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BYTTE TILL FTX

REN LUFT TILL BOENDE 
MITT I STORSTADEN

SÅ SPARAR DU ÄNNU MER:

MER VARIATION 
PÅ GRADERNA

TEMA: 13 LUFTIGA SIDOR MED SMARTA LÖSNINGAR & SENASTE TEKNIKEN

VENTILATION

INNOVATIVA IDÉER 
för framtidens kyla5 SOL • KEMI • MAGNETISM • SJÄLVDRAG • VRF

KYLA
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Kyla & Ventilation  TEMA  

258  
vindkraftverk, med en total eff ekt på 599 MW, 
byggdes under 2013 jämfört med 367 verk och 

775 MW 2012. Det visar Energimyndighetens
undersökning Vindrapporten 2014.

Roterande växlare kan orsaka 
fuktproblem i bostäder
DET FINNS FARHÅGOR att ökande användning 
av FTXsystem med roterande värmeväxlare i 
bostäder kan öka risken för fuktproblem. Efter
som kunskapsläget är klent har Lars Ekberg, 
inneklimatforskare vid CIT Energy Management, 
fått medel för en större studie.

Hornsgatan är en av Stockholms 
mest trafi kerade gator med mycket 
höga partikelhalter i luften. Men där 
har Brf Storuven efter ombyggna
tion till FTXventilation radikalt för
bättrat sin inomhusmiljö.

– Men vad fi nns det bakom den här väggen?
Det var projektledaren som ställde frå

gan till Brf Storuvens ordförande Östen 
Johansson under en rekognoscerings
runda i huset. Det hela började när det 
var dags att byta stammar i de två fastig
heterna byggda på 1980talet. När de ändå 
var på gång bestämde de sig för att göra 
något åt fönstren också.

– Det var då frågan om ventilationen 
kom upp, berättar Östen Johansson. Skulle 
vi ha kvar tilluftssystemet som tidigare 
eller satsa på FTX så att vi skulle kunna 
undvika kallras och med möjligheter att 
energieff ektivisera?

SAGT OCH GJORT, ett helt nytt ventila
tionssystem skulle in i huset. Men då dök 
problemet upp. Det fanns ingen plats för 
det skrymmande ventilationsaggregatet, 
eftersom det på taket planerades för bygg
nation av fyra nya lägenheter. Men bakom 
en dold vägg fanns lösningen. 

– Jag trodde att det var grannfastigheten 
som var bakom väggen. Men det stämde 
inte med proportionerna på huset sa pro
jektledaren och gjorde hål i väggen.

Då kom överraskningen – där bakom 
fanns en rulltrappa. Tidigare fanns det 

en matbutik i fastigheten. När butiken 
stängde 1979 brydde man sig inte om att ta 
till vara på de 60 kvadratmetrarna, utan 
byggde helt sonika för.

NU FANNS DET plats för ventilation och 
kanalerna till lägenheterna blev enklare. 
Till stora delar fi ck de plats i gamla schakt 
– som man ju ändå skulle in i på grund av 
stambytet.

– Vi räknar med att spara 80 procent av 
den värme som tidigare bara sprutade ut 
i luften. Det betyder fl era hundra tusen 
kronor per år för föreningen, säger Östen 
Johansson.

En förbättring är dock svårare att 
märka. För att ta reda på skillnader i luft
kvalitet gjordes mätningar av luftkvali
teten före och efter installationen. Innan 
FTXsystem var i bruk låg mätkurvorna 
för inne och uteluften nära varandra. 

Uteluften hade då cirka 20 miljoner 
partiklar (0,3 µm) per kubikmeter, inne 16 
miljoner partiklar (0,3 µm) per kubikme
ter. Alldeles för liten skillnad mellan inne 
och ute för att det ska anses vara hälso
samt.

EFTER INSTALLATIONEN sjönk värdena 
radikalt, nu hade uteluften 22 miljoner par
tiklar (0,3 µm) per kubikmeter, inne 8 mil
joner partiklar (0,3 µm) per kubikmeter.  

– Och det är helt jämn lufttillförsel och 
inget drag från fönstren. Det märks verkli
gen skillnad, säger Östen Johansson.

ERIK HÖRNKVIST

Sök stöd för bättre mätning
NU KAN FASTIGHETSÄGARE söka stöd för att 
mäta energianvändningen i lågenergibyggna
der. Det är Energimyndigheten som initierat stö
det som en del i arbetet att ge branschaktörer 
bättre kunskap och erfarenheter kring mätning 
och uppföljning av energianvändning. 

Stödet går till mätutrustning och kostnader för 
informationsspridande insatser, Energimyndig
heten bidrar även med expertkompetens. Fram 
till och med den 15 september 2014 kan fastig
hetsägare som planerar att bygga lågenergihus 
eller renovera sin byggnad söka stödet.

Dålig kontroll i skolan
EN STOR DEL AV landets skolor saknar intyg på 
godkänd OVK, obligatorisk ventilationskontroll. 
Detta enligt en ny undersökning från Svensk 
Ventilation. Hälften av landets kommuner sva
rade på enkäten. Bara 40 procent uppgav att 
obligatorisk ventilationskontroll har genomförts 
på grundskolor och gymnasier i kommunen de 
senaste tre åren. 

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, säger 
att man nu kommer arbeta för att kommunerna 
börjar dela ut vite till den som inte tar OVK:n på 
allvar. Forskningen har kunnat visa på ett tydligt 
samband mellan luftfl öden och prestation. 

Äntligen ren luft för 
boende på Hornsgatan

Överraskningen. Östen Johansson i det 
bortglömda utrymmet för rulltrappan som 
nu huserar det nya ventilationsaggregatet.
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Framtidens kyla 
kommer från solen
Idag ersätts eldrivna kylmaskiner allt oftare av fjärrkyla från 
bergvärme pumpar, som ger både kyla och värme. Men utvecklingen 
inom komfortkyla går snabbt. Nästa steg är kanske att solen kyler 
våra byggnader. Detta och andra exempel på framtidens kyla hittar 
du på följande sidor.

TEMA   Kyla & Ventilation

 K omfortkyla är idag mer eller min
dre standard i verksamhetslokaler; 
som kontor, hotell, köpcentrum och 
sjukhus. Finns det inte redan kyla, 
så installeras det vid större renove

ringar.
Men många byggnader har haft komfortkyla i 

decennier, och en hel del kylanläggningar faller för 
åldersstrecket. Länge har det varit utbrett med kon
ventionella kompressordrivna kylmaskiner. Succes
sivt har det dykt upp alternativa tekniker, som eva
porativ kyla, som bygger på att luftens temperatur 
kan sänkas genom befuktning. 

I sorptiv kyla har den evaporativa kylan komplet
terats med torkning av luften, vilket gör att befuk
tande processen blir mer eff ektiv. Sedan har vi fj ärr
kylan som byggts ut i många städer.

EN INBLICK i vilken kylteknik som idag installeras 
i byggnader, får vi av Tomas Petterson, som är chef 
vid kylinstallatören Indoors Örebrofi lial.

– Mycket efterfrågat idag är markkyla, som häm
tas ur borrhål. Man installerar en bergvärmepump 
som pumpar upp svalt vatten. Samtidigt magasine
ras värmeöverskottet från fastigheten i borrhålen, 
och den kan användas på vintern.

Han berättar att bergvärme inte ger så låga tem
peraturer som kylmaskiner, vilket gör att kylinstal
lationerna inomhus måste dimensioneras större, 
och det drar upp investeringskostnaderna.

– Men fastighetsägarna väljer ändå detta, då 
man väger in miljö och energikostnader allt mer. 
Främst vill man hålla nere elbehovet.

SÅDAN MARKKYLA passar bra i nya kontorsbygg
nader med måttliga kylbehov, som inte ligger cen
tralt. I byggnader med stora värmelaster, sjukhus 
eller köpcentrum, krävs det komplement med kyl
maskiner, enligt Tomas Pettersson.

