
Geolo är ett helt nytt sätt att minimera C02-utsläpp och energiförbrukning under produktionstiden 
samtidigt som produktionsförhållandena optimeras under byggtiden. Geolo säkerställer 

byggnadens välbefinnande och maximerar dess livscykel, kostnadseffektivt.

Tillsammans med Raksystems Climate Solutions Oy:s optimala produktionsförhållanden 
och vår energilösning GEOLO skapar vi en helhetslösning som kommer att modernisera 

hela byggbranschen.

GEOLO-PAKETLÖSNING

EN FASTIGHETS LÅNGA  
LIVSCYKEL  

BÖRJAR UNDER JORDEN



HUR FUNGERAR GEOLO?

Raksystems Climate Solutions Oy:s GEOLO kombinerar en 
koldioxidneutral och förnybar geoenergilösning för byggfasen 
med ett ledningssystem för kontroll och hantering av 
produktionsförhållanden som drivs av våra utbildade experter.  
Lösningen gör det inte bara möjligt att tillföra byggvärme utan 
vi kan även tillföra kyla på sommaren för att säkerställa idealiska 
arbetsförhållanden och uttorkningstider.

Geolo ger noll CO2 utsläpp och optimala produktionsförhållanden 
för byggsäsongen, oavsett årstid, vilket bidrar till välmående 
och hållbara byggnader. Vi förstår helheten i byggprojekt och 
förutsättningarna för att uppnå ett optimalt slutresultat.

GEOLO -
 RENARE PRODUKTION OCH VÄLMÅENDE FASTIGHETER

GEOLO -
 EN FASTIGHETS LÅNGA LIVSCYKEL 

BÖRJAR UNDER JORDEN
BYGGNATION MED GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Spar energi, reducerar kostnader och minskar CO2-utsläpp  
 under byggtiden.

• Stödjer arbetet att uppnå miljöcertifieringar.

• Hjälper till att hålla tidsplaner.

• Bidrar till hög kvalitet under projektets gång.

• Ger bra kontroll i produktionsfasen och möjliggör   
 därmed ökad produktivitet.

• Tydliga tidsplaner för byggprojektet vilket möjliggör smidig  
 övergång mellan olika arbetsfaser.

• Minskar reklamationer och behovet av garantiarbete.

• Säkerställer förutsättningarna för god inomhusluft.

• Resulterar i en välmående byggnad för användarna.



 

2. GEOLO-paketlösning

4. Kvalitet

1. Ansvar

3. Produktionseffektivitet

5. Fastighetens livscykel

Jordvärme är 
förnybar och 

självförsörjande 
energi!

GEOLO -
 EN FASTIGHETS LÅNGA LIVSCYKEL 

BÖRJAR UNDER JORDEN

PAKETET INKLUDERAR:

1. Design och simulering av en komplett   
 GEOLO-lösning specifikt projekt

2. Leverans och installation på plats

3. Systemstyrd optimering av  
 produktionsförhållanden

4. Optimering och underhåll av  
 utrustning i GEOLO-lösning

5. Rapportering och  
 kvalitetssäkringsmätningar

SKÄRPTA KLIMAT- OCH MILJÖKRAV INOM 
BYGGINDUSTRIN

Inom byggbranschen kommer vikten av ansvarsfull och 
utsläppssnål verksamhet att bli allt viktigare i takt med att kund- 
och lagkraven ökar. Byggbranschen måste kraftigt minska de 
koldioxidutsläpp som byggprocessen orsakar och det med start nu. 
Att minska utsläppen på byggarbetsplatser kräver en förändring 
av välbekant praxis och användning av nya innovationer. Geolo är 
en av lösningarna som kommer att revolutionera byggbranschen.
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KONSULTFÖRETAGET ENERSYS OY 
är en expert- och designbyrå som 
tillhandahåller tjänster för förnybar 
energi under produktens hela livscykel. 
Våra värmepumpssystem bygger på 
hög kompetens inom olika områden av 
byggnadstjänster, inklusive kylteknik.

EL-BJÖRN har försett människor och 
tillfälliga arbetsplatser med rätt kraft, ljus 
och klimat sedan 1954 och vi fortsätter 
framåt. Hållbar och resurssnål energi i 
rätt form, där den behövs och när den 
behövs.

VI BEDRIVER OCH UTVECKLAR VÅRA LÖSNINGAR 
TILLSAMMANS MED PARTNERS SOM ÄR LEDANDE INOM SINA OMRÅDEN

ROTOTEC är Europas största leverantör 
av geoenergilösningar och en innovativ 
förnyare inom området. Rototecs 
heltäckande koncept täcker hela 
processen från energisystemrådgivning 
och design till installation.

Det här konceptet kan direkt ge stora kostnadsbesparingar, men 
framförallt innebär det en signifikant reduktion av utsläppen 
av växthusgaser. Ytterst behöver vi hantera de bakomliggande 
orsakerna för att påverka slutresultatet. Det gör vi genom att tillföra 
vår spetskompetens i ett redan tidigt projekteringsskede för att på 
så sätt säkerställa att vi tillfullo nyttjar alla fördelarna med GEOLO-
konceptet för varje unikt projekt.

 Jan Havik, 
VD Green Building Services

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

010-204 19 00             kontakt@raksystems.se             www.raksystems.se

Raksystems Dry-IT AB
Torkhusgatan 11
120 65 Stockholm

Våra e-postadresser är i formatet
förnamn.efternamn@raksystems.se


