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Serviceavtal för kontroll och rekonditionering av energibärare i slutna vätske-
burna klimatsystem (värme, kyla och värmeåtervinning)

Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsföretag i Länsförsäkringsgruppen. 
Humlegården förvaltar cirka 65 fastigheter i Stockholm, främst i city men även i väl 
valda tullnära lägen. Humlegården arbetar med alla faser i fastighetsprocessen, från 
förvärv till förvaltning och förädling.

Chemiclean Systems AB utvecklar metoder för problemfri drift, energibesparing 
och energief-fektivisering genom Chemiclean-metoden® - kemisk analys av system-
vätskor, rengöring, behandling, filtrering och avgasning av kyl, värme- och åter-
vinningssystem inom fastighets- och industrisektorn.

Sedan 2004 är Humlegården och Chemiclean miljöcertifierade enligt ISO 14001 
samt sedan 2008 är medlemmar i Stockholm stads Klimatpakt för att minska kol-
dioxidutsläppen.

Humlegården arbetar aktivt med att optimera driften. Där fyller styr- och reglersys-
temen en viktig roll. Systemen underlättar en kontinuerlig tillsyn av fastigheterna 
och felaktigheter kan upptäckas tidigt. Ett kontinuerligt arbete med driftoptimering 
bidrar till sänkt energianvändning och även till ett bättre inomhusklimat för hyres-
gästerna. Tre av våra fastigheter har sedan 2009 Green Building status som ett ytter-
ligare bevis på att vårt miljöarbete gett resultat.

Humlegården har tecknat avtal med Chemiclean AB 2012-03-07 för kontroll och 
rekonditionering av energibärare i slutna vätskeburna klimatsystem i samtliga av 
sina fastigheter. Målet är att genom Chemiclean-metoden® ytterligare sänka ener-
gianvändningen på sina fastigheter samt att säkerställa driften av dessa. Allt doku-
menteras och framsteg noteras så att man har klar bild av före – och efter 
rekonditioneringar.

Tom Eriksson - Tekniksamordnare Humlegården
Vi har genom Chemicleans analyser av systemvätskor fått status på våra tekniska 
vätskeburna system. Utifrån analysresultatet väljs lämplig metod för att åtgärda 
eventuella fel. Målet är att samtliga system rekonditioneras så att de blir rena och 
korrosionsskyddade för optimal drift. Resultatet kommer att gynna både våra hyres-
gäster och miljön. Hittills har resultatet visat sig utöver förväntningar och vi hoppas 
på ett fortsatt bra samarbete.

Branko Kuljic - Utvecklingschef Chemiclean
Det koncept vi utvecklat genom avtalet med Humlegården, ett av Stockholms störs-
ta fastighetsbolag, kommer vi fortsättningsvis erbjuda som Chemiclean-metoden till 
fastighetsbolag som strävar efter att optimera och minska energianvändningen i sina 
fastigheter.

Humlegården - Chemiclean


