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Nya medlemmar 
Svensk Ventilation hade vid det senaste styrelsemötet glädjen att hälsa två företag välkomna 
som nya medlemmar i vår förening. 
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Revidering BBR kapitel 6 
Svensk ventilation har under hösten deltagit i en referensgrupp i revideringsarbetet av BBR. 
Övriga deltagare har bl a. varit Fyrklövern och ett antal stora fastighetsägare. Förslaget 
skickas vidare till Boverkets styrgrupp som beslutar om vad som ska stå i remissutgåvan. 
Styrgruppen på Boverket kommer att fatta beslut i februari och därefter kommer BBR att 
skickas på remiss i mars 2005. 
 
Standardiseringsarbetet 
Vi deltar i arbetet inom CEN, den Europeiska standardiseringen, med bland annat arbetet med 
Energidirektivet. Standardförslagen är nu lämnade till CEN och dessa kommer att gå ut till 
medlemsländerna under våren och ska vara besvarade under hösten. Den svenska instans som 
kommer att få behandla remisserna är TK 170 där Svensk Ventilation representeras av ett 
antal medlemsföretag och övriga representanter är SP samt Boverket och Arbetsmiljöverket. 
 
Sydbygg 2005 
På mässan i Malmö kommer vi att ordna ett seminarium om bostadsventilation. 
Föredragshållare är Jan Sundell DTU, Anders Svensson LTH, Anders Högström Volvo och 
Håcan Åström YIT. Seminariet kommer att behandla varför behöver vi ventilation? och hur 
ska man göra? samt energiaspekter på bostadsventilation samt komfort. 
 



 

Ny AFS gällande ställningar 
Från och med 1 januari träder nya föreskrifter för ställningar i kraft. Den laddas hem från 
www.av.se . Föreskriften heter AFS 2004:4 och är ett komplement / förändring av AFS 
1990:12. 
 
Bra Ventilation  
Kampanjen för Bra Ventilation har nu bedrivits under 1 år efter att arbetet med att ta fram 
material och kampanjplaner startade för mer än 2 år sedan. Det finns anledning att nu se på 
resultatet så här långt och därför bifogar vi en sammanfattning av kampanjarbetet, det 
material vi tagit fram och de resultat vi så här långt tycker oss se. För att befästa resultatet och 
ytterligare flytta fram positionerna måste vi fortsätta kampanjandet. Arbetet med att ta fram 
ett kampanjmaterial för bostadsventilation, som blir vårens tema, har redan startat och målet 
är att få fram ett faktamaterial liknande det vi hittills arbetat med. Som tidigare måste vi också 
finansiera delar av kampanjen med frivilliga bidrag och ytterligare sponsorföretag är 
välkomna. Anmäl Ditt företag till lena.dansarie@svenskventilation.se  
 
Inomhusmiljödagen i Gävle 9 mars 2005 
Högskolan i Gävle avd. för Inomhusmiljö anordnar seminarium om inomhusmiljön.  
Seminariet vänder sig till dig som arbetar med ventilation och inomhusmiljö och tar upp 
följande punkter:  
 

•  Byggnadsdeklarationer  
•  Kan nya termiska komfortkrav spara energi? 
•  Hjälper luftrenare att få ned partikelhalten i skolor? 
•  Hur påverkas elever och lärare av ljudmiljön  i skolor? 
•  Hur ska vi åstadkomma en tystare ljudmiljö i skolor?  
•  Nya strategier för kylning av skolor och kontor  
•  Hybridventilation lösningen för befintliga självdragsventilerade hus? 
•  Luftflöden, Ventilation och Luftkvalitét  
•  Skall vi införa ventilationsnormer för byggnadskonstruktioner? 
•  Konvertering av direkteluppvärmda hus  
•  Metoder för synliggörandet av det  termiska inomhusklimatet vid projektering 
•  Kvinnor och män upplever belysning olika!  
•  Att mäta människor – upplevelse, komfort och prestation  
•  Studier av människa och inomhusmiljö- Vilka kritiska frågor måste man få besvarade 

innan man accepterar resultat?    
För aktuell information, program och anmälan läs på hemsidan www.hig.se/tb/inomdag/  
 



 

 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
Årets sista nummer av informationsskriften bifogas. Regeringens nyligen utsedde nationelle 
byggsamordnare Sonny Modig intervjuas och presenterar en första skiss till ett arbetsprogram. 
 
Stålpriserna fortsätter att höjas 
Det har säkert inte gått någon förbi att vi under 2004 drabbats av extrema prishöjningar på 
varmförzinkad tunnplåt. Man får gå tillbaka minst två decennier för att hitta liknande 
situationer. Bakgrunden till höjningarna är att flera faktorer har samverkat som den mycket 
höga tillväxten i Kina och USA, ökade kostnader för malm, koks, kol och frakter samt den 
fortsatta konsolideringen av stålindustrin. Enligt Steel Business Briefing (www.steelbb.com) 
har prisuppgången på varmförzinkat basmaterial i norra Europa varit ca 50% under 2004.  
Trycket är fortfarande högt för prishöjningar på den europeiska marknaden då prisbilden i 
framförallt USA är kraftigt över den Europeiska. Man får räkna med fortsatta prishöjningar i 
storleksordningen 15-20% på varmförzinkad plåt under första kvartalet 2005. 
 
 

 
 
 
Slutligen önskar vi er alla 
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 


