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P-märkning tog priset 
 
Vinnare av Stora Inneklimatpriset för 2001 är SP Sveriges Provnings- och 
forskningsinstitut AB/Bostads AB Poseidon/AB Svenska Bostäder med 
företagens gemensamma projekt kring kvalitetsmärkning, P-märkning, av 
bostäder. De övriga nominerade till priset var Aton Teknikkonsult, Fläkt 
Ventilation och SenseAir. Prisutdelningen förrättades på Nordbyggmässan i 
Stockholm av juryns ordförande Per Fahlén, professor i Installationsteknik 
vid Chalmers Tekniska Högskola. 
 
Instiftare av Stora inneklimatpriset är branschportalen VVS-Slussen (www.vvs-
slussen.com) i samarbete med branschorganisationerna VVS Tekniska Föreningen, 
Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen.  
 
Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation som till kommersiell 
användning utvecklat en betydelsefull produkt eller tjänst. För att anses som 
betydelsefull skall produkten ha en innovativ karaktär och bidra till en förbättrad 
inneklimatkvalitet med långsiktigt begränsad resursanvändning. 
 
- Detta är något vi är mycket glada och stolta över och det kommer också att ge oss råg 
i ryggen att fortsätta arbeta för en god innemiljö sade Lennart Månsson, SP, vid 
prisutdelningen. 
 
Juryns motivering till Stora Inneklimatpriset är som följer:  
 
”Företagsgruppen har utvecklat ett unikt koncept för att kvalitetssäkra 
inneklimatet i bostäder. Till stöd för arbetet har man mycket tydligt 
definierat vad som avses med inneklimat och vilka krav som skall 
uppfyllas för att nå ett bra resultat. Lika viktigt är att man också 
fastlägger krav och metoder för att kunna bibehålla ett bra inneklimat och 
därmed inkluderar den långsiktiga funktionen. Det är en extra styrka att 
utvecklingsarbetet skett i samråd inte bara mellan experter på inneklimat 
och kvalitetssäkring utan även med bostadsföretag vilket ger resultatet en 
stark praktisk förankring från början. Konceptet har redan tillämpats i på 
600 lägenheter i Stockholm och 5000 lägenheter i Göteborg och har 
därmed fått en omfattande kommersiell användning. Förslaget uppfyller 
således samtliga förutsättningar för priset på ett mycket förtjänstfullt 
sätt.” 
 
För mer information: http://www.vvs-slussen.com/stora_inneklimatpriset/foresla.asp 

 
Kontakta: 
 
VVS-Slussen 
Ulrik Hammarsträng 
Tel. 08-33 99 34 
e-post: redaktion@vvs-slussen.com 

Bostad AB Poseidon 
Göran Leander 
Tel. 031-332 11 88 
Mobil: 0705-32 11 88 
e-post: 
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