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Resultatet är en halvering 
av energianvändningen, 
trots att vi samtidigt utökat 
ventilationskapaciteten!”

M
itt i Drottningsgatans he-
taste shoppingdistrikt ligger 
denna kommersiella fastig-
het – 8 våningar hög varav 
två stycken källarplan. Den 
omfattar kontor, konferens-

rum, butiker och andra typer av lokaler.
  Hägern Mindre 7 köptes in 2006 av Fabege och 
ventilationsutbytet var del av ett väldigt lyckat 
energiprojekt som pågick i tre år. För Fabege är 
miljö en naturlig del av verksamheten och sedan 
2002 driver de ett målstyrt, systematiskt och 
förebyggande miljöarbete, där målet är att skapa 
attraktiva och långsiktigt hållbara fastigheter. De 
satsar starkt på att minska sin energianvänd-
ning, med mycket goda resultat. Fabege är med 
sin halvering av värmeanvändningen sedan 
2002 branschledande i minskad värmeanvändning 
bland de stora börsnoterade fastighetsbolagen. 
  De största vinsterna i projektet Hägern Mindre var
1. Den stora energibesparingen och 2. Att man 

kunde frigöra ythyrningsbara ytor tack vare att 
luftbehandlingsaggregatet konstruerades skräd-
darsytt för just denna fastighet och fick plats i 
källaren med en höjd på endast 2,7 m. Att kunna 
frigöra primära, uthyrningsbara ytor och istället 
placera aggregatet på sekundära ytor ger inte 
bara större inkomster utan har även inverkan på 
fastighetsvärdet. 
  Kraven på det nya ventilationsaggregatets 
energiprestanda till Hägern Mindre 7 var mycket 
höga. Den höga temperaturverkningsgraden, 90 
%, var därför också en stor bidragande faktor 
till att man valde VoltAir System, då målet var att 
halvera energiförbrukningen.  I projektet sepa-
rerade vi ventilationssystemet efter verksamhet 
för att uppnå en bättre behovsstyrning samtidigt 
som vi ville förbättra inneklimatet, berättar 
Jonas Markström, Energycontroller på Fabege. 
Behovsanpassningen samt att man med det nya 
aggregatet fick 90 % temperaturverkningsgrad 
på delar som saknade återvinning är de två 

viktigaste anledningarna till projektets framgång. 
Resultatet är en halvering av energianvänd-
ningen, trots att vi samtidigt utökat ventilations-
kapaciteten! Den ökade kapaciteten skapar 
bra underlag för ett stabilare inneklimat främst 
sommartid, fortsätter Markström.
  Den största svårigheten med projektet var att 
kunna bygga om och separera ett helt ventila-
tionssystem utan att störa pågående verksamhet 
för mycket. Nya ventilationsstråk byggdes upp 
samtidigt som det gamla ventilationssystemet 
var i drift, ett mycket komplicerat arbete som vår 
ventilationsentreprenör, JO Vent, lyckades mycket 
bra med, säger Jonas Markström. En fördel med 
VoltAirs aggregat är att de kan levereras i ”platta 
paket” samt att aggregatet fick plats i ett gam-
malt förråd med en takhöjd på 2,7 m. Därmed 
kunde både det nya ventilationssystemet och 
det nya aggregatet byggas medan det gamla 
systemet var i drift, avslutar Markström

Jonas Markström, Energycontroller, Fabege
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Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingsaggregat
Ett luftbehandlingsaggregat som klarar att leverera 90 % temperaturverkningsgrad, 
helt utan återluft, låter kanske otroligt. Men det är sant. Vi som utvecklat luftbehand-
lingsaggregatet heter VoltAir System! Det handlar om ett helt unikt ekonomi-, miljö- 
och hälsokoncept för luftväxling i fastigheter med mekaniserad till- och frånluft (FTX). 
Den väl beprövade tekniken har lång livslängd och resulterar i en högeffektiv återvin-
ning av energi ur frånluften. I vårt erbjudande ingår också ett brett produktsortiment, 
omfattande bland annat enhetsaggregat, inbyggnadsaggregat, fläktrumsväggar och 
inspektionsdörrar. Gå in på voltairsystem.com och läs mer. Besöket kan löna sig såväl 
för ekonomin som för miljön och hälsan. 

www.voltairsystem.com

Adress: Drottninggatan 27-29, 
Brunkebergsfaret 20-22, Vattuga-
tan 6, Stockholm. 
Byggår:1970
Byggnad: 8 våningar hög, varav 2 
st är källarplan. 
Verksamheter: Inrymmer butiker 
i entréplan och kontorslokaler 
på de övre våningarna. Det finns 
även ett konferenscenter och en 
tandläkare i huset.
Omgivning: Ligger på Drott-
ninggatan i centrala Stockholm 
mittemot Stadsteatern/Kulturhuset. 
Nära caféer och restauranger, 
Gallerian och NK några minuters 
gångväg bort.
Kommunikationer: Nära 
T-centralen med tunnelbanan, 
pendeltåg, Arlanda Express, City-
terminalen och fjärrtåg. 

Historik: Arkitekter: Boijsen & 
Efvergren. På 1950-talet inleddes 
det som kallades Norrmalmsreg-
leringen eller citysaneringen, en 
process som planerades redan på 
1930- och 40-talen och kom att 
genomföras under hela 1960-talet 
och en bit in på 1970-talet. Den 
innebar en omdaning av främst 
stadsdelen Klara i centrala Stock-
holm. Bostads- och affärsbygg-
nader revs, för att ersättas med 
kontorsbyggnader och affärs-
komplex. De främsta exemplen 
på denna utveckling är områdena 
kring Hötorget och Sergels torg.
Ägare: Sifab Fastighets AB
Hyresgäster: City Dental, John 
Chris Coffe, Teknik Magasinet, 
Datainspektionen, Cubus.
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VSi  Inbyggnadsaggregat

Luftbehandlingsaggregat:
LA4 -VSI-15P  inbyggnadsaggregat

Byggsystem: 
VoltAir System – Prefabricerade 
elementmoduler, profiler, tätningar, 
beslag fästelement och erforderligt 
smide som bildar ett komplett 
byggsystem. I systemet ingår 
inspektionsdörrar och luckor.

Värmeväxlare:
VoltAir System - Polykarbonat skiva 
2900x1400

Fläktar:
4 st kammarfläktar Gebhardt  
RLM-56-8090
Luftflöde  7,5m³/s 
Tryckhöjning 600Pa
Motor  22kW

Allmänna tekniska data:
DUT vinter  -20°C
DUT sommar +25°C
Luftfuktighet rH 50%
Frånluft vinter 22°C 

Luftflöde Vinter
Tilluft  10m³/s
Frånluft  10m³/s

Luftflöde Sommar
Tilluft  15m³/s
Frånluft  15m³/s

Tilluftsverkningsgrad  90%
Tilluft vinter 20°C 

1. Värmeväxlare. Hjärtat i systemet 
är en korsströms plattvärmeväxlare i 
polykarbonat med en temperaturverk-
ningsgrad på 90 % vid normflöde.
2. Fläktar. Till- och frånluftsfläktar, 
RLM 56-8090, från Nicotra Gebhardt.
3. Bypasspjäll. Alla aggregat är utrus-
tade med bypasspjäll på
både tilluften och frånluften för optimal 
reglering av värmeväxlingen.
4. Filterbank. Tilluftsfilter, klass F7.
5. Batterivägg för anslutning av 
luftvärmare och luftkylare.
6. Avstängningsspjäll på tilluften och 
frånluften.
7. Håltagning uteluft.

Vid projektet Hägern Mindre 7 kunde man tack vare VoltAir Systems ”platta paket”-lösning få 
in hela aggregatet genom en vanlig 90-dörr och bygga upp det på plats. Därmed undkom man 
stora kostnader för håltagning i vägg som annars skulle ha krävts.

3

5

3

2

2

6

1

7

4

6


