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Regeringens byggsamordnare kommer till vårt årsmöte på 
Såstaholm i Täby den 12 maj 
 
Regeringen utsåg nyligen Sonny Modig till sin byggsamordnare med uppgift att leda arbetet 
mot en mer kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten byggsektor. Hans huvudsekreterare 
Ingvar Andersson kommer att på årsmötet berätta om vilka problem de ser och också vilka 
tänkbara åtgärder som kommer att behövas för att ändra hela byggsektorn och vilken roll vi 
kan tänkas spela i den processen. Du kommer också att få tillfälle att ställa frågor.  
 
Dessutom kommer vi att redovisa läget för några av våra stora projekt; Bra Ventilation med 
inriktning bostad samt branschgemensamma drift- och skötselinstruktioner. 
 
Årsmötet börjar kl. 15.00 med registrering och kaffe. Kvällen kommer att på sedvanligt vis 
avslutas med en middag som följs av ett högklassigt och fartfyllt uppträdande. 
 
Missa inte årets branschbegivenhet utan anmäl Dig omedelbart på bifogade blankett. Du är 
varmt välkommen! 
 
 
Bra Ventilation – Bostäder 
Nu är den här; den nya faktaboken om luften i våra bostäder! Som du ser är det också en 
handbok med avsikt att ge handfasta råd till alla de fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och 
villaägare som bygger nytt eller skall renovera fastigheten. Vi har haft ambitionen att försöka 
ge realistiska råd med hänsyn tagen både till tekniska möjligheter men också ekonomiska 
begränsningar. Trovärdighet har varit ett honnörsord för den teknikgrupp inom Svensk 
Ventilation, som svarat för faktaunderlag och tekniska råd. Boken har tagits fram i samarbete 
med VVS-Tekniska föreningen, som granskat allt innehåll. Boken är tryckt i 20 000 ex, varav 
vi i ett första steg kommer att sända ut den till ca 6 000 fastighetsägare, byggentreprenörer, 
arkitekter, konsulter, myndigheter och kommuner. En power-point-presentation med talmanus 
är under produktion och kommer att finnas på vår hemsida. Pressreleaser kommer att sändas 
till ett 100-tal tidningar tillsammans med boken. Svensk Byggtjänst kommer att presentera 
boken på sina informationsträffar för konsulter och beställare. Den tänkta starten med ett 
seminarium på Sydbygg i Malmö fick tyvärr ställas in eftersom antalet anmälda var alltför 
lågt (14 st) Många andra seminarier drabbades av samma öde och publiktillströmningen till 
mässan var låg.  
Behöver du flera böcker så kontakta Lena Dansarie. 



 

 
 
Ny rapport om byggmaterialindustrin 
Den 3-åriga kampanjen för att höja byggmaterialindustrins anseende bland politiker, 
myndigheter, beställare och många andra grupper rullar nu vidare. Den bifogade broschyren 
kan sägas vara en fakta- och programrapport om den betydelse byggmaterialindustrin har för 
landets ekonomi och vilka utvecklingstrender som kommer. Som ett exempel på industriellt 
byggande redovisas fabrikstillverkade fläktrum och på ett faktablad, som finns på 
byggmaterialindustrins hemsida www.byggmaterialindustrierna.se kan du läsa om CADvent 
konstruktionsprogram i 3 D. 
 
 
Nya standarder på remiss 
prEN 15203 - Energy performance of buildings - Assessment of energy use and definition of 
ratings  
Den föreslagna svenska titeln är:  
Byggnaders energiprestanda - Bestämning av energianvändning och definition av 
deklarationsmetoder.  
prEN 15217 - Energy performance of buildings - Methods for expressing energy performance 
and for energy certification of buildings 
Den föreslagna svenska titeln är:  
Byggnaders energiprestanda - Metoder för att uttrycka energiprestanda och system för 
energideklarationer  
Är Du intresserad av att lämna synpunkter så kontakta Magnus Everitt 
 
 
Nya utbildningar SMC 
Stockholms Miljöcenter startar vidareutbildning inom VVS-projektering 40 KY-poäng. 
Utbildningen ger en fördjupning inom området VVS-projektering och passar dig som redan 
har en utbildning inom installationsområdet om minst 80 poäng (KY eller högskola) eller har 
motsvarande arbetslivserfarenhet. 
Utbildningen bedrivs på distans med träffar i Stockholm ca var femte helg. 
 
Nu finns det även möjlighet att lösa enstaka kurser från våra kvalificerade yrkesutbildningar 
(VVS-projektör och VVS-projektering). Du kan välja bland t.ex. CAD-teknik, brand, juridik 
och mätteknik m.fl. Undervisning sker i Stockholm. 
  
För mer information kontakta Anna-Karin Härd på Stockholms Miljöcenter tfn 08-528 07 833 
eller E-post anna-karin.hard@stockholmsmiljocenter.se, eller besök 
www.stockholmