 
reservdel man behöver så är serienummer det 
viktigaste! Jag hoppas att din kunds maskin 
aldrig går sönder… men OM det händer så 
vågar jag faktiskt skryta med att vi alltid gör 
allt vi kan för att kunden ska få rätt reservdel 
och möjlighet att lösa problemet!

Om du vill prata mer om reservdelar eller har 
några frågor så vänd dig till orderavdelningen 
på 0433-73185.

Gnisslar det? Lugn.  
Vi har rätt reservdel för dig!
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CASE: XYLEM

Världsunik 
värmepumpseffektivitet

på Xylem 

• Xylem i Emmaboda - tillverkning av pumpar etc
• Har skapat världsunikt effektiv värmpumpsnytta för fabrik  
 och kontor
• Sjösatte i september åtta NIBE F1345-60 bergvärmepumpar  
 med 800 kW
• Sammanlagt 3 000 kW i värmepumpseffekt
• Har sänkt energiinköp från 160 kWh/kvm till 35 kWh/kvm  
 och räknar med den senaste satsningen att nå 10-15 kWh/kvm
• Har ett borrhålslager med 140 hål, på 60x40 meter
• Har sparat 35 000 kubikmeter vatten per år för kylprocessen,  
 tack vare värmepumpar

Projekt
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D
et är lika bra att gå rakt på sak. 
Industriföretaget Xylem är otro-
ligt energieffektiva. Nyckeltal för 
köpt energi till uppvärmning av 

industrier är 250 kilowattimmar per år och 
kvadratmeter. Det ska jämföras med Xylems 
idag 35 kWh/kvm med en målsättning att 
nå 10 kWh/kvm! Hängde ni med? Från indu-
strins nyckeltal på 250 till 10 kWh/kvm! Om 
man som Xylem har 110 000 kvadratmeter 
lokalyta blir det hyfsade energibesparingar… 
för att använda dagens underdrift. Bakom 
Xylems resa mot omvälvande energibe-
sparingar står en arme av högeffektiva 
värmepumpar, ett helhetstänk utöver det 
vanliga och en person med passion för 
energieffektivitet.

– De senaste tjugo åren har vi jagat 
energieffektiviseringar och de senaste tio 
åren har värmepumparna fått en central roll 
för vår framgång. Med 3 000 kW installerad 
värmeffekt har vi gjort stora framsteg inom 
energibesparingar och med den senaste 
satsningen på åtta nya pumpar från NIBE 
tar vi nästa stora steg mot 10 kWh energi-
inköp per kvadratmeter, berättar Leif Rydell 
som i 20 år arbetat just med energieffektivi-
seringar på Xylem i Emmaboda.

Ett helhetstänk utan dess like
Xylems anläggning i Emmaboda är som en 
stad i staden. 110 000 kvadratmeter breder 
ut sig och bildar en egen värld av fabriksloka-
ler, kontor, matsalar, sporthallar, datorhallar 
och så kronan på verket, gjuteriet, där delar 
till pumparna föds. Att det går åt mycket en-
ergi för att värma upp eller kyla anläggningen 
säger sig självt. Och det är just detta ämne 
som lockar besökare och forskare från hela 
världen, som med beundran i blicken tar del 
av Xylems lösning för energieffektivitet.

– Vi har knutit samman alla fastigheter i 
ett internt fjärrvärmenät som vi parat med 
värmepumpar och ett kraftfullt borrhållslager 

för att kunna lagra energi när den behövs. 
På så sätt kan vi värma och kyla lokaler när 
vi behöver det och inte minst viktigt kyla 
ner våra processer med hjälp av värmepum-
parna. Så har vi sparat 35 000 kubikmeter 
färskvatten per år som numera inte behöver 
användas i kylprocessen. Tänk! Att slippa 
använda 35 000 kubikmeter livsmedel för 
att kyla processer gör mig stolt att tänka på, 
berättar Leif.

Ringledning med kyla och värme
En hemlighet bakom energieffektiviteten är 
att byggnader/processer har kopplats ihop 
och ger Xylem flexibilitet att hämta och 
avge energi mellan företagets fastigheter. 
Helt enkelt ett internt fjärrvärmenät som vid 
behov tar in extra fjärrvärme från Emmabodas 
fjärrvärmenät. 

– Med tanke på att våra stora gjutugnar 
alstrar mycket värme var utmaningen att 
både ta tillvara på spillvärmen och att kyla 
av anläggningen och bassänger. Vi har 
tretton processer som vi kyler med hjälp 
av värmepumparna. Med satsningen har vi 
också sänkt värmen i gjuteriet sommartid 
från 35 grader till behagligare 25 grader 
och samtidigt använder vi spillvärmen till 
uppvärmning i andra lokaler eller sparar den 
i vårt borrhålslager, som vi kan likna vid en 
ackumulator, berättar Leif.

Det egna fjärrvärmenätet försörjer alltså 
verksamheten och skeppar runt värme och 
kyla beroende på behov i helheten. Och för 
att bli riktigt hållbar satsade Xylem 2010 på 
ett jättelikt ”batteri” för att kunna spara på 
energi. Inte två hål i väggen utan 140 hål i 
backen. 

Sveriges största borrhålslager?
Möjligen… och sannolikt ett av Europas 
största. Med 140 hål, tätt borrade på en 
yta av 60 x 40 meter har Xylem skapat ett 
300 000 kubikmeter stort ”batteri”. Här 

har geoenergi-experten Olof Andersson 
på Geostrata varit en viktig spelare vid 
projekteringen.

– Poängen med ackumulatorn är förstås 
att kunna spara på energi och ta ut den 
när vi behöver den. Genom att trycka ner 
spillvärme från processerna kan vi sommar-
tid höja temperaturen i borrhålet rejält och 
ta ut värmen när vi behöver den till vintern. 
Vi kommer upp till cirka 45 grader i vårt 
borrhålslager som dessutom är isolerat med 
skumglas. Med den senaste installationen 
av värmepumpar mot lagret så hoppas vi få 
full utväxling på investeringen, säger Leif.

Satsningen på energieffektivitet 
fortsätter
Med den senaste satsningen på bergvärme-
pumpar från NIBE Energy Systems, dvs åtta  
NIBE F1345-60 bergvärmepumpar på 800 kW  
accelererar Xylem mot drömmålet. Att en-
dast köpa in otroligt låga 10 kWh per kvadrat- 
meter lokalyta och därmed bara behöva 
köpa in extern fjärrvärme med cirka 1 miljon 
kilowattimmar per år.

– Med den nivån vi snart når är vi väsentligt 
effektivare än ett modernt ”passivhus”. 
Och i allt prat om effektiviseringar får vi inte 
glömma att vi samtidigt skapat ett mycket 
bättre arbetsklimat med jämnare och behag-
ligare temperaturer samt processtabilitet, 
säger Leif.

Och på NIBE Energy Systems som nu 
levererat sammanlagt 14 värmepumpar 
till Xylem imponeras man över hur långt 
Emmabodaföretaget kommit.

