
DET ÄR FÖRETAGET CHERRYCONE AB I GÖTE-
BORG som tagit fram Trygghetsvakten.
Företaget går redan med vinst, trots att pro-
dukten först nu har börjat säljas i större ska-
la på den svenska marknaden. 

– Man räknar med att 50 procent av alla
vindar, och 70 procent av alla krypgrundar
har problem med fukt, så behovet är stort.
Det gäller inte bara i Sverige. Vi räknar med
att börja sälja Trygghetsvakten till våra
grannländer Norge och Finland redan se-
nare i år, säger Rikard Bergsten, vd och
grundare av företaget Cherrycone AB.

ERSÄTTER GAMMAL TEKNIK
Rikard Bergsten är innovatör och har bland
annat läst fukt och byggnadsfysik på Chal-
mers. Det var så han kom i kontakt med de
problem som fukt på vindar och krypgrun-
dar utgör.

– Tidigare var husägare hänvisade till den
så kallade sorbtionsavfuktaren, som kom på

50-talet men forskning har pågått under en
längre tid på bland annat Chalmers och
KTH, för att hitta andra lösningar. Vi har
haft en dialog med dem när vi har utvecklat
vår egen modell, Trygghetsvakten, säger
Rikard Bergsten.

HJÄLP AV ALMI-PENGAR
För att utveckla Trygghetsvakten behövdes
pengar. Rikard Bergsten blev rekommende-
rad att kontakta ALMI Företagspartner för

att få hjälp med finansieringen. ALMI trod-
de på idén och produkten, och beviljade
pengar både till förstudier och till ett Inno-
vationslån.

– Pengarna har varit till stor hjälp. Innova-
tionslånet, tillsammans med eget kapital,
gjorde att vi kunde kontrollera utvecklingen
av produkten själva, vilket är en fördel
under den första såddfasen, säger Rikard
Bergsten.

INTELLIGENT MÄTARE
Den datorstyrda termiska avfuktaren
Trygghetsvakten fungerar med hjälp av ett
intelligent system som mäter temperaturen
och fuktnivån, och hur de utvecklas under
tiden, vilket gör det möjligt för Trygghets-
vakten att avgöra när det finns risk för röt-
och mögelskador. Då värmer Trygghetsvak-
ten utrymmet med hjälp av en värmekabel
till dess att risken är avvärjd.

BÄTTRE OCH BILLIGARE
Trygghetsvakten har också andra fördelar
jämfört med den äldre tekniken, berättar
Rikard Bergsten. 

– Den är billigare att köpa och äga, och
den är tyst och underhållsfri. Fler och fler
blir också medvetna om att det är klokt att
skydda huset i förväg. Att åtgärda en fukt-
skadad vind eller krypgrund kan kosta hun-
dratusentals kronor, och normalt täcker inte
den vanliga hemförsäkringen dessa skador.
Från början var det folk som redan hade
problem, som köpte en avfuktare. Nu är det
husägare som inte vill ha problem, som är
våra främsta kunder.

Mer info: Tel: 031-760 20 00, e-post: info@trygghetsvakten.se
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Datorstyrd avfuktare skyddar huset
Efter fyra års fältstudier och prov i
klimatkammare lanseras nu
Trygghetsvakten på den svenska
marknaden. Den datorstyrda av-
fuktaren, utvecklad av innovatö-
ren Rikard Bergsten, hjälper hus-
ägare att komma till rätta med ett
välkänt gammalt folkhemspro-
blem: för hög fukthalt i krypgrun-
dar och på vindar.

Rikard Bergsten är innovatören bakom en
ny intelligent mätare, kallad Trygghetsvak-
ten, som gör det möjligt att avvärja röt- och
mögelskador i hus.


