
38 | FastighetsFakta | Nummer 4 2013 fastighetsfakta.com

Teknova Byggsystem AB   Telefon: 0143-292 20   www.teknova.se

I mer än 25 år har vi levererat högkvalitativa balkong-, fasad- och 

fönsterprodukter, våtrumskassetter och renoveringssystem för våtrum. 

Genom specialanpassade, innovativa lösningar och egen tillverkning kan 

vi hantera måttanpassade lösningar. Vi erbjuder ett komplett produkt-pro-

gram med fönsterrenoveringssystem, balkonger, räcken, inglasningar och 

aluminiumpartier. Läs mer på www.teknova.se

FÖNSTERINGLASNINGAR BALKONGERVÅTRUMSPRODUKTER
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Fastighetsägare 2

Värm och/eller kyl din fastighet med geoenergi och 

få mer pengar över från dag ett! Att du samtidigt 

bidrar till ett bättre klimat är en bonus. Värmen i 

berget är helt förnyelsebar. Läs mer om geoenergi och 

hitta erfarna, välutbildade entreprenörer som hjälper 

dig på www.geotec.se

Nu har du varit  
bortrest hela vintern  
för tredje året i rad!

Vad är hemligheten?

Geoenergi,  
min vän.

Geoenergi!

Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation
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Produktionsanläggningar och kärnkraftspolitik, upprörda 
 kraftledningsmotståndare och spännande utveckling av  
alternativa  energikällor samt en eldriven fordonspark. 

Spännvidden är onekligen stor inom branschorganisationen 
Svensk Energi. I bräschen för alltsammans går sedan 

fem år tillbaka vd:n Kjell Jansson.
TexT: eva-LoTTa Sigurdh

FoTo: PeTer NordahL

”Allt vi gör 
överklAgAs”

personporträtt kjell jAnsson, vd svensk energi.
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H
an ger ett avslappnat och behagfullt 
intryck när han möter upp oss i hjär-
tat av det stora ”energihuset” i centrala 
Stockholm, där Svensk Energi huserar 
på sjätte våningen. Kanske beror det på 

att han precis har kommit från ett tufft hockeypass, 
eller kanske blir man helt enkelt så luttrad efter att i 
åratal ha lett en verksamhet som ständigt blir anting-
en ifrågasatt eller tagen för given:
– Ibland känns det allt lite otacksamt, 
erkänner han. När ingen ser vilken enorm 
kreativitet som finns och vilka stora uppoff-
ringar som har gjorts genom historien, som 
har lett fram till allt det vi har i dag. Vår 
bransch är inte populär, men de flesta älskar 
våra produkter.

Ja, lite motsägelsefullt, kan tyckas. Men 
bara att acceptera, konstaterar han samtidigt 

med ett snett leende. Ingen häpnar längre 
över att lampan tänds när man trycker på 
en knapp, däremot blir det ett förskräckligt 
ramaskri vid i stort sett alla nya investerings-
projekt. För även om majoriteten ser projek-
ten i sig som positiva, vill ingen ha kraftverket 
eller elledningarna i närheten av sig själva.

– Det positiva är dock att folk inte läng-
re klagar på grund av oro över hälsan eller 

klimatet, utan mest av estetiska skäl. Det är 
ändå ett kvitto på hur långt vi har kommit, 
säger han nöjt.

I dag är så mycket som 97 procent av all 
elproduktion koldioxidsnål och kommer från 
miljövänliga källor som bio, vind, el och 
kärnkraft, berättar Kjell Jansson (även om 
det sistnämnda – kärnkraften – fortfarande 
är en laddad och omtvistad energikälla). 

– Så här har det verkligen gått framåt de 
senaste åren, framhåller han. Likaså när det 
gäller medvetenheten hos både allmänhet, 
myndigheter och politiker.

Däremot saknas fortfarande helhetstän-
ket, tycker han. Särskilt hos politikerna. Det 
är jättebra att det görs stora satsningar på 
vind- och solenergi, som sedan länge subven-
tioneras, men samtidigt påverkar detta den 
övriga energimarknaden, menar han.

– Vem ska bygga och betala det andra som 
behövs, när solen inte skiner och det inte blå-
ser? De nya energikällorna är jättebra, men 
de räcker inte. Problemet är att varken solljus 

”Vem ska bygga och betala det andra som behövs, när solen inte 
skiner och det inte blåser? De nya energikällorna är jättebra, men 
de räcker inte.”

Uppfyller dina dörrar 
den nya standarden 
EN-16005?
Standarden omfattar maskindriven 
dörrutrustning såsom skjutdörrar, slagdörrar, dörrutrustning såsom skjutdörrar, slagdörrar, 
vik och roterande dörrar. Huvudaspekterna 
inkluderar krav på fastighetsägare att se till 
att dörrar, omfattade av standarden, är väl 
underhållna för säkerhet, långsiktig 
tillförlitlighet och effektivitet. Kraven innebär 
även journalföring av underhåll och 
förbättrade säkerhetsåtgärder för att hindra förbättrade säkerhetsåtgärder för att hindra 
klämningsskador. 