– Det är helt fantastiskt att en tung indu-
stri kan ha samma energiförbrukning som 
ett passivhus! Genom att just flytta energi 
blir värmepumparna verkliga miljöhjältar. På 
Xylem flyttas exempelvis energi/värme/kyla 
från ett ”oönskat” ställe till ett ”önskat” 
ställe. Exempelvis kyler värmepumpar kon-
ferens- och serverrum och värmen därifrån 

CASE: XYLEM

Sedan starten i Emmaboda 1901, som en liten bysmedja, har Xylem, tidigare Flygt, vuxit till en global 
världskoncern. Men företaget är inte bara bäst på pumpar för världens vattenbehov. De är också 
världsledande inom energieffektivitet och har nyligen byggt ut sin redan supereffektiva bergvärmeanläggning 
med ännu mer kraft. Tack vare NIBEs arbetshäst NIBE F1345-60. Eller rättare sagt åtta stycken!
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CASE: XYLEM

används till varmvatten i idrottshallen eller i 
värmesystemet. Magiskt bra energieffektivitet, 
säger Fredrik Snygg som är ansvarig säljare 
på NIBE Energy Systems.

Nästa satsning blickar mot solen
Men ambitionerna stannar inte här och nu. 
När klimatet ska räddas går de inte att vila 
sig till en bättre miljö – tekniken för energi-
effektivisering finns idag men måste nå ut, 
menar Leif.

– Med tanke på växthuseffektens utveckling 
gäller det att använda tekniken och vara 
innovativ. Sverige ligger långt fram i utveck-
lingen och kan fungera som en förebild för 
andra, exempelvis utvecklingsländer och vi 
är stolta att vara ett exempel på detta inter-
nationellt. Nästa steg för oss är att satsa på 
solcellsenergi och med tanke på att vi har 
över 100 000 kvadratmeter takytor kan det 
bli en och annan panel vi talar om, avslutar 
Leif Rydell med ett skratt.

”Ekonomin i värmepumparna är oslagbar. 
Titta bara på detta exempel! Om vi 
använder en NIBE F1345-60 så kan  
vi kyla ett konferensrum med 60 kW 
och då få 75 kW värme och insatsen  
är endast 15 kW. Köp 15 kW och få  
135 kW – helt enkelt nio gånger 
”pengarna”! Hade man köpt fjärr- 
värme så köper man 75 kW och får 
betala 75 kW, faktor 1/1. Kylan löser 
man normalt med en kylmaskin och 
då köps 15 kW och får 60 kW… eller 
fjärrkyla köper 60 kW och får 60 kW. 
Värmepumparna är ett solklart val 
enligt mig.”

Fredrik Snygg, NIBE Energy Systems

Om Xylem

Xylems (Flygt är kvar som 
produktnamn) produkter och lös-
ningar används över hela världen 
och från den moderna produk-
tionsanläggningen i Emmaboda 
exporteras hela 98 procent av 
den tillverkade volymen utanför 
Sverige. Xylems lösningar ger 
människor möjlighet att använda 
vatten mer effektivt - hemma, 
på arbetet, på fabrikerna och i 
jordbruket över hela världen.
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• Familjen Hofgren i Onsala, utanför  
 Kungsbacka
• Betongvilla på 220 kvadrat, byggd 2010
• Tre fläktkonvektorer i sovrum sänker  
 temperatur med 6-8 grader
• Utöver värmepump. NIBE PCS 44,  
 kylledningar, styrenheter och fläktkonvektorer
• Driftskostnad kyla motsvarande en  
 50 watts glödlampa

Fakta

CASE: FRIKYLA
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Inbäddat i grönskan i Onsala ligger familjen Hofgrens hem. Den moderna 
betongvillan från 2010 är resultatet av drömmar, idog planering och energi- 
effektivitet utöver det vanliga. Med luftiga ytor och generösa ljusinsläpp 

ger villan plats för både funktion och livskvalitet. Dessutom med ett perfekt 
inomhusklimat. Inte bara med energieffektiv bergvärme utan svalkande 

kyla. Extra uppskattat under heta sommardagar.

CASE: FRIKYLA

”Perfekt inomhusklimat med 
gratis frikyla från berggrunden”

– Modern arkitektur är egentligen ganska 
utmanande när det kommer till att skapa ett  
svalt inomhusklimat. Vi tycker om att satsa 
på stora fönster, som vetter mot söder, 
vilket skapar minst sagt heta hem under 
varma sommardagar. Tur då att vi redan 
från skisstadiet tänkte på att vi ville kunna 
kyla vårt hem. Något vi varit extra tacksam-
ma över för sommaren 2018, säger Henrik 
Hofgren i Onsala utanför Kungsbacka.

2010 flyttade Henrik in i den vackra villan 
med sin hustru och deras två barn. Ett 
modernistiskt betonghus med generösa 
ytor på totalt 220 kvadratmeter. Utanför 
bäddar grönskan in tomten och dess pool i 
ett välgörande lugn. Eftersom familjen tidigt 
bestämde sig för energieffektiv bergvärme 
insåg man att man stod inför ett enkelt val 
av ”extrautrustning”. Med några prisvärda 
tillägg i teknik kunde familjen förverkliga 
drömmen om ett värmesystem som också 
kunde ge familjen kyla och svalka. Helt  
enkelt frikyla vars energi är gratis och gene-
röst levereras från berggrunden.

Svalkande sovrum x 3
Eftersom kyla som bekant sjunker gäller 
det att släppa ut den så högt som möjligt i 
huset. Hos familjen Hofgren valde man att 

installera fläktkonvektorer, de enheter som 
sprider kylan till luften, i ovanvåningens tre 
sovrum. Närmare bestämt i klädkammaren 
till föräldrarnas master bedroom och ovan-
för garderoberna i barnens rum. En lösning 
som nu fungerat felfritt i åtta år.

– Jag vågar inte tänka på hur sommaren 
hade varit om vi inte haft kyla i huset med 
tanke på att det annars hade varit minst 30 
grader i sovrummen. Nu hade vi 24 grader i 
rummen och ibland valde barnen att sänka 
temperaturen ännu mer, via sina styrenheter. 
Att denna kylning bara kostar motsvarande 
en 50-watts lampa att driva är ju nästan 
overkligt, säger Henrik.

En otrolig energibesparing
Ja du läste rätt. Kylan skapas till den facila 
insatsen av 50 watt. 50 watt jämfört med 
cirka 1 500 watt om man istället kört en 
traditionell AC i huset blir ju en minst sagt 
dramatisk besparing. Hemligheten är att 
berggrunden bjuder på gratis kylenergi. 

– Det är inga problem att sänka tempera-
turen i sovrummen med sex-sju grader tack 
vare frikylan. Utöver den härliga svalkan får 
vi också ett torrt och krispigt klimat inom-
hus och hela familjen är otroligt tacksamma 
över att vi satsade på detta. Om vi inte gjort 

det från början hade vi fått eftermontera fri-
kyla eller satsa på en annan form av kylning, 
säger Henrik.

På våren och tidig sommar brukar tempe-
raturen i borrhålen ligga runt fem grader för 
att mot slutet av sommaren ligga runt 10-12 
grader när kyla hämtats ur hålen till just 
frikylan. Det betyder i sin tur att borrhålen, 
tack vare uttaget av kylan under sommaren, 
är ”laddade” med extra värme lagom till 
att huset behöver värmas upp i september. 
Dubbel nytta med bergvärme och frikyla 
alltså. Merkostnaden för att lägga till frikyla 
i Henriks bergvärmeanläggning uppgår till 
cirka 40 000 kronor. Det innefattar tre fläkt-
konvektorer för att sprida kylan, styrenheter 
och dragning av kylrör. 

