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Karl-Olov Karlsson 
en okänd miljöhjälte
– K-B Rör prisades av Thermia
ALAFORS. Mitt i raden 
av omskakande miljö-
larm finns det ljusglim-
tar. 

Karl-Olof Karlsson på 
K-B Rör i Alafors har 
bidragit till att koldiox-
idutsläppen i regionen 
har sjunkit med 160 
000 ton per år. 

Tala om miljöhjälte!

 Karl-Olof Karlsson är en av 
landets 20 bästa säljare och 
montörer av värmepumpar. 
Varje villaägare som byter ut 
oljepannan mot en miljövän-
lig värmepump minskar kol-
dioxidutsläppen med drygt 
tio ton per år.

I vår region har hittills 16 
000 villaägare bytt till mil-
jövänlig värmepump som 
hämtar energin ur berg, 
vatten eller luft. Det innebär 
att Karl-Olof Karlsson på K-
B Rör är en av de ”anonyma 
miljöhjältarna” som gjort att 
det numera årligen släpps ut 
160 000 ton mindre med kol-
dioxid, som ju är en orsak till 
den omdiskuterade växthus-
effekten.

Ett prydligt diplom och 
titeln ”20 i Topp” bland lan-
dets säljare var priset som vär-
mepumptillverkaren Ther-
mia delade ut på sitt årliga så 

kallade toppmöte. Den här 
gången var toppmötet förlagt 
till Warszawa där ”miljöhjäl-
tarna” besökte en av moder-
bolaget Danfoss anläggning-
ar. Efter besökte väntade ga-
lamiddag och sightseeing i 
den vackra polska huvudsta-
den innan hemresan.

Minskar utsläppen
− Den senaste tidens tydli-
ga tecken på de snabba kli-
matförsämringarna har verk-
ligen fått oss att tänka efter. 
Därför känns det väldigt bra 
att jag genom mitt jobb kan 
bidra med att vi minskar kol-
dioxidutsläppen. Att våra vär-
mepumpar samtidigt minskar 
våra kunders energiförbruk-
ning och därmed är en god 
affär för dem är extra kul, 
säger Karl-Olof Karlsson.

En normalstor familj kan 
spara upp till 20 000 kronor 
per år genom att ersätta ol-
jepanna eller direktverkan-
de el med en modern värme-
pump.

− Tiden talar verkligen för 
oss. Det skenande oljepriset 
och bevisen på de snabba mil-
jöförsämringarna har tydligt 
ökat intresset för att byta ut 
de gamla och miljöförstöran-
de systemen, säger Karl-Olof 
Karlsson.

Det är ingen tvekan om att 
Karl-Olof Karlsson arbetar i 
en framgångsbransch. Under 
2006 ökade den totala svenska 
värmepumpsmarknaden med 
20 procent. Intresset för den 
rena och energisparande vär-
mekällan ökar samtidigt mar-
kant i många andra länder i 
Europa. Förra året ökade 
Thermias export till Europa 
med 30 procent.

− Holland, Tyskland, Dan-
mark, Frankrike och Storbri-
tannien är några av de länder 
där exporten av bergvär-
me tagit ordentlig fart. Att 
den här typen av uppvärm-
ning sparar både miljö och 
plånbok är ett tungt vägan-
de skäl, säger Sten Lillie-
nau, marknadschef för Ther-
mia i Arvika, världsledande på 
den tekniska utvecklingen av 
bergvärme.

Mer än en halv miljon 
svenska hushåll har hittills 
satsat på att byta uppvärm-
ningsform till någon form 
av värmepump och därmed 
bidragit till renare luft och 
bättre miljö.

− Vi har drygt 230 återför-
säljare runt om i landet. De 
som hamnar bland 20-i-Topp 
har verkligen gjort ett fantas-
tiskt jobb, säger Sten Lillie-
nau.

Karl-Olof Karlsson och Daniel Karlsson på K-B Rör i Alafors har prisats av Thermia som 20-i-
Toppsäljare i Sverige.


