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H I L D I N G  –  S T Ö R S T  P Å  S T Ä L L B A R T

BÄDDAT FÖR EN GOD MORGON

STRÄCK OCH BÖJ, VILA OCH HÖJ. VI HJÄLPER DIG MED NÅGRA TIPS OM VAD ETT 

RÖRLIGARE LIV KAN INNEBÄRA FÖR DIG. SVAREN FÅR DU I BUTIKEN. SÅ VÄLKOMMEN IN

OCH TA ETT FÖRSTA STEG MOT ETT RÖRLIGARE LIV. STÄLLBARA SÄNGAR FINNS FRÅN

CA 8.600 KR.

-  I  HÖST SKA JAG BÖRJA 

RÖRA PÅ MIG.

-  JAG MED.

KUNDER
Alfa inredning
Ekens sängar  
Hildings sängar 
Kodak
ITPS 
SKY hotel
Järfälla kommun 

– Konferensen fick ett lyft

– Det var som om himlen utanför rent bokstavligt gav syre åt tankarna. När dagen var slut kunde vi ta med 
oss en hel del fräscha insikter och idéer hem. Vilket bevisar: Det lönar sig inte alltid att stå med båda fötterna 
på jorden. Små kreativa möten, stora konferenser eller events för upp till 120 personer. I Sky Meetings 
topputrustade lokaler på våning 18 och 19 får ni Linköpings bästa utsikt. Välkommen upp!  
 

SKY i Linköping - himlen runt hörnet
Tornbyvägen 1, 582 73 Linköping, Växel +46 13 328 10 50, www.skyhotelapartments.se

Läs mer på www.skyhotelapartments.se eller ring 013-328 10 50.

Annons Storstan.indd   1 09-09-09   13.37.30



KUNDER
Ekens sängar 
Järfälla kommun  
Hildings sängar 
Stiga 
Sundvall Bygg 
Djuice
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   Willkommen
Bienvenue
    Benvenuti
         Welcome

P.O. Box · 3000 Bern 15 · Switzerland

The House of Swiss Football
Worbstrasse 48 · 3074 Muri 
T +41 31 950 81 11
F +41 31 950 81 81 
info@football.ch · www.football.ch

KUND
SFV
Schweiz Fotbollsförbund

FOOD & 
DRINKS 

25.–CHF
Verpflegungs- und Getränkegutschein. Einlösbar an allen  
Cateringständen im Stadionumgang anlässlich der  
Länderspiele des Schweizer Fussball-Nationalteams. 

Food and drink voucher. Redeemable at all catering booths  
in the stadium on the occasion of international matches of  
the swiss national team. 

Foodbon SFV 105x148.indd   1 2012-07-26   11:03
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Freundschaftsspiel 
Schweiz – Senegal 
U-21-Nationalteam

Stadion FC Solothurn, Solothurn
Dienstag, 17. Juli 2012
18.15 Uhr
host club

 Stadionöffnung 16.45 Uhr
     Jugendliche bis 16 gratis

SUI – SEN

Parkkarte
29. Februar 2012

SUI – SEN

Parking Wankdorf Center P2
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Swissporarena, Luzern
Freundshaftspiel

Schweiz - Rumänien
A5 Platz Reihe
 514 11

Mittwoch, 30.05.2012
20:15 Uhr
0.00 CHF  
inklusive Gebuhren & 2,5%MwSt

2626070916-95 / 30.03.2012 / 10:58

Mittwoch
30.05.2012. A5
20.15 Uhr Reihe Platz
 11 514
 0,00 CHF

Stadionnöffung: 2 Stunden vor Anpfiff inklusive Transfer mit 
vbl Extrabusse. zwishen Luzern Banhof und Messe Aalend 
vor und nach dem spiel.

Veranstater und Vetragsgspartaderes kunden.  
Schw Fussbailverband SFV. Bem
CHE-112.610.602MWST 

technical partner

technical sponsor

main partner partners national broadcaster

Swissporarena, Luzern Freundsschaftsspiel

Schweiz - Rumänien
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A
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middagsbjudning, filmkväll. 
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vi bygger 17 fi na radhus på 135 kvadrat med 
smart PLANLÖSNING, natursköna
OMGIvNINGAR och modern INFRASTRUKTUR.
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KONTAKTA fastighetsmäklare Erik Olsson.   
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Nu finns det  
bättre sätt att hantera 

snarkare.