– Rent allmänt har nyinstallationer av kylmaski
ner sjunkit drastiskt, alternativen har tagit över. 
Man skrotar gamla kylmaskiner också. I många stä
der går man istället på fj ärrkyla, främst i stadskär
norna där man inte kan borra efter kyla, säger han.
Men utvecklingen står verkligen inte still. Det fi nns 
en rad lovande kyllösningar som kan bli framtidens 
komfortkyla. En del är existerande teknik, men som 
ännu inte fått spridning. På följande sidor berät
tar vi om kyllösningar som mycket väl kan hitta 
in i våra byggnader i framtiden. En del teknik är i 
princip färdigutvecklad, annan har längre att gå till 
mognad.
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KAFFETILLVERKAREN Löfbergs 
har på sin kontorsbyggnad i Karl
stad en testanläggning där solen 
ger både kyla och värme. Tekniken 
från svenska ClimateWell lovar rejält 
lägre energianvändning, upp till 
90 procent enligt tillverkaren.
ClimateWells teknik Suncool 
beskrivs som en absorptionsteknik 
som omvandlar termisk energi till 
kyla eller värme. Det kan kan beskri
vas som en slags kemisk värme
pump utan rörliga delar. I Suncool 
är tekniken inbyggd i solfångaren, 
som också fungerar som energi
lager, då energin lagras i en salt
lösning. 

TEKNIKEN HAR varit under utveck
ling i många år, bland annat med 
stöd från Energimyndigheten men 
bedöms nu mogen för en demon
stration, berättar Per Olofsson vd 
för ClimateWell.

– Vi har länge testat teknik i vårt 
labb i Stockholm, och även vid tyska 
Fraunhofer (red anm: organisation 

för forskning och utveckling), vilket 
givit bra resultat.

Här i Karlstad ska man kunna 
visa för fastighetsägare och 
projekterings ansvariga hur och att 
tekniken fungerar.

Även om tekniken är utvecklad 
är det inte dags för storskalig till
verkning. Det är många detaljer 
som ska stämma, innan man börjar 
sälja tusentals enheter, betonar Per 
 Olofsson.

SUNCOOL ÄR en svensk uppfi n
ning, men Sverige blir inte den stora 
marknaden, bedömer han. 

– Tekniken har stor potential till 
länder med ett riktigt soligt klimat, 
där man har behov av både värme 
och kyla. I Sverige blir det mer i 
enskilda byggnader, säger han.

Det kan noteras att projektet 
i Karlstad är budgeterat till 
30 miljoner kronor, varav 
hälften kommer från EU
programmet LIFE+, som stöttar 
miljöprojekt.

TEMA   Kyla & Ventilation

VISSA MATERIAL ändrar temperatur när de 
kommer in i ett magnetfält, så kallad magneto
kalorisk eff ekt. På den inre cylindern sitter 
fem olika magnetokaloriska material paral

lellt med axeln. Den yttre cylindern är mag
netenheten, vilken skapar höga respektive 

låga magnetfält.
Kylningen skapas genom magne
tisering/avmagnetisering och för

ändring av fl ödesriktningen. Varje 
magnetokaloriskt material har 

sin maximala eff ekt vid en 
viss temperatur. Väts

kan, som kan vara 
en vatten

baserad lösning, skapar inte kyleff ekten som 
i ett kylskåp, utan överför bara värmen från 
och till magnetokaloriska materialen. 

VÄTSKAN FLÖDAR från den kalla till den 
varma änden genom de material som 
blir varma i de höga magnetfälten och 
överskottsvärmen avlägsnas via en 
värmeväxlare. När sedan vätskan 
strömmar genom de material som 
blir kalla i de låga magnetfälten 
så uppstår kyleff ekten som 
kan distribueras vidare 
via en värme
växlare.

LÄNGE HAR KYLAN ALSTRATS av kylkompres
sorer. En framtida utmanare kan bli kylmaskiner 
med en så kallad magnetokalorisk process. 
Tekniken har den stora fördelen att vara fri från 
köldmedium som skadar klimat och ozonlager. 
Därtill fi nns uppgifter på att man kan räkna med 
20–30 procent lägre energianvändning.