– Vid nybygge är det både enklast och 
billigast att förverkliga frikyla, men det är 
faktiskt rätt enkelt även vid eftermonte-
ring. Förstås lite beroende på hur långa 
rör man behöver dra och hur man kan 
placera konvektorerna. Oavsett kan jag 
varmt rekommendera frikyla till alla som har 
bergvärme och som vill sova svalt och skönt 
på nätterna och skapa ett härligt inomhus-
klimat under varma sommardagar, avslutar 
Henrik Hofgren i Onsala.



10              PROFFSNYTT   

– Projektet är ett test för oss som banar 
väg för många fler liknande installationer 
med kombinationen sol och värmepumpar i 
framtiden, berättar Tobias Ljungkvist som är 
driftstekniker på Klövern i Nyköping.

Den 3 200 kvadratmeter stora fastigheten  
i centrala Nyköping hyser bland annat 
bilverkstad och bilbesiktning. Under 2017 
tog Klövern beslutet att energieffektivisera 
huset för att sänka driftskostnader och kapa 
rören till fjärrvärme. Med goda erfarenheter 
av bergvärmepumpar från NIBE Energy 
System valde denna gång Tobias och hans 
kollegor att testa en helt ny kombination 
baserad på fem luft/vattenvärmepumpar 
F2120-20 och solcellspaneler med förmågan 
att alstra 24 kWh per år.

Ambitiös energijakt
Satsningen på konvertering till värmepumpar 
och solteknik följer Klöverns ständiga jakt 
på smarta och hållbara energilösningar. 
Bland annat har Tobias bytt ut mängder av 
belysningsarmaturer till LED-lampor och 
sänkt energiförbrukningen kraftfullt. Och 
på tal om besparingar förväntas fastigheten 
Ana12 i Nyköping bli en riktig spargris.

– Tidigare köpte vi in fjärrvärme med  
253 000 kWh årligen och med pumparna 
från NIBE räknar vi med att behöva använda 
73 000 kWh inköpt el. Men eftersom vi 
samtidigt skapar solenergi med 24 000 kWh 

per år behöver vi bara köpa in cirka  
49 000 kWh. Det är ju grymt bra och vi 
räknar med en återbetalning på cirka sju år 
för hela satsningen, berättar Tobias.

När det kom till dimensionering och 
installation var Bravida i Nyköping leverantö-
ren som gjorde satsningen möjligt. Montage 
påbörjades i maj och i september driftsattes 
anläggningen.

Unik kombo av luft och solkraft
Och att just gå rakt på en helhetslösning 
 med luft/vattenvärmepumpar och 
solcellspaneler var en ny kombination för 
installatören.

– Det var aldrig aktuellt med bergvärme 
eftersom berget är långt ner och Klövern 
var också måna om att satsa på luft/vatten. 
Vi såg direkt att fastighetens plana tak var 
perfekt för installation av både värmepum-
parnas utedelar och solcellspanelerna. Det 
är första gången vi genomför kombinationen 
med värmepumpar och solcellspaneler. 
Det är spännande att vi kunde skapa en 
anläggning i framkant ihop med Klövern, 
berättar Joacim Kron som är VVS-installatör 
på Bravida i Nyköping.

Genom att installationen anpassades för 
maximal energieffektivitet prioriteras alltid 
värmepumpens drift från den solenergi som 
alstras. Blir det energi över går det sedan till 
elbehovet i fastigheten och i sista hand säljs 

CASE: VÄRMEPUMP + SOLCELLER

elen. Allt styrs från styrcentralen som kopplar 
samman härligheten med värmepumpar, 
beredare, solceller, elpannan etc.

– Klöverns satsning är innovativ och 
vägledande för andra som funderar på kom-
bination av värmepumpar och solenergi.  
Det är härligt när våra kunder vågar ta framåt- 
blickande steg och leder väg mot en mer 
hållbar framtid inom värme och ventilation. 
Detta är verkligen ett sådant exempel, 
säger Magnus Lindberg, regionansvarig på 
NIBE Energy Systems.

Satsning för framtiden
För Klövern är satsningen lite av ett test 
som ska utvärderas efter den kommande 
och första vintern i drift. Projektet är första 
gången Klövern satsar på luft/vatten som 
ren värmekälla och kombinationen med 
solcellspaneler lär inte bli sista gången, 
bekräftar Tobias Ljungqvist som är driftstek-
niker på Klövern i Nyköping.

– Det är imponerande hur bra luft/vatten-
pumpar blivit och numera känns de både 
lika effektiva som bergvärme och väldigt 
tillförlitliga. Att vi sedan kunde skapa en 
fantastisk totalekonomi med ett rejält bidrag 
från solen gör kalkylen väldigt attraktiv och 
jag ser fram emot fler projekt likt detta i 
vårt bestånd, avslutar Tobias Ljungkvist på 
Klövern.

Klövern värnar miljön med banbrytande 
satsning på luft/vatten och solvärme

I Nyköping har fastighetsbolaget Klövern tagit ett offensivt steg inom energieffektivitet. När det var 
dags att energitrimma 3 200 kvadratmeter industrifastighet valde man att klippa banden till fjärrvärme 
och istället lyfta upp fem värmepumpar på taket och koppla samman dem med 80 solcellspaneler från 
NIBE. Energibesparingen på taket är hissnande. Från 253 000 inköpta kWh per år till 49 000 kWh.
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CASE: VÄRMEPUMP + SOLCELLER

• Klöverns fastighet på 3 200 kvadratmeter
• Fjärrvärme ersattes av luft/vattenvärmepump  
 och solcellspaneler
• Fem NIBE F2120-20 och 24 kW solcellspaneler  
 (80stycken)
• Besparing energiinköp. Från 253 000 kWh  
 fjärrvärme till 49 000 kWh inklusive solel
• Investering cirka 1,4 mkr. Återbetalning på  
 cirka 7,5 år
• Bravida är installatör

Fakta

På bilden syns Tobias från Klövern tillsammans 
med Jan och Peter från Bravida.
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PROFFSPROFILEN

• Utbildad elingenjör och tidigare industrielektriker
• Startade elfirma vid 24 års ålder
• Startade BJ Värmemontage 1981 i Kvicksund, åtta anställda,  
 omsätter 25 mkr om året
• Monterar cirka 170 värmepumpar om året och är serviceombud  
 till NIBE
• Borrar cirka 300 hål om året via underleverantör
• Bengt bor i Kvicksund vid Mälaren, i villa med NIBE F1245-10  
 bergvärmepump, med frikyla
• Gift och har tre barn, en hemma-boende
• Intressen: spelar golf, tycker om att vara på sjön, hus i Thailand

Bengt Jonasson på BJ Värmemontage
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Det var en ren tillfällighet att Bengt 

Jonasson halkade in på värmepumpar. 

Men en lycklig tillfällighet. Idag är han 

en av Sveriges mest erfarna värme-

pumpsinstallatörer och sedan sex år 

är hans företag även serviceombud för 

NIBE. Ett lyckokast som fyller order-

böckerna tillsammans med en snabbt 

växande utbytesmarknad. Möt Bengt 

Jonasson på BJ Värmemontage i vackra 

Kvicksund.

Invid Mälarens glittrande vatten kopplar 
Bengt Jonasson av med familj och vänner. 
När han inte befinner sig på sitt växande 
företag BJ Värmemontage förstås. Och det 
gör han ofta eftersom orderböckerna är full-
tecknade, en bra bit in på 2019! Att hjälpa 
villaägare och fastighetsägare i trakterna 
runt Västerås och Eskilstuna med värme-
pumpsinstallationer och service är minst 
sagt efterfrågat i ”utbytestider”.