Ungefär var femte man snarkar. Det blir runt en miljon bara i Sverige.
Många av dessa väcker säkert en viss irritation i sovrummen. Att snar-
ka är något som nästan alla människor gör ibland. Men många gör det 
varje natt år ut och år in. I värsta fall kan man till och med få 
andningsuppehåll mellan snark ningarna. Sömnen blir störd även 
om du själv kanske inte är med  veten om det. Förutom att du alltid 
känner dig trött.  

Men snarkningar är inte bara ett problem för den som snarkar.
Fråga bara din fru, eller dina barn. Med Ekens Znarksäng vill vi 
en gång för alla hjälpa dig som snarkar. Efter många års forsk-

ning vet vi att vår nya säng verkligen fungerar. När du bör-
jar att snarka känner sensorer av detta och höjer sakta huvud
gav elnså att andnings så att andnings så att vägarna blir 
fria. Då slutar du att snarka.

Gå in på www.ekens.se och läs 
mer om Ekens Znarksäng. Eller 
ännu hellre, besök någon av våra 
återförsäljare och prova sängen. För 
äntligen kan du ju få sova. Liksom 
din fru och dina barn.

SNARKSÄNGEN FRÅN EKENS,
ÄNTLIGEN FÅR DU SOVA.

Det gamla vapnet mot snarkare

Det nya vapnet...

HAGFORS: JANSSON & SÖNER, KÖPMANGATAN 7, TEL: 0563-10016 KARLSTAD: SÄNGJÄTTEN, RAMGATAN 4, TEL: 054-134830  HAGFORS: JANSSON & SÖNER, KÖPMANGATAN 7, TEL: 0563-10016 
KARLSTAD: SÄNGJÄTTEN, RAMGATAN 4, TEL: 054-134830  KARLSTAD: WALFRID SVENSSONS, KUNGSGATAN 4, TEL: 054-212680 KIL: R-J MÖBLER, ÅRSTIDSVÄGEN, TEL: 0554-13540 KARLSTAD:
WALFRID SVENSSONS, KUNGSGATAN 4, TEL: 054-212680 KIL: R-J MÖBLER, ÅRSTIDSVÄGEN, TEL: 0554-13540.

Snarkannonser A3.indd   1 04-11-10   10.09.49
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Rica Talk Hotell

Yta: 35 000 kvm. 
Projektår: 2006. 
Kund: Stockholmsmässan. 
Projektledare: , Incoord. 
Verksamhet: Hotell.

Detta 20-våningar höga hotell är ett landmärke för hela mässområdet. Det faktum 
att området ligger på gammal sjöbotten tog Rosenbergs arkitekter väl tillvara när 
de ritade byggnaden.. Fasaden innehåller ett pixeliserat foto av en vattenyta och 
även i inredningen syns naturtemat tydligt. De 2000 ljusdioderna på fasaden bidrog 
tillsammans med vattenljusspelet utanför hotellet till att byggnaden vann Svenska 
Ljuspriset 2007. Incoords roll i projektet var att ta fram en systemhandling för 
VVS-projektering och kalkylering. En hög byggnad som denna ställer speciella 
krav på VVS-tekniken, som att åstadkomma jämn temperatur på alla våningar eller 
tillräckligt med vattentryck för att sprinklersystemen ska fungera. 
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Bränsleceller –  
framtidens energi

informerar och ventilerar
NummeR 01-2008

vi Blir tio 
stycken till
Vi välkomnar ny personal. Här presen-
teras de med namn och varifrån de  
senast kommer.

På bilden: Daniel Edlund, KTH. Erik 
Sahlin, TEAM TSP. Johan Thorstenson, 
KTH. Daniel Larsson, Geamatic. Sara 
Tauberman, KTH Haninge. Andreas 
Åhlund, KTH Haninge. Mattias Undén, 
PQR/RTS. 
Ej med på bild: Alfred Landin, IUC. 
Kerstin Rönnholm, PQR/RTS.  
Martin Silfverling, P-O Andersson.

Föreställ dig en energimetod som är effektiv, säker, tystgående och 
inte för med sig några utsläpp. För bra för att vara sant? Nej, vi pratar 
om bränsleceller, en metod som kan vara ute på konsumentmarknaden 
redan inom fem år. Idag används bränsleceller på försök bland annat på 
sjukhus och i bostäder. Transporter är ett annat tänkbart användnings-
område. -Allra bäst kommer bränsleceller till nytta i små lokala system, 
menar Göran Lindbergh, professor i elektrokemi vid KTH. 

Metoden att genom en elektrokemisk process omvandla 
energi i bränsle till el upptäcktes redan på 1800-talet.  
Under 1950-talet gjorde NASA experiment med bränsle-
celler, men på den tiden krävdes det jätteanläggningar 
bara för att få fram en enda kilowatt.