Principen utgår från att vissa material ändrar 
temperatur när de utsätts för magnetism, vilket 
kan nyttjas för att alstra kyla.

Länge har magnetokalorisk kyla använts för 
att nå extrema temperaturer, nära den absoluta 
nollpunkten. Men idag fi nns forskning som siktar 
på att överföra tekniken till vardagsprodukter 
som vitvaror, värmepumpar och luftkonditio
nering. Vid KTH Energiteknik drivs ett projekt 
av doktoranden Behzad Monfared, som ännu 

skyddande plåt
svart ytmaterial
som lätt tar upp värme saltkristaller

Solpanelerna består av ett 
fl ertal rör som innehåller 
saltkristaller.  
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värmevärme

kall ände varm ände

pump
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Kemi istallet for mekanik
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Effektfull teknik 
som skonar miljon



NATURLIG VENTILATION har blivit ett samlings
namn för olika former av självdrag. Man pratar 
om passiva lösningar, men allt som oftast är 
moderna styrsystem inblandade.

Ett exempel är AkzoNobels kontor i Stenung
sund. Här ventilerar man helt enkelt genom att 
öppna fönstren. Fast bakom det enkla ligger en 
hel del teknik. En stor del av tilluften tas in via 
350 motordrivna tilluftsfönster, vilket bygger på 
avancerade beräkningar där varje vädringsföns
ter styrs individuellt beroende på temperatur, 
vindriktning och vindhastighet. I de rum som 
inte har fasadkontakt och saknar fönsterventila
tion, fi nns mekanisk ventilation.

VVS-KONSULTEN DELTATE som står bakom 
denna okonventionella lösning har också pro
jekterat ett fl ertal skolor med självdrag och 
hybridventilationssystemen. Här tar man in luft 
via ventilationskulvertar som med omliggande 
marks hjälp jämnar ut tilluftstemperaturen över 
året. Avkylningen på sommaren gör att termiken 
förstärks och skapar naturliga drivkrafter för 
luften. När de naturliga krafterna inte räcker till 
fi nns en fl äkt som får fart på fl ödena.

inte är avslutat. Men Behzad Monfared kan 
delge oss vissa slutsatser:

– I jämförelse med kylskåp kan magne
tisk luftkonditionering vara en större utma
ning, eftersom den kräver större kapacitet 
och större magneter, vilket ökar kostna
derna för det magnetiska systemet.

MÅLET ÄR ATT den magnetokaloriska 
kylan ska kunna mäta sig mot ”vanlig” kyla. 
Teoretiskt ska det vara möjligt, då den van
liga kylprocessen har en del förluster, som 
inte uppstår vid magnetisk kyla.

– Det fi nns företag som uppger att de 
har byggt magnetiska kylsystem som är 
eff ektivare än kompressionskyla. Men de 
släpper väldigt lite information, så det 
saknas vetenskapliga rapporter, uppger 
Behzad Monfared.

Samtidigt sker en utveckling av magne
tiska material och tillverkningsprocesser, 

så det kan ändå inte uteslutas att man når 
bättre prestanda, understryker han. Han 
tycks rätt optimistisk inför möjligheten att 
nå prestanda med hög COP (kylfaktor) och 
rimliga kostnader för tekniken:

– De prototyper som redovisats i veten
skaplig litteratur kan ännu inte slå kom
pressorkyla, men vi har inte stött på några 
inneboende begränsningar som ska stå i 
vägen för hög COP, svarar han och under
stryker att de hittills byggda prototyperna 
är enklare konstruktioner för forskning, 
och därför är de inte nödvändigtvis opti
malt konstruerade.

MEN HAN tillägger att det fi nns utma
ningar, som höga kostnader för magneter 
och känslighet för arbetstemperaturen.

Färdiga produkter verkar dock ligga långt 
fram i tiden. Behzad Monfared avstår från 
att spekulera hur länge vi får vänta på dessa.

Genom att luften tas in via en lång ventilations
kulvert i marken kyls den varma luften 
 sommartid. När det behövs förstärker en  fl äkt 
den naturliga drivkraften.

DAG: Den vänstra delen av röret ligger 
under en svart plåt som värms av solen. 
På morgonen är saltet fuktigt. När vattnet 
förångas av värmen åker det över till den 
svalare sidan som skyddas mot solen. 
I processen alstras det värme som plockas 
ut via en slinga som ligger runt röret.

skyddande plåt
svart ytmaterial
som lätt tar upp värmesaltkristaller

skyddande plåt
svart ytmaterial
som lätt tar upp värmesaltkristaller

NATT: Nu är saltet på den röda sidan 
torrt och vätskan är på den vänstra 
sidan. Eftersom naturen eftersträvar 
jämnvikt kommer processen att gå 
baklänges när solen gått ner och 
röret svalnat till under 50 grader. 
I processen när vattnet förångas går det åt 
energi, vilket skapar kyla runt noll grader 
(evaporering). Denna kyla hämtas via 
samma krets som pumpade ut värme 
på dagen och en ventil styr över 
kylan till rätt system.

När det förångade vattnet  träff ar 
saltet uppstår en kemisk reaktion 
som skapar värme.

Kylan produceras 
alltså på natten. Antingen 

använder man kylan direkt i 
huset, exempelvis ett hotell har 
stora kylbehov nattetid, eller så 

buff ras kylan i en ackumulatortank. 
Tanken är att man inte dimensionerar 
denna anläggning för att täcka hela 
 kylbehovet, utan som ett komple-

ment till konventionell kyla som kan 
dimensioneras betydligt mindre 

och framförallt få väsentlig t 
minskad energiförbruk-

ning.
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vattnet kondenserar

vattnet återvänder till saltkristallerna

värme

värme
kyla
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Beprovade losningar 
i modern tappning
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VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW) 
är en annorlunda typ av system, för både kyla 
och värme, som uppfanns i Japan för fl era 
decennier sedan. Det har börjat sprida sig till 
andra delar av världen, men är ännu sällsynt 
i Sverige. VRF är mycket energi eff ektivt och 
ger möjlighet att styra temperaturen i varje 
enskilt rum.

Tekniken fungerar enligt samma principer 
som vanlig kompressorkyla, men med annan 
utformning. En skillnad är att kondensorn 
(som avger värmen) är ansluten till fl era för
ångare (som avger kylan). Kompressorn kan 
köras med variabel hastighet, vilket betyder 
att VRFsystem kan variera mängden köld
medium till förångare. Genom att arbeta med 
olika hastigheter beroende på belastning, 
blir den mycket energieff ektivare än vanliga 
kompressorsystem som bara kan köras för 
fullt eller stå still.

KYLAN OCH VÄRMEN distribueras genom ett 
rörsystem, och sprids i rummen via så kallade 
fl äktkonvektorer (fan coil). Systemen utformas 
så att varje rum blir en egen zon, som antingen 
kan värmas eller kylas. VRFsystemet arbetar 
så att värmen från den kylda zonen går till den 
zon med värmebehov, och vice versa.

VRF kan också producera varmvatten, 
genom att ta tillvara energi som bortförs när 
man kyler.

– Kostnaden att installera är lägre, då 
mycket styrteknik är inbyggd i VRF, så man 
behöver ingen särskild styrentreprenör, 
berättar Jonas Hagman, vid Expertkyl i Göte
borg, ett installationsföretag som jobbat mål
medvetet på att introducera VRFsystem.

Expertkyls första 
VRFinstallation 
var på ett hotell 
i centrala Göte
borg, och där har 
systemet suttit i 
fyra år. Där både 
värmer och kyler 
det rummen. Hotel
lets totala energi
prestanda är mycket 
låga, det har pendlat 
mellan 24–48 kWh/kvm 
de olika åren, enligt Jonas 
Hagman. 