– Jag satte min första värmepump i en 
villa på Lidingö 1982. Då handlade det om 
grundvattenvärme och pumpen är sedan 
länge bytt. 37 år efter att jag startade 
firman har vi satt över 3 000 installationer 
och gör årligen ungefär 170 installationer av 
bergvärme, luft/vatten och frånluft. Det har 
varit en helt otrolig utveckling, säger Bengt 
Jonasson med ett skratt.

Makalös teknisk utveckling
I värmepumpens ungdom på 80-talet 
handlade många installationer om jord- och 
grundvattenvärme. På den tiden var en 
verkningsgrad på 2,5 overkligt bra. Idag är 
värmepumparnas förmåga dubblerad och 
maskinerna långt mer tillförlitliga. På BJ 
Värmemontage har det handlat väldigt 
mycket om bergvärme de senaste 15-20 
åren.

Full fart för Proffsprofilen som  
satt 3 000 värmepumpar på 37 år
Möt proffsprofilen BJ Värmemontage

PROFFSPROFILEN

– Vi har satt runt 100 bergvärmepumpar 
om året under lång tid. Det är väldigt tydligt 
att vi nu befinner oss i en ny fas, ”utbytes-
fasen” med en snabbt växande eftermarknad, 
berättar Bengt.

Ungefär 80 procent av Bengts installationer 
handlar om bergvärme och resterande fem-
tedel om luft/vatten och frånluft. Och det är 
just inom eftermarknaden och utbyten som 
efterfrågan ökar kraftigt.

– Det är naturligt eftersom många installa-
tioner av bergvärme och frånluft är runt 15 år 
och kunderna börjar fundera på byte. Oftast 
är det vid ett kompressorhaveri som saken 
avgörs och när kunderna förstår hur fint de 
nya värmepumparna utvecklats, med bättre 
effekt, lägre förbrukning och Uplink är valet 
enkelt. De byter upp sig och framtidssäkrar 
sin värme med en ny värmepump, berättar 
Bengt och fortsätter. Inom bergvärme är det 
framförallt NIBEs fantastiska invertermaskin 
NIBE F1255 som funkar perfekt vid utbyte 
och som skyddar det befintliga hålet på ett 
oöverträffat sätt.

Fördelar att vara serviceombud 
jämte installatör
När Bengt för sex år sedan blev tillfrågad 
av NIBE Energy Systems om han kunde 
tänka sig att lägga till en stor sträng på sin 
lyra, dvs att bli serviceombud i regionen, 
uppstod ljuv musik. Valet var enkelt och har 
stärkt BJ Värmemontage väsentligt. Idag 
är firman ett ackrediterat kylföretag med 
fem kyltekniker och förmåga att inte bara 
installera nya maskiner utan ta hand om ser-
vice och underhåll. Ett beslut som i ett slag 
breddade Bengts adresserbara marknad.

– Som serviceombud kommer vi i kontakt 
med långt fler kunder än vi gjorde tidigare. Vi 
hittar helt enkelt kunder vi inte visste fanns 
och breddar vår affär och kan följa kunden 

genom hela hens liv med värmepumpen. Bra 
för oss och bra för våra kunder. 

Idag installerar Bengts kollegor NIBEs 
maskiner till 100 procent när det kommer 
till bergvärme, luft/vatten och frånluft. 
Samarbetet har troget utvecklats sedan 
starten 2002.

– Vi är extremt trogna NIBE och VILL 
synas nära NIBEs starka varumärke. När vi 
kommer ut till kunderna säger de alltid ”Nu 
kommer NIBE”… och det är så vi vill ha det, 
även om vi egentligen heter något annat, 
säger Bengt med ett skratt och fortsätter. 
Vi är stolta över att vara representant för 
NIBE och har haft en fantastisk utveckling 
sedan samarbetet startade och efter att vi 
blev serviceombud.

Fokus utbytesmarknad och  
fastigheter
Med fulltecknade orderböcker kan förstås 
entreprenören Bengt inte låta bli att tänka på 
utveckling. Ökad proaktivitet inom utbytes-
marknaden innebär en enorm potential 
jämte en satsning på flerfamiljsbostäder 
och kommersiella fastigheter. Något som 
också förväntas komma mycket snabbt är 
kombinationen solceller och värmepump. 
Att driva en egen värmepumpsanläggning 
med egenproducerad el är en optimalt 
energieffektiv lösning.

– Vi kommer att öka våra satsningar på 
större fastigheter och företag där det finns 
massor att göra framöver inom energieffek-
tivitet. Just nu håller vi på med värme till 
54 lägenheter i ett radhusområde med fyra 
NIBE F1345:or och det är riktigt, riktigt roligt, 
avslutar Bengt Jonasson, VD och ägare av 
BJ Värmemontage i Kvicksund.
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Så varvar du upp  

det stora utbytet!

Hej Per!  

Vilka är installatörernas starkaste 

argument för att byta kundernas  

värmepump? 
Ja som de mycket väl vet är dagens  
maskiner mycket bättre och modernare än 
för 15 år sedan. Som allt annat, självstyrande 
bilar, datorer och flygplan som landar sig 
själva så har även värmepumparna tagit ett 
banbrytande steg framåt i effektivitet och 
prestanda. För att gå rakt på sak brukar 
jag säga att om pumpen är 15 år eller äldre 
är det bara att byta. Är den trasig OCH till 
åren rekommenderar jag byte. Är pumpen 
trasig och under tio år kan det vara värt att 
reparera.
Är det inte lönsamt att reparera sin 

gamla värmepump om den går sönder?

Jo det kan det såklart vara om man är nöjd 
med prestandan man har idag och inte vill 

modernisera sin uppvärmning. Men att 
reparera gamla maskiner kan vara som att 
kasta bra pengar i sjön om man har otur, 
så det gäller att tänka till ordentligt som 
slutkund. 

På vilket sätt är dagens värmepumpar 

bättre än de som konstruerades för  

15-20 år sedan?

På en rad olika områden. De är tystare. Har 
bättre verkningsgrad och bättre prestanda. 
För moderna maskiner är det idag inga 
problem att få upp temperaturerna på 
varmvatten till högre nivåer som inte var 
givet för 15 år sedan. Sedan är det lite som 
att jämföra med teknikutvecklingen i en bil 
som är 15 år gammal. Tänk bara på vilken 
datakraft våra moderna värmepumpar har 
och hur smidigt de kopplas upp på nätet 
och ända in i vår mobil.

Hur mycket bättre är inverterstyrda 

pumpar jämfört med ”on/off-maskiner”?

Utöver sin högre prestanda, effektivitet och 
nästan ljudlösa närvaro är det framförallt 
enklare för kunder och installatörer att få tag 
i rätt ersättningsmaskin för sin bergvärme- 
anläggning. Det blir en enklare installation 
som inte nödvändigtvis måste kräva kom-
pletteringsborrning. Sedan får kunden en 
maskin som kan växa med nya uppgifter och 
behov, som ett extra garage eller en ny pool. 
En hållbar teknik helt enkelt eftersom maski-
nen går på lägre varv och styr efter behov.

Vilka tips vill du ge till våra installatörer 

inför ”det stora utbytet”?