Dagens bränsleceller är både små och mycket effektiva. 
Idag ligger verkningsgraden på omkring 50 procent (att 
jämföra med 20 procent för en vanlig förbränningsmotor) 
och inom en snar framtid räknar man med att kunna öka 
verkningsgraden till 70 procent. Vid uppvärmning av  
bostäder kan man även ta tillvara på spillvärmen som  
bildas när bränslecellen arbetar och verkningsgraden  
beräknas då kunna bli uppemot hela 90 procent!

Vätgas blir till ren el

Metoden går i korthet ut på att man tillför vätgas och luft till 
bränslecellen som genom elektrokemiska reaktioner om- 
vandlar detta till energi och varmt vatten som restprodukt. 
För reaktionerna behövs en katalysator, idag oftast i form 
av platina. Eftersom det handlar om en elektrokemisk pro-
cess istället för förbränning bildas inga skadliga utsläpp. 
Dessutom är bränslecellen förhållandevis tyst.

Olika bränslen – lokala variationer

Men hur får man då tag i vätgas? 

-Vätgas finns inte i naturen och dessutom lämpar sig  
ämnet inte för att transporteras eftersom det tar stor plats. 

Finessen med bränsleceller är att de kan användas med 
många olika bränslen som bas. Avfall som i reningsverk 
omvandlas till biogas går till exempel utmärkt att använda, 
säger Göran Lindbergh. 

Han menar också att det är i små och lokala system som 
metoden kommer bäst till sin rätt. Härigenom skapar man 
både säkerhet och oberoende och slipper dessutom  
onödiga energitransporter. 

-Bäst gör man i att använda de bränslen som finns lokalt. I 
Norrland skogsavfall, på västkusten på kort sikt naturgas. 
Eller på ett sjukhus lokalt producerat avfall. I framtiden kanske 
man använder solenergi till gotländska bränsleceller. 

Läs mer på nästa sida

incoord studerade naturlig 
ventilation i danmark

Sedan många hundra år tillbaka har hus 
och anläggningar ventilerats med själv-
dragsteknik. 

Tekniken bygger på att utnyttja de natur-
liga drivkrafterna som skapas av vindtryck 
och temperaturskillnader. Teorin bakom är 
mycket enkel, men för att få en kontrollerad 
luftmängd som ventilerar byggnaden krävs 
en oerhört genomtänkt projektering. 

I september genomförde Incoord en studie-
resa till Danmark, där personalen fick möjlig-
het att förkovra sig på området. Tillsammans 
med  arkitektbyrån Christensen & Co be-
sökte vi bland annat en gymnasieskola och 
en bank där naturlig ventilation tillämpas. 

Komplex teknik med goda vinster

Det som gör denna teknik så komplex är alla 
de ingående parametrarna. Styrsystemen 
måste vara väl uttänkta och ha konstant upp-
datering på vilka förhållanden som råder; 

vindstyrka, vindriktning, utomhustemperatur 
och relativ fuktighet. Ett sätt att säkerställa 
ventilationen är genom hybridventilation, där 
självdraget kompletteras med fläkt. Situa-
tionen blir då ännu mer komplex eftersom 
fläkten ska samverka med de varierande 
drivkrafterna. 

Hur mycket energi som  kan sparas genom 
installation av ett naturligt ventilationssys-
tem är svårt att fastställa, men energibeho-
vet är klart lägre än för ett vanligt ventila-
tionssystem. Enkätundersökningar i de hus 
vi besökte visar också att majoriteten av de 
personer som vistades i lokalerna är nöjda 
med inomhusklimatet.

Personalen på Incoord tyckte att studie-
besöken var mycket intressanta. Vi tar till 
oss erfarenheterna och kommer att fundera 
på hur vi kan applicera dem inom vår projekt-
ering.

Naturlig ventilation är en växande industri i dagens samhälle eftersom energifrågan 
är så aktuell. Danmark har varit en spjutspets för denna teknik och i september fick 
Incoord möjlighet att studera naturlig ventilation i ett antal danska byggnader.

Att vi är Sveriges ledande energi- och  
klimatkonsulter syns inte. Men det känns. 

Vi får människor hus och miljö att må bra.

profilprogram, web, kundtidning 
kampanj T-bana, annons, företagspres. 

KUND
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Logotyper och privata uppdrag. 
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så var det klart, om 

ni är lite nyfikna på 

att se mer, eller bara 

träffas öga mot öga 

så hör av er.

  kontakt: dazkleine.com