En orsak till att VRF varit 
svårt att introducera i Sverige, 
enligt Jonas Hagman, är den tidigare 
köldmedia kungörelsen som satte en max
gräns på 10 kilo köldmedia per system. 
Reglerna har nu EUanpassats och istället 
används begreppet TEWI (Total Equivalent 
Warming Impact) som är ett annat sätt att 
beräkna påverkan på klimat och miljö.

– Men det gynnar VRF eftersom energi
besparingen kommer i fokus, anser han.

HAN KONSTATERAR också att många konsul
ter och fastighetsägare ännu har väldigt lite 
kunskap om VRF, och att de tar tid övertyga 
dem. 

Energisiff orna från hotellet har väckt 
intresset hos fastighetsbolag, uppger Jonas 
Hagman. Han nämner Balder och Wallenstam 
som gjort installationer.

– Vi har installerat VRFsystem i kommer
siella fastigheter, främst i kontorslokaler men 

även butiker, berättar Patrik Persson som är 
teknisk chef hos Wallenstam i region Göte
borg/Skåne.

– Det har gjorts i samband med att vi 
moderniserat befi ntliga lokaler. Vi har då 
uppgraderat installationerna för att möta de 
komfortkrav som ställs av kunderna.

Anledningen till Wallenstams intresse för 
VRF är möjligheten till ökad komfort hos 
hyresgästerna, samt möjligheten att minska 
fastigheternas energianvändning. De anlägg
ningar som installerats hittills, har haft en 
energi användning på 30–45 kWh/kvm och 
år, uppger Patrik Persson.

Hittills har bolaget tagit ett 15tal anlägg
ningar i drift, den äldsta har varit med sedan 
2008.

TEMA   Kyla & Ventilation

0% 100%

DET FINNS TVÅ olika systemformat, 
tvårörs och trerörs. I den första måste 
alla zoner antingen kylas eller värmas. 
I trerörssystemet (bilden), även kallat HR 
system (Heat recovery) fi nns möjligheten 
att kyla vissa zoner samtidigt som andra 
värms. Här fl yttas värmen som utvinns i de 
rum som kyls via ventilboxar mellan inom
husdelarna. 

Gemensamt för de båda varianterna är 
att kompressorn kan köras med variabel 
hastighet och därmed leverera just den 
kyla som behövs.
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Effektiv losning for 
bade varme och kyla
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TEMA   Kyla & Ventilation

Inne blir mer som ute 
 Stor besparing när temperaturen tillåts variera mer

 M änniskan trivs bäst vid 21–22 
grader inomhus, en temperatur 
som brukar var riktvärde på många 
arbetsplatser. I många lokaler krävs 
kylning under sommarhalvåret för 

att hålla denna temperatur. Och ju hetare utomhus
klimat, desto hårdare belastning på kylmaskiner 
och fj ärrkyla.

För att vara beredd att alltid ge 21 grader inomhus 
vid riktiga värmeböljor, krävs rejäl kapacitet på kyl
maskineriet. Och när väl värmeböljan kommer ske

nar energianvändningen. Med andra ord, höga krav 
på komfortkyla kan bli dyrt och energislösande.

Det fi nns en medvetenhet om detta bekymmer 
hos många fastighetsbolag med lokalhyresgäster. 
En vanlig motstrategi tycks vara att acceptera lite 
högre temperaturer i lokaler och kontor, och där
med minska kraven på kylsystemet.

– Normalt håller vi 21–22 grader inomhus. Men 
blir det väldigt varmt låter vi temperaturen följa 
med uppåt. Dock ska det inte diff a mer än fem 
grader mellan inomhus och utomhus. Blir det för 

Höga krav på komfortkyla, med ständigt 21 grader inomhus trots 
värmebölja, driver på höga kostnader för kylteknik och energi
användning. Många fastighetsbolag försöker motarbeta denna 
utveckling genom att acceptera högre inomhustemperaturer.
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I framtiden kanske det blir lika varmt att jobba inne som ute. Höga krav på komfortkyla tar mycket energi och är dyrt.
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stora skillnader ökar risken för förkylningar, säger 
Håkan Szasz, teknisk chef vid Klövern.