Var proaktiv. Ligg steget före. Exempelvis. 
När man är ute på service eller en repara-
tion, ta några extra minuter för att ”scanna 
av” läget för den befintliga pannan och 

Som installatör står du inför en spännande och omfattande utbytesmarknad. En stor 
grupp nöjda slutkonsumenter och en allt ökande utbytesmarknad borgar för många  
utbyten under ett antal år i framtiden. NIBEs målsättning, som NIBE’s egen bergvärme-
pumpsguru Per Törnkvist understryker, är att vara ”utbyteskungen i nästa generation 
av energieffektiviseringar”. Här svarar Per på några raka frågor om ”det stora utbytet”.

UTBYTESMARKNADEN
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Nu lanseras NIBE Uplink 
- Service Partner Version 
Sedan 2014 erbjuder NIBE Uplink upp-

koppling av värmepumpar. En populär 

tjänst som ger kunderna tillgång till 

värmepumpens prestanda och välmå-

ende, varhelst de är. Nu tar NIBE nästa 

steg för den uppkopplade värmepumpen 

med lanseringen av ”proffsversionen” 

av NIBE Uplink. NIBE Uplink Service 

Partner Version. Produktchef Andreas 

Johnsson berättar mer.

Hej Andreas – Varför gör ni denna 

satsning?

Det är nästa naturliga steg i arbetet att 
koppla upp NIBEs värmepumpar. Nu gör 
vi en riktad och optimerad satsning mot 
installatörer och serviceombud för att i 
sin tur hjälpa dem bli ännu bättre för sina 
slutkunder. Deras mångåriga feedback och 
erfarenheter av uppkopplade värmepumpar 
har gett oss massor av kunskap att ta steget 
vidare med en ”professionell” version av 
NIBE Uplink. Med detta stärker vi helt 
enkelt det gemensamma erbjudandet till 
slutkunderna.

På vilket sätt stärker detta våra installa-

törers och serviceombuds erbjudanden?

Kortfattat får de järnkoll på sina installationer 
via NIBE Uplink. Det gör att de snabbare och 
med större precision kan hjälpa slutkunden. 
Istället för att som tidigare åka flera mil till 
en kund för att kontrollera ett fellarm eller 
justera något, kan de direkt från distans, 
ställa en diagnos och åtgärda problemet. 
Det innebär färre resor vilket är både mer 

hållbart och ger ett snabbare stöd till 
slutkunderna. Om det sedan visar sig att 
serviceteknikern ändå behöver åka ut för 
att byta ut en del så har de mycket bättre 
kunskap om ärendet när de sätter sig i bilen 
och blir därmed ännu effektivare.

Men hur ska det fungera då?

Istället för att slutkunden ska ge installatören/ 
serviceombud tillgång till deras NIBE Uplink 
vänder vi nu på kuttingen och låter installatör/ 
serviceombudet bjuda in kunden så att deras 
värmepump kan övervakas och justeras 
professionellt. . 

Så vilka funktioner får man i den nya 

service-versionen?

Som installatör och serviceombud får man 
en massa smarta funktioner i NIBE Uplink. 
Däribland premiumfunktioner som Historik 
och Ändra inkluderade med förbättrade 
överblicksbilder av alla sina uppkopplade 
anläggningar. Det är enkelt att tagga 
varje anläggning och man får en utvecklad 
dashboard med sortering, tillgång till utvalda 
menyer och expertinställningar samt 
en journalfunktion för att logga utförda 
arbeten. Helt enkelt smarta och användbara 
funktioner för den professionella användaren 
som vill utveckla sina tjänster för ännu 
nöjdare slutkunder.

Hur gör man för att få tillgång till nya 

NIBE Uplink – Service Partner Version?

Kontakta din distriktssäljare för att bli  
uppkopplad till tjänsten.

skaffa dig värdefull information för den 
dagen pannan lägger av eller kunden flaggar 
att hen vill byta upp sig till en modern 
värmepump. Skriv ner köldbärartemperaturer 
i januari-mars så har du ett bra underlag för 
bytet den dag det kommer och kan rekom-
mendera bästa möjliga lösning. För även 
om utbytet alltid är en nydimensionering 
VET du en massa saker som gör att nästa 
pump blir en ännu större energihjälte. Du vet 
husets storlek, värmebehov, vilken maskin 
som sitter där och prestandan i kollektorn. 
Så med lite detektivarbete redan INNAN 
behovet uppstår är installatören grymt påläst 
och snabb när dagen D kommer.
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– Det är som att en dröm gått i uppfyllelse! 
Att få skapa en plats där vi kan presentera 
NIBEs historia och hela koncernens arbete 
för hållbarhet samtidigt som vi stimulerar 
fler unga att arbeta med teknik, innovation 
och vetenskap är underbart. Att dessutom få 
göra det tillsammans med Nobelutställningen 
är nästan så att man får nypa sig i armen, 
säger Christel Fritiofsson, på NIBE Industrier.

I NIBEs vackert renoverade industri-
fastighet på Hannabadsvägen i Markaryd 
har utställningen Nobel Mot Nya Höjder 
Markaryd slagit upp portarna. Fastigheten, 
som tidigare rymde Bröderna Gustavssons 
Träindustri, ligger på exakt samma tomt 
som 1952 var platsen för Nils Bernerups 
etablering av NIBE-Verken. Historisk mark 
med andra ord.

– Det är lite som att knyta ihop säcken 
att vi är tillbaka på samma plats och just här 
kan visa upp både NIBEs och Markaryds 
utveckling som industriort. Den historiska 
utställningen speglar Markaryds resa sedan 
50-talet och ger såväl unga som vuxna en 
möjlighet att återuppleva lokalsamhällets 
utveckling. Det är härligt att vandra genom 
årtiondena och uppleva hur vi levde och hur 
teknik har utvecklats på 60 år, säger Christel 
som varit NIBEs projektledare och till vardags 
är ansvarig för investerarrelationer på NIBE 
Industrier.

Nobel mot nya Höjder
Nobel Mot Nya Höjder Markaryd består av 
två delar: ett besök på Nobelutställningen 

i NIBEs lokaler och ett arbetsplatsbesök 
på en industri som visar hur nyutvecklad 
teknik används i verkligheten. Projektet är 
ett utbildningskoncept i Kronobergs grund- 
och gymnasieskolor som jobbar för att öka 
elevers intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik. På nedanvåningen i NIBE 
Industriers fastighet kommer cirka 3 000 
skolungdomar från Kronoberg att lära känna 
Alfred Nobels arbete och själva genomföra 
vetenskapliga experiment. Utställningen är 
redan en succé med ett fulltecknat schema 
fram till jul, gällande skolbesök.

Lekfull utställning
– Utställningen visar på lekfullheten och 
kreativiteten i Nobelpristagarnas arbeten, 
något som skolelever och alla vi andra kan 
inspireras av. Utställningen lockade en kvarts 
miljon besökare i Stockholm – vi hoppas 
förstås att det ska bli en stor succé även i 
Markaryd, säger Olov Amelin, museichef 
Nobelmuseet.

Utöver att ha upplåtit en lokal för både den 
halvårslånga Nobelutställningen på botten-
våningen och den mer permanenta tidsresan 
på ovanvåningen, har NIBE Industrier spelat 
en central roll i utställningen ”En industriell 
resa med hållbarhet i fokus”.

– I NIBEs utställning visar vi konkret hur 
teknik och vetenskap bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling. Hållbarhet är ett modeord 
idag men det är något vi arbetat med länge 
och som finns i våra gener. Vårt företag är ett 
exempel på det, men det finns en rad andra 

duktiga entreprenörer i vår kommun. Att få 
bidra till att sprida såväl historia som värdefull 
kunskap är viktigt för oss eftersom vi är en 
del av det stora samhällsmaskineriet, både 
lokalt och globalt, säger Christel.

Tillsammans med tio andra företag i 
Markaryd erbjuder NIBE studiebesök för 
eleverna som en del av konceptet Maker 
tour – Mot nya höjder.

Unikt och rekordsnabbt projekt
För NIBE är satsningen en milstolpe i arbetet 
med att visa upp var man kommer ifrån 
och vad man vill skapa inom hållbarhet. Att 
förverkliga utställningen gick rekordsnabbt 
över sommaren.

– Tillsammans med kollegor i hela 
NIBE-koncernen har vi skapat en unik 
utställning på bara några korta sommar-
månader. Det var svettigt värre emellanåt 
men vi har också haft mycket kul, med ett 
gott samarbete och vi är stolta över att ha 
skapat detta tillsammans med kommunen, 
Linnéuniversitetet, regionen och Nobel-
museet. Min största huvudvärk just nu är 
att hitta möjligheter att ta emot alla som 
vill besöka vår utställning. Men det är som 
man säger ett angenämt problem, avslutar 
Christel Fritiofsson med ett skratt.

Om du vill veta mer eller besöka utställ-
ningen, gå in på www.markaryd.com/nobel 
eller kontakta Christel Fritiofsson på NIBE 
Industrier.

NOBEL I MARKARYD

NIBE och Nobel inspirerar 
elever att förändra världen
Att fler ungdomar får upp ögonen för naturvetenskap, matte och fysik! Så kan man förenklat beskriva 
NIBE Industriers bidrag till utställningen ”Nobel Mot Nya Höjder”. En utställning som i september  
slog upp portarna i NIBEs nyrenoverade fastighet, på historisk mark. Nämligen exakt där  
NIBE-Verken föddes 1952. Christel Fritiofsson berättar mer.
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NOBEL I MARKARYD

För första gången visas en utställning från Nobelmuseet utanför Stockholm 
och kommer till NIBE Industriers lokaler i Markaryd. Utställningen handlar 
om vetenskapliga experiment som har förändrat världen.
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NIBE VISIT

Välkommen till NIBE. 
Vi brinner för ditt besök!
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– Jag tycker mycket om mitt arbete. Ingen 
dag är den andra lik och jobbet är lika varie-
rande och spännande som människorna vi 
tar emot på Marknadscenter. Våra besökare 
och ”studenter” kommer från när och fjärran. 
Det är en glädje att möta trevliga installatörer, 
serviceombud och besökare och att välkomna 
in dem bakom kulisserna på NIBEs värld, 
säger Elin Hagnestam som sedan hösten 
2017 leder teamet som utbildar och tar 
emot besök.

Just Marknadscenter i Markaryd är navet 
för Elins arbete. En mötesplats med massor 
av möjligheter för teknikutbildning och kun-
skapsöverföring, för att inte tala om trevliga 
middagar och möten i NIBEs egna pub. Elins 
avdelning samarbetar nära med svenska 
ute- och innesäljare samt exportsäljarna som 
ofta bjuder in partners till besök. Men Elins 
team arbetar även på ytterligare en central 
plats för NIBE. Receptionen på huvudkontoret, 
där kollegorna Veronica Nilsson, Terese 
Svensson och Stina Nilsson möter tusentals 
besökare varje år och besvarar cirka 175 000 
telefonsamtal med sprudlande energi.

– Tjejerna i receptionen är otroligt service-
inriktade och lotsar vant besökare rätt. Oavsett 
om de kontaktar oss per telefon eller genom 
ett besök. De gör ett fantastiskt arbete med 
att få våra besökare att känna sig varmt 
välkomna. NIBE strävar efter hög kvalitet i 
allt och ett ”first impression” får man bara 
en gång, berättar Elin.

I Elins team ingår sju personer, inklusive 
henne själv. Utöver receptionisterna arbetar 
Mats Edvardsson med i första hand de 
svenska utbildningarna och Jennie Ahlqvist 
har ansvar för besök och sedan i höstas har 
avdelningen förstärkts med Annette Karlsson. 
Totalt sex kvinnor och en man alltså.

5 000 (olika) besök om året
Och det är en salig blandning av besök som 
Elins team tar hand om årligen. Huvud-

sakligen kan NIBEs gäster delas upp i två 
kategorier. 1. Besök. 2. Utbildningar. När det 
kommer till besök är det allt mellan himmel 
och jord. Det handlar exempelvis om studie-
besök, företagsbesök, besök av skolklasser 
eller dotterbolag och deras kunder, aktie- 
spararträffar, för att inte glömma nämna de 
populära fabriksbesöken. På just fabriksbesöken 
får besökarna uppleva hur kvalitetsarbetet går 
till i ”verkligheten” och vilket lagarbete det är 
att få ut produkterna i världen. När det handlar 
om utbildningar välkomnas installatörer eller 
serviceombud som spenderar en dag med 
både teori och praktik.

– Våra utbildningar är väldigt uppskattade, 
för att inte säga viktiga för våra partners 
förmåga att växa och utvecklas. Det kan 
handla om att nya installatörer behöver en 
grundutbildning i frånluftsvärmepumpar, 
vad man bör tänkta på vid dimensionering av 
större fastigheter eller en veckolång kylut-
bildning som vi arrangerar tillsammans med 
Kunskapscentrum i Markaryd, berättar Elin.

Utbildningar som skapar framgång
Om man är serviceombud till NIBE eller 
installatör som tagit del av NIBEs marknads- 
paket är det kostnadsfritt att ta del av NIBEs 
digra utbildningsprogram. Endagsutbild-
ningar som blandar teori och praktiska 
övningar i NIBEs imponerande teknikpark 
under Marknadscenter, där många olika 
värmepumpar är installerade och faktiska 
felsökningar och åtgärder kan iscensättas 
under kontrollerade former, dvs ”learning by 
doing”. Ett eldorado för teknikintresserade 
och värmepumpsvänner. Framförallt är det 
svenska installatörer och serviceombud 
som utbildas i Markaryd men allt oftare även 
besökare från hela Europa och världen.

– Vår utbildare Mats är fantastiskt kunnig 
och duktig på att engagera ”studenterna”. 
Vår teknikpark bjuder in till praktiska övningar 
som sätter sig i fingrarna, kunskaper som 

våra duktiga installatörer sedan tar med sig 
ut på fältet. Sedan sker ofta en hel del kun-
skapsutbyte mellan deltagarna som får en 
chans att avslappnad peppa varandra och dra 
lärdomar av erfarenheter från installationer 
över hela Sverige. Så mycket av värdet ligger 
också i möten mellan deltagarna, säger Elin.

Repetition kunskapens moder
I takt med att värmepumpar, ventilation och 
kyla blir mer och mer effektiv blir tekniken 
bakom den mer avancerad. Desto större 
behov av att ”hänga med” i utvecklingen och 
säkerställa att man har de senast kunskaperna 
inom varje produktområde. 

– Utmaningen kan man säga är att 
samtidigt som produkterna blir mer och mer 
avancerade ska de bli enklare och smidigare  
att installera och lätta att använda. Då 
gäller det att se till att man hela tiden är 
uppdaterad och bäst på sin specialgren som 
installatör och/eller servicetekniker. Hos oss 
finns marknadens bästa kunskaper inom ex-
empelvis dimensionering av stora fastigheter, 
frånluft eller bergvärme. En utbildning är väl 
spenderad tid, en investering likväl personlig 
som företagsmässig och ger massor tillbaka, 
säger Elin.

Som sagt handlar det främst om utbild-
ningar för installatörer och serviceombud, 
men alla är välkomna, så även hustillverkare, 
fastighetsskötare och olika konsulter.

– Vi märker på våra studenter att kunskaps-
nivån inom värmepumpar verkligen höjts 
generellt i Sverige, i takt med att tekniken 
nu är beprövad och funnits länge. Samtidigt 
ställer slutkunderna höga krav på snabb hjälp 
och kvalitet så det gäller för installatörer och 
serviceombud att ligga steget före. Bästa 
sättet att göra det är en utbildning hos oss, 
avslutar Elin Hagnestam, Customer Relations 
Manager på NIBE Energy Systems.

NIBE VISIT

Personliga möten är roten till långvariga relationer. Så skulle visionen kunna låta i teamet som styr 
över NIBEs alldeles egna Hall of Fame, Marknadscenter i Markaryd dit över 5 000 hängivna besökare 
vallfärdar årligen. Sedan hösten 2017 är det Elin Hagnestam som leder teamet som skapar minnesvärda 
besök och utbildningar i världsklass.
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Hej Natalie! Vem är du?

Jag heter Natalie Ramírez, är 31 år och 
utbildad till Industriingenjör på Universitetet 
Técnica Federico Santa María, in Valpaaíso 
city, som ligger… ja, du gissade rätt; i 
Chile! Här jobbar jag på ett bolag som heter 
Tecnoverde som har teamat upp med NIBE 
och blivit en säljande partner i landet. Vi är 
det första bolaget som NIBE jobbar med 
i Latinamerika och självklart är vi mycket 
stolta över detta. 

Vad är din roll på Tecnoverde?

Jag jobbar med NIBE och NIBEs produkter, 
och mitt mål är att så småningom introducera 
produkterna på den chilenska marknaden. 
Jag startade i mars i år så jag är ganska ny 
på företaget, men har redan kommit in i 
arbetet. I början var jag på försäljningsavdel-
ningen och har sedan lärt mig mycket om 
hur företaget fungerar och hur vi vill jobba 
tillsammans med NIBE. 

Berätta lite mer om Teconverde

Teconverde SpA startades 2012 av tre 
ingenjörer från Holland som bott i Chile i 
många år. De ville stanna kvar i landet och 
arbeta med att förbättra miljö och livs-
kvaliteten för människor. Eftersom de är 
ingenjörer och intresserade av energi och 
teknologi var deras dröm att skapa konsu-
mentvänliga lösningar som fokuserade på 
energieffektivitet genom förnybara energi-
källor och miljövänlig teknologi. Relationen 
med NIBE startade 2016 och sedan dess 
har vi arbetat hårt för att uppnå en relation 

som fungerar för oss båda. Det har varit en 
utmaning både för oss och för NIBE, i och 
med att vi är den första samarbetspartnern 
i Latinamerika.

Hittills har vi gjort fem installationer 
med NIBE-produkter som försett hus med 
värme, kyla och varmvatten. För varje 
installation har vi samlat på oss nya tekniska 
och försäljningsmässiga erfarenheter. Jag 
har bra kontakt med NIBE i Markaryd och 
relationen stärktes ytterligare när jag var på 
besök i Markaryd i augusti. 

Nästa steg är att expandera vår distribution 
inom landet. Vi vill skapa nyfikenhet så att 
andra företag och installatörer i Chile vill 
använda och förespråka NIBEs produkter  
med support och service från oss på Tecno-
verde.  

Varför är NIBE ett intressant företag?

NIBE har många olika kategorier av bra pro-
dukter med hög kvalitet, som passar för alla 
behov. Jag ser också NIBE som ett företag 
med goda värderingar och ett arbetssätt 
som grundar sig i respekt och en strävan 
efter att värna om klimatet. 

Varför är NIBEs produkter intressanta i 

Chile?

Klimatförändringar är ett problem som på-
verkar hela världen och det är därför viktigt 
att varje land hugger i och gör det man kan. 
Idag använder många i Chile olja, kol, gas 
och trä för att värma upp och producera 
varmvatten i bostäder och industrier, och 
dessa energikällor bidrar med skadliga 

Så ska NIBEs  
värmepumpar säljas  
i Latinamerika
När Nataile Ramírez åkte hela vägen från Chile för att utbilda sig 
inom NIBEs värmepumpar var Proffsnytts redaktion inte sena med 
att slå oss ner och prata med henne. Natalie är kvinnan som ska ta 
NIBE till Chile och hjälpa den chilenska befolkningen till ett perfekt 
inomhusklimat och en bättre miljö.

utsläpp och föroreningar.
Chile som land arbetar hårt för att gå 

över till renare energi men vi företag måste 
också hjälpa till. Det gör vi på Tecnoverde. 
NIBEs produkter erbjuder en perfekt kombi-
nation av att hjälpa miljön och individen på 
samma gång. 

Vad använder människor i Chile NIBEs 

produkter till?

Klimatet i Chile skiljer sig mycket beroende 
på var du bor. I norr finns en av världens 
torraste öknar och i de centrala delarna 
ett medelhavsklimat som ibland slår på 20 
grader mellan morgon och kväll. I dessa 
områden är behovet av värme och kyla i 
bostäderna väldigt grundläggande. I söder 
behövs mest värme.

Vad tror du om värmepumpar och 

framtiden?

Jag tror att värmepumpstekniken och dess 
förmåga att skörda energin från naturen för 
att kyla och värma, är något som kommer 
att hjälpa oss i framtiden, till en mer hållbar  
energikonsumtion. Det är viktigt i både Sve-
rige, Chile och i resten av hela världen. 

Vilken är din favoritprodukt i NIBE- 

portföljen?

Min favorit är VVM:en. Jag älskar att det är 
en allt-i-ett-produkt med en användarvänlig 
display och snygg design som inte skriker 
på för mycket uppmärksamhet. 

Tack Natalie! Lycka till med NIBE i Chile!

NIBE I VÄRLDEN
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Som tennis fast lättare – lite som 
squash men mjukare. Sveriges 
snabbast växande sport padel gör 
nu raketkarriär. Padelhallar växer 
upp som svampar ur jorden och så 
även i Kristianstad som begåvats 
med sex nya inomhusbanor. Med 
ett perfekt klimat och med högsta 
energieffektivitet. Tack vare luft/ 
vattenvärmepumpar från NIBE, be-
rättar hallbyggaren Patrik Svensson.

– När vi skulle projektera vår nya hall var det 
aldrig någon tvekan om vilken värmekälla 
vi skulle satsa på. Fjärrvärme fanns utanför 
dörren men eftersom jag byggt in luft/
vattenvärmepumpar i många hallar var valet 
enkelt. Med tre värmepumpar skapar vi en 
jämn och behaglig temperatur, till mycket 
låga kostnader, berättar Patrik Svensson, 
delägaren som i maj kunde inviga den nya 
hallen tillsammans med medägarna Peter 
Karlsson och Christian Lundin.

Till vardags driver Patrik byggföretaget 
Skånska Stålhallar och har under 15 år sam-
arbetat med NIBE Energy Systems för att 

skapa hållbara och effektiva energilösningar. 
Nästan alltid baserat på luft/vattenvärme-
pumpar.

