
 
Skanska vinnare av Stora Inneklimatpriset

Vinnare av fjortonde upplagan av Stora Inneklimatpriset blev Skanska AB som vinner priset 
för Deep Green Cooling, ett koncept för komfortkyla utan eldrivna kompressorer. Priset 
delades ut på Nordbygg Ecoforum i Älvsjö av Stockholms stads miljöborgarråd Katarina 
Luhr (MP) och togs emot av Skanskas teknikchef Jonas Gräslund. Totalt inkom ett 30-tal 
förslag för bedömning.

Skanska AB vinner Stora Inneklimatpriset med följande motivering:
Till vinnare av 2014 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Skanska för Deep Green Cooling; ett 
koncept för komfortkyla utan eldrivna kompressorer. Sverige har visat flera starka sidor när det 
gäller energieffektiv ventilation och värme de senaste åren. Bioenergi (fliseldning) kan nämnas 
som exempel vid sidan av geoenergi (bergvärmepumpar) och teknik för komfortkyla (kylbafflar). 
Skanska har här kombinerat och lyft de båda senare koncepten till ytterligare en nivå samtidigt 
som man förenklat styrningen och minskat antalet komponenter. Det är ett spännande 
systemkoncept som har potential att bli en standardlösning i framtidens kontor, med de lägre 
internlaster som effektivare datorer och belysning ger. Konceptet erbjuder stora möjligheter till 
energieffektiv och dragfri komfortkyla, och ger stor flexibilitet i kontorsmiljöer med rörliga 
arbetsplatser. 

Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- 
och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora 
Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och 
uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader. 

Stora Inneklimatpriset - tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som 
utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk 
nytta.

Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och 
långsiktigt begränsad resursanvändning.

I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt 
ordföranden Lars Ekberg, docent i installationsteknik vid Chalmers samt ansvarig för affärsområde 
Fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Management AB. 

Förutom vinnaren hade också Swegon AB, REC Indovent AB och Thermotech AB nominerats till 
slutomgången. 

För mer information se www.slussen.biz (fliken Övrigt/Inneklimatpriset)
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Tidigare vinnare av Stora Inneklimatpriset
SP/Bostads AB Poseideon/Svenska Bostäder (2001), LindInvent AB (2002), Kontrollelektronik AB (2003), SenseAir AB 
(2004), Fläkt Woods (2005), Munters AB (2006), Swegon AB (2007), ebm-papst (2008), Jeff Electronics (2009), 
Systemair AB/PQR Consult AB/Ing. firman Gösta Schelin AB (2010), Swegon AB (2011), Camfil AB (2012) och Swesiaq  

(2013). 
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