
>>PRESSMEDDELANDE<<
Trio tog hem jubileumsupplagan av Stora Inneklimatpriset

Fabrikanten Systemair AB, PQR Consult AB och entreprenadföretaget Gösta Schelin AB 
vann gemensamt den tionde upplagan av Stora Inneklimatpriset som delades ut av 
Stockholms miljöborgarråd Per Ankersjö under ExpoFastighet i Stockholm den 3 maj. 
Trion får priset för utvecklingen av en systemlösning för inneklimat och energi med 
motiveringen:
”Till vinnare av 2010 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett  Systemair AB,  Gösta Schelin AB  och  PQR 
Consult AB.  Priset ges för ett luftbehandlingssystem med från- och tilluft samt värmeväxling som företagen  
utvecklat  tillsammans.  Många  förslag  till  lösningar  finns  för  att  åtgärda  den  viktiga  del  av  det  svenska  
fastighetsbeståndet  som utgörs  av  ”miljonprogrammets”  flerbostadshus  med  enbart  frånluftsventilation.  En  
central fråga har varit att lösa tilluftens kanaldragning. Förslaget från Systemair, Gösta Schelin och PQR är  
innovativt, väl genomtänkt och har en stor marknadspotential. Det kan därmed få en omedelbar  kommersiell 
användning. I befintliga flerbostadshus med bristfällig ventilation ger systemet en ny, kostnadseffektiv möjlighet  
att  förbättra inneklimatet med hjälp av  ökad mängd av filtrerad uteluft.  Systemets  högeffektiva  fläktar  och  
höggradiga värmeåtervinning bidrar också till en långsiktigt begränsad resursanvändning.

Den föreslagna ventilationslösningen är innovativ, kommersiell och kan bidra till att förbättra inneklimatet samt  
minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus, t.ex. i beståndet av ”miljonprogramshus”. Sammantaget  
gör detta Systemair AB, Gösta Schelin AB och PQR Consult AB till en värdig mottagare av 2010 års pris.”

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och 
miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska föreningen. Priset syftar till 
att stärka inneklimatteknikens ställning och öka intresset för den samma.  

Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, 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.
I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt 
ordföranden Per Fahlén, professor vid institutionen för Installationsteknik, Chalmers Tekniska 
Högskola.

Övriga nominerade till 2010 års pris var Halton AB, Equa Simulation AB och Crenna Plåt AB.
För mer Information: www.slussen.biz (Inneklimatpriset under tema i toppmenyn).

Kontaktpersoner:  
Ulrik Hammarsträng (samordnare), redaktion@slussen.biz, 08-518 018 01
Pär Johansson (Systemair AB), pajo@systemair.com, 08-55442605
Erik Lindqvist (Gösta Schelin AB), eric@g-s.se, 08-7265500
Mikael Bisther, (PQR Consult AB), mikael.bisther@pqr.se, 08-590 965 04

http://www.slussen.biz/
mailto:mikael.bisther@pqr.se
mailto:eric@g-s.se
mailto:pajo@systemair.com
mailto:redaktion@slussen.biz