Detta betyder att Klövern håller normaltempe
raturen upp till 26–27 grader utomhus, sedan åker 
temperaturen inomhus uppåt i takt med att värmen 
ute stiger. Vid riktiga värmeböljor kring 30strecket 
blir det förstås svårt att hålla ett optimalt inneklimat, 
men det är dock sällsynt på våra breddgrader.

HOS AKADEMISKA HUS låter man rumstempera
turen stiga, när utetemperaturen drar över en viss 
nivå, oftast från 25 grader och uppåt, uppger Tomas 
Hallén, som är teknisk direktör.

Höga krav på komfortkylan har drivits från 
kundsidan, men det börjar ske en ändring, framgår 
av Nicklas Walldan, teknisk chef vid Vasakronan.

– Vi har tidigare mött orimligt strama krav på 
inomhusklimatet. Till en del har det berott på att 
många hyresgäster anlitat professionella rådgivare, 
som hjälpt kunderna med kravställandet. Men 
kravställarna har inte inte riktigt känt till konse
kvenserna, det har blivit orimliga krav på teknik
lösningar, som varken är bra miljö eller resursmäs
sigt, säger Nicklas Walldan.

– Överdimensionerade klimatsystem blir ju dyrt 

både för oss och för hyresgästen, och nyttan är ju 
väldigt liten, menar han.

HOS VASAKRONAN vill man bromsa denna 
energislösande utveckling, genom samverkan 
med kunderna. Detta görs genom företagets gröna 
hyresavtal, som innebär att hyresgästen får accep
tera större temperaturvariationer. 

– Gröna hyresavtal innebär att även kunderna får 
incitament att bidra till en minskad energianvänd
ning. När vi då sparar energi, delar vi och hyresgäs
ten på den ekonomiska vinsten, framhåller Nicklas 
Walldan.

Nästan hälften av Vasakronans hyresgäster har 
gröna hyresavtal. Att de måste tolerera större varia
tioner i temperaturer, har inte påverkat kundnöjd
heten kring faktorn inomhusklimat. Totalt sett har 
kundnöjdheten ökat för varje år, trots att energi
förbrukningen minskat med 30 procent de senaste 
5 åren, nämner han.

– Man måste berätta och involvera hyresgästerna 
i vad vi gör i husen och med klimatsystemen. Om de 
vet vad de kan göra och hur mycket energi de sparar, 
så känner de sig mer delaktiga.

ERIK HÖRNKVIST

Tips och råd
OM KYLSYSTEMET 
får svårt att klara ett 
lagom svalt innekli
mat, så informera 
och förklara detta för 
hyresgästerna. Gör 
det gärna i god tid 
innan värmen stiger.

TEMPERATURER 
INOMHUS är ett 
komplicerat område, 
med många faktorer 
att ta hänsyn till. 
Många goda råd fi nns 
i dokumentet ”Tem
peratur inomhus” från 
Social styrelsen (ISBN: 
9172019727).

Någon att lita på. 

Camfil  |  Dinair  |  Fläkt Woods  |  IV Produkt  |  Lindab  |  Swegon  |  Systemair  |  Vokes Air  |  Ultramare

Välj alltid produkter som certifierats av Eurovent.  
Vi granskar tillverkarens uppgifter så att du får vad 
du betalar för. Kvalitet som håller i längden.

MD Drifteffekt AB, Teknisk förvaltning 
med fokus på energibesparing

MD Drifteffekt AB är ett bolag med bred kompetens 
inom fastighetsteknik och energibesparing som verkar 
inom fastighetsbranschen. Våra huvudsakliga verksam-
hetsområden är teknisk förvaltning/FM, energibesparing, 
driftkostnadsanalyser, inventeringar och kalkyler för 
planerat underhåll ur ett energiperspektiv samt stöd 
vid upphandling av produkter och tjänster.

www.drifteffekt.se
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