– Oavsett om vi bygger verkstäder, 
industrihallar eller lager passar luft/vatten 
perfekt för oss. Att stoppa in en kilowatt 
och få ut uppemot fem är ju enkel matematik, 
säger Patrik med ett skratt.

En massa luft och 24 ivriga spelare
19-20 grader. Konstant. I en stålhall som är 
24 gånger 72 meter i basen och med uppe-
mot tio meters takhöjd. Addera till sex banor 
med 24 energialstrande padel-entusiaster 
och man förstår att värme och ventilation 
måste dansa i takt.

– Vi håller 19-20 grader konstant för att 
det ska vara behagligt på banorna, även 
när det går hett till i duellerna. Med tak 
aerotemper trycker vi ner den vattenburna 
värmen och i omklädningsrum, personalrum 
och konferensrum värmer vi med golvvärme. 
Givetvis har vi återvinning av frånluft med 
högeffektiva FTX-aggregat, så vi är väldigt 
nöjda med vår värme och ventilation, säger 
Patrik.

Svettiga dueller - perfekt inomhusklimat
En supereffektiv helhet
Med tanke på att padelhallen inte har några 
fönster att tala om och är byggd i modernaste 
stålkonstruktion med sandwichpaneler av 
mineralull har hallen ett mycket bra U-värde. 
De tre luft/vattenvärmepumparna från NIBE 
är klyftigt ”ihop-dockade” för att förse 
hallen med mer än tillräcklig värme.

– Jag har valt luft/vatten i ett flertal hall-
byggen de senaste 15 åren och är väldigt 
nöjd. Aldrig några problem och mycket låga 
driftskostnader. Ok att det blir lite dyrare att 
installera än exempelvis fjärrvärme, men 
investeringen betalar sig snabbt. Sedan har 
jag alltid haft ett väldigt bra samarbete med 
NIBE och deras säljare Fredrik Snygg som 
verkligen är mån om mig som slutkund. När 
jag nu planerar ännu en padelhall vet jag 
precis hur jag ska göra med uppvärmning 
och ventilation, avslutar Patrik Svensson, 
delägare i den nya padelhallen i Kristianstad.

CASE: PADELHALL MED LUFT/VATTEN
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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

Den svenska sommarens värme har nog ingen missat. Slog ditt sovrum också värmerekord? Klibbiga lakan 
och utmaningen att ligga blixtstilla i sängen för att undvika att bli ännu varmare. Det är inte konstigt att vi 
på NIBE har fått många frågor om att kyla ned sig med våra produkter. Så i det här numret tänkte jag berätta 
om kyla. Sommarens värmeböljor må vara förbi men räkna med att det blir varma dagar även i framtiden. 
Skillnaden är att du kommer vara förberedd och hålla huvudet kallt när dina kunder vill kyla ned sig.

Passiv kyla a.k.a frikyla
Passiv kyla fungerar utmärkt med våra 
bergvärmepumpar och kan med fördel 
användas till att få ned temperaturen i 
sovrummet, eller varför inte matkällaren 
eller rentav ölkällaren. Funktionen går ut 
på att bergets temperatur tas tillvara på 
genom borrhålet. Temperaturen brukar 
vara ungefär 5–10°C som är perfekt när du 
ska sänka temperaturen i huset. Förutom 
bergvärmepumpen behöver du ett kylbatteri 
eller fläktkonvektor(er) beroende på husets 
förutsättningar. Vätskan från borrhålet leds 
till fläktkonvektorn som med hjälp av en 
fläkt kyler rumsluften. Det går inte att skicka 
in hur låg temperatur som helst i de vanliga 
radiatorerna, för då blir det kondens på rören 
och radiatorerna, med fuktskador som följd. 
En fläktkonvektor däremot, är gjord för att 
kunna arbeta med både kyla och värme. På 
vintern blåser den ut varmluft istället. Om 
det finns en markslinga istället för borrhål, 
brukar temperaturen vanligtvis vara betydligt 
varmare än i berget, vilket betyder att det 
blir svårare att kyla ner huset. 

För NIBE F1145/F1245 och NIBE F1155/
F1255 har vi tillbehöret PCS 44, den kom-
pletteras med eneller flera fläktkonvektor(er) 
alt. kylbatteri.

Kyla från luft/vattenvärmepump
För luft/vattenvärmepumpar fungerar 
inte frikyla eftersom det inte finns något 
borrhål att utvinna kyla från. Istället arbetar 
värmepumpens kompressor aktivt med 
att producera kyla mot ett kylbatteri eller 
fläktkonvektor som i sin tur skickar ut kylan 
där den behövs. Nu är det bara att ställa 
in vilken temperatur i sovrummet eller i 
matkällaren/vinkällaren du önskar så sköter 
värmepumpen resten. Tillbehöret för VVM 
225, 310, 320, 325 och 500 heter ACS 310.

Men min kund har en frånlufts- 
värmepump, hur löser jag  
svalkan då?
Det finns ingen passiv eller aktiv kyla för 
frånluftsvärmepumpar. Däremot finns en liten 
finess som heter nattsvalka. Det innebär kort 
och koncist att fläkten gasar på när det är stor 
skillnad mellan inom- och utomhustemperatu-
ren. Men är det höga temperaturer ute finns 
det risk för att nattsvalkan inte räcker till och 
då rekommenderar jag att komplettera med 
en NIBE ARIA som är vår luftvärmepump.

Jag behöver hjälpa kunden att 
svalka en större fastighet, hur gör 
jag då?
Det finns en hel del att välja på. NIBE berg-
värme F1345 och F1355 är våra fastighets-
värmepumpar och till dem finns tillbehör för 
både passiv och aktiv kyla. Produkterna har 
inga större begränsningar, utan det mesta 
går att skräddarsy efter behov. 

Läs mer här om hur Skeppet i Karlstad har 
löst sitt värme- och kylbehov: https://www.
nibe.se/sv-se/kunskapsbank/nibe-stories/
ett-skepp-kommer-lastat-med--nibes-varme-
och-kyla.html



PROFFSNYTT             2 3

Tävla och vinn med NIBE
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2018

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

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

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

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

Du kan vinna ett paket med termosmugg, reflex, mössa och isskrapa. Senast 31 augusti vill vi ha ditt svar. 
OBS! Använd ej boxadresser. 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 ett paraply, en ficklampa och en termos.
Rätt lösning i NIBE Proffsnytt 2/2018: ”Solfångare” och ”Hårresande naturkrafter”

Lars Löfberg, Lödöse Elektriska, Lödöse • Sven Sköld, Skärgårdsrör, Saltsjöbaden • Bill Hanberg, HB:s Rör AB, Kristinehamn  
• Sten Olsson, Olsons Rör AB, Piteå • Fabin Lindblad, R. Hanssons Rör o. Mek, Hörby • Erling Svensson, Rörkonsulten 
Skåne AB, Båstad • Egil Andersson, Rörfixarna i Hjo AB, Hjo • Jan Grahn, JAN GRAHN VVS, Hässleholm • Per Henriksson, 
HSB, Linköping • Roger Björkman, Dala SolEl, Djurås



NIBE Energy Systems 
Box 14
285 21 Markaryd. 

Skapa ett tidlöst 
inomhusklimat

IT’S IN OUR NATURE NIBE.SE

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 automatiskt anpassa 
energiförbrukningen kan dina kunder sänka sina uppvärmningskostnader – även vid 
lägre utomhustemperaturer. 