KONE Care service och underhåll av automa-
tiska dörrar ökar användares säkerhet och ser 
till att alla relevanta standarder, såsom 
EN16005 uppfylls. Be om en serviceoffert för 
dina automatiska dörrar. 

KONE AB
Tel:       08 - 752 35 00
Email:     kundcenter@kone.com
Besök oss:  www.kone.se

NYA
CTC EcoHeat
bergvärme

NYA
CTC EcoAir 
luft/vatten 

Vill du ha lägre energikostnader?
Anlita en smålänning.
I höst duggar nyheterna tätt från CTC. En ny generation av Sveriges 
mest sålda värmepump för luft/vatten CTC EcoAir. Dessutom kommer 
CTC EcoHeat – Sveriges mest effektiva bergvärmepump med 
pekskärm – i en ny version med ny design. Kontakta någon av våra 
300 CTC-partners. Läs mer om produkterna och vår nya 10-åriga 
trygghetsgaranti på www.ctc.se.

Från Småland med värme.
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NaMN: Kjell Jansson
ÅLDeR: 64 år.
BOR: I Saltsjöbaden utanför Stockholm.
FaMiLJ: Fru och två döttrar.
BakgRUND: Har haft ett flertal ledande poster 

inom miljö- och energiområdet, bland annat som 
generaldirektör för Svenska Kraftnät, Tullen, 
Nutec och SCB.
UtBiLDNiNg: ekonom.
FRitiDsiNtResseN: egna båten och skärgårds-

liv, att snickra på hemmet och sommarstället 
– och sport i alla dess former, särskilt ishockey 
och bandy.
MOttO: Att våga är att förlora fotfästet en liten 
stund, att inte våga är att förlora sig själv.

hoCKeYFrÄLST SKÄrgÅrdSKiLLe SoM Lever SoM haN LÄr
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Hyreskontrakt för fastighetsbranschen

www.itkett.se

Itkett är webbtjänsten för dig som hyr ut lokaler och bostäder. Här får du juridiskt granskade och 
uppdaterade kontrakt, bilagor och meddelanden. Ett snabbt och stabilt system – alltid tillgängligt. 

När du abonnerar på itkett betalar du ett fast pris och kan sedan enkelt skapa så många hyreskontrakt 
du behöver. Du får din egen logotyp på alla kontrakt och fri telefonsupport. Allt detta för 948 kronor 
per år. Kan det bli bättre?

Testa helt utan kostnad! Som testkund kan du skapa egna dokument, offerter m m och testa 
funktionerna i itkett under två veckor innan du bestämmer dig. Gå in på itkett.se och läs mer.

Alla kontrakt du behöver – till fast pris

Alla kontrakt  
du behöver för

948 kr/år
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eller vind går att lagra, vilket alltså nödvän-
diggör alternativ som vatten- och kärnkraft, 
som inte är väderberoende. 

Även om framtidsvisionen är att hitta lös-
ningar på det här dilemmat, kan man inte 
blunda för hur verkligheten ser ut just nu, 
betonar Kjell Jansson. Särskilt inte som det 
är så extremt långa ledtider i den här bran-
schen. Inte nog med att själva byggandet av 
exempelvis en kraftledning tar fyra år i sig 
– all tid för överklaganden och hela den pro-
cessen inräknad tar det tio år...

– Så det är alltså vår andra stora utmaning 
– förutom att fortsätta bearbeta politikerna 
att ta ett större helhetsgrepp på energipoliti-
ken – att förbättra vårt anseende ytterligare, 
så att vi slipper alla dessa överklaganden.

Här behövs enklare förklaringsmodeller 
för att folk verkligen ska förstå varför elcen-
traler och elledningar måste placeras på vis-
sa ställen och varför elen kostar som den gör, 
tror han. Han jämför med bensinpriset och 
kopplingen till oljetillgången, som det finns 
mycket större förståelse för – och därmed ac-
ceptans.

– Men det är precis samma sak med el-
priserna. De är också marknadsanpassade. 
Under torrår går priset upp, när det regnar 
mycket fylls dammarna och priset går ner...

Så även här, hos oss konsumenter, behövs 
alltså ett större helhetstänk, att vi förstår hur 
allt hänger ihop, utvecklar Kjell Jansson.

– För att systemen ska fungera i framtiden  
måste hushållen vara med. Det måste bli na-
turligt att tänka att ”nu blåser det inte, nu 
måste jag minska min konsumtion.”

Här har förstås också fastighetsägarna en 
stor och viktig roll, genom att kunna vidta 
åtgärder som att till exempel stänga av vär-
mepumparna vid behov. 

Ett annat sätt att skapa incitament för bo-
ende i hyresfastigheter och bostadsrätter att 
påverka sin egen elkonsumtion är att göra 
det möjligt att se hur den faktiskt ser ut. Den 
just nu avslutade installationen av individu-
ella elmätare för alla hushåll är ett typexem-
pel på detta. Och också ännu ett exempel på 
hur miljö- och energifrågorna börjat tas på 
mycket större allvar de senaste åren.

