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Søren Norman Andersen, 

Adm. direktør, Systemair Danmark A/S

Producent:

• Hvad gør producenten for innovation og udvikling set i lyset af 

energieffektivitet og en klimavenlig fremtid? 

• Hvordan ser fremtiden ud i producentens øjne? 

• Hvad skal politikkerne gøre for at skabe et bedre sprængbræt for 

eksporten?



Omsætning 2019/2020 (mia. DKK)

6,4
Lande salgsselskaber

>50

NASDAQ 

OMX Nordic Exchange

2007

Antal ansatte

6.200
Lande der eksporteres til

>130

HQ i Skinnskatteberg, 

Sverige. Grundlagt i

1974

Systemair Group



Ventilationsaggregater

Lufttæpper og 

varmeprodukter

Air conditioning

Ventilatorer og tilbehør

Brandsikkerhed

Boligventilation

Parkeringsventilation

Tunnelventilation

Luftfordeling

Ventilation til svømmehaller

CEO Systemair Group Roland Kasper: ”What we do, is all about the air”

Større brands i 

Systemair gruppen:

Systemair Group



Systemair Danmark

Systemair A/S

• Udvikling, produktion og salg af ventilationsaggregater samt salg og 

markedsføring af ventilatorer, brand- og røgprodukter, luftfordeling, 

systemløsninger og tilbehør til det danske marked.

• Etableret i 1977 som Danvent

• En del af Systemair-koncernen i år 2000

• Antal medarbejdere: ca. 190

• Produktionsareal: ca. 23.000 m²

• Bl.a. medlem af følgende branche og interessegrupper:

Systemair EXPO center i Hasselager

”Vi vil være din mest effektive og hjælpsomme partner i at håndtere dine indeklima udfordringer”



Klimaændringer

Øget klimafokus

Urbanisering

Globalisering, 

standardisering

produktivitet

Politiske målsætninger, 

nye & ensartede regler



HVAC i bygningsmassen

Markedsudvikling, 

renovering & nybyg

Komfort, indeklima & sundhed

Overvågning, styring & integration

Bygningsmasse - tæt og tyk!
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• ”Driftsoptimering og helhedsbetragtninger af bygningers 

bæredygtighed og hermed sammenkobling af forskellige 

bygningssystemer kræver øget datavolumen, måling og ikke mindst 

styring.”

Systemair Access 

controller, kobling til CTS 

eller Systemair Connect 

Genanvendelse

Data i 

beregningsprogrammet 

SystemairCAD til beregning 

af f.eks. livcyklusvurdering 

(LCA) & totaløkonomi (LCC)



• ” Balancen mellem nybyg og renovering bliver skubbet og hermed 

kan Stat, Region og kommuner vælge at gå forrest og vise, at det er 

attraktivt at renovere og at dette ikke blot løfter indeklimaet, men 

øger produktiviteten, underbygger fokus på klimamålsætningerne og 

herigennem understøtter byggeaktiviteten i en udfordrende 

periode.”

Eks. Kampagne ‘Skolernes indeklima’ 

”Øget fokus på løsninger 
med køle og varmefunktion 

og kølemidler - f.eks. Er der 

varmepumpe i Systemair 

Geniox og Geniox Core.”

”Grundlæggende kan fokus på 
indeklimafunktionskrav være bedre 

frem for teknologikrav”

‘Knock down’ version 
eller 

‘Flat packed’

Hygienic by design



Reducering af 

drivhusgasser og 

energiforbrug 

Kultur og ledelsesfokus –
f.eks. mål om minimum 

25% kvinder som ledere.

Leverandør fokus – CoC –
Ingen tilfælde af 

bestikkelse og korruption!

Sustainable production -

Godt arbejdsmiljø versus 

produktivitet / en grøn 

tanke i både små og store 

ting – alt tæller!

UN Sustainable Development Goals



§ §

§

§

§
§

• ”Ensartede regler og normer styrker sandsynligheden for at 
komponenter og løsninger passer produceret i Danmark, passer ind i 

de løsninger som anvendes i andre lande, og dette øger 

eksportmulighederne som er i og ud over EU grænserne.” §
§



Udvalgte pointer:

• Offentligt investering i energirenoveringer; nybyg og eksisterende byggeri, med tanke på de danske 

klimamålsætninger, produktivitet og sundhed samt de økonomiske samfundskonsekvenser som følge af 

Corona.

• Branche fokus på forberedelsen i byggeriet og større grad af helhedsforståelse blandt alle aktører; med 

tanke på stigende styringskompleksitet, commissioning og funktionsfokus frem for teknologifokus.

• Politisk og branche deltagelse i ensretning af regler og standarder; i dansk og i europæisk regi, med 

tanke på eksportmulighederne og sammenhængen til omkostningen i det danske byggeri.



Tak for opmærksomheden!