Detta är förstås glädjande tycker Kjell 
Jansson, som själv alltid brunnit för de här 

frågorna. Både yrkesmässigt och privat. 
Han lever som han lär, med värmepumpar 

som kommer med vatten och vind både hem-
ma i bostaden och på lantstället och så kör 
han – förstås! – miljöbil...

– Ja, den var klassad som det när den köptes. 
Men jag kommer snart att byta till elhybrid.

Drömmen om en helt och hållet eldriven 
fordonspark har han haft sedan länge och 
det är också ett av de projekt han brinner 
mest för som ytterst ansvarig på Svensk En-
ergi. Fast även om han och organisationen 
har stort ansvar här så påpekar han att lika 
mycket ansvar måste ligga på politikerna och 
bilindustrin, för att drömmen ska kunna rea-
liseras:

– Det räcker inte med att laddningsinfra-
strukturen fungerar, utan att även sådant 
som betalningssystem och säkerhetsfrågor 
gör det och att batterierna är tillräckligt bra.

Kjell Jansson återkommer hela tiden till 
hur viktigt det är med helhetsperspektivet 
och också med goda relationer och smidig 
samverkan mellan energibranschens alla oli-
ka aktörer, som el- och fastighetsföretagen, 
myndigheter, politiker och allmänhet. Det 
har varit grundbulten i hans vd-skap sedan 
han tillträdde. Nu, fem år senare, tycker han 
definitivt att det har burit frukt, men att det 
fortfarande finns mycket kvar att göra.

På frågan om vad han tycker om samarbe-
tet med fastighetsbranschen så säger han sig 
egentligen aldrig ha haft några problem. De 
största och mest aktuella energifrågorna just 
nu är uppvärmningen och fjärrvärmen och 
här är hans erfarenhet att allt hittills fungerat 

friktionsfritt och bra. Överlag har medveten-
heten om miljöfrågorna inom fastighetsbran-
schen ökat markant, tycker han – men visst 
finns det fortfarande en del övrigt att önska:

– Ibland går prislappen före långsiktighe-
ten. Här vill jag uppmana till att tänka stör-
re, både ur miljösynpunkt och av ekonomis-
ka skäl. Det som kostar mindre i dag kanske 
blir dyrare på sikt...

Här syftar Kjell Jansson framförallt på 
”klimatskalet”, att bygga tjocka, rigida skal, 
som gör fastigheterna tåligare mot yttre på-
verkan och bättre rustade för att över tiden 
hantera olika uppvärmningsformer. Men för 
att underlätta ett sådant byggande behöver 
också Boverkets regler ändras, framhåller 
han och betonar återigen vikten av samver-
kan i branschen.

När det gäller Svensk Energis egen roll 
som informativ och stöttande instans i det 
fortsatta arbetet för klimatsmart och miljö-
vänlig energiproduktion och energikonsum-
tion så vill han framförallt lyfta fram den 
stora kunskapsbank som Svensk Energi är:

– Vi kan hjälpa till med allt ifrån ur-
sprungsmärkning av elen (alltså se varifrån 
den kommer), till att göra bedömningar av 
olika val som finns och se vilka miljövärden 
som elen faktiskt har. Ibland kan det vara 
svårt att som till exempel bostadsrättsfören-
ing, med mest lekmän i styrelsen, göra så-
dana bedömningar själva. Och då kan det i 
sin tur vara svårt att göra rätt val.

Kjell Jansson har en gedigen bakgrund 
inom energibranschen. Innan han kom till 
Svensk Energi har han bland annat arbetat 
som statssekreterare åt förre energiminis-
tern Birgitta Dahl och varit generaldirek-
tör för Svenska Kraftnät. Och det är ingen 
slump. Energiintresset har alltid funnits där. 
Till och med så starkt att han med lätthet kan 
bortse från all den otacksamhet och upprörd-
het han många gånger möter. Men han tar 
gärna tillfället i akt att lovprisa alla de tysta 
hjältar som han tycker finns i branschen. För 
som han avslutar:

– Tänk hur det var innan elen fanns. Vilka 
enorma risker man tog vid byggandet av till 
exempel vattenkraftverken och ändå gav 
man inte upp! Det får vi inte glömma i vårt 
ibland tunga, men så meningsfulla arbete för 
ännu bättre miljö. n

”Men det är precis samma sak med elpriserna. De är också mark-
nadsanpassade. Under torrår går priset upp, när det regnar mycket 
fylls dammarna och priset går ner...”

• Svensk energi är en intresseorganisation 
för allt som rör el, produktion, nät och handel. 
Föreningen består av cirka 380 företag i 
elbranschen. 
• en av huvuduppgifterna är att öka förstå-
elsen hos allmänhet, företag, politiker och 
myndigheter för elens roll för samhällsutveck-
lingen och förmågan att möta utmaningar som 
till exempel klimatfrågan.
• I uppdraget ingår att förenkla regelverken 
för dagens och morgondagens elkunder, vilket 
innefattar ett ständigt lobbyarbete i syfte att 
skapa en politisk helhetssyn på energimark-
naden.

SveNSK eNergi
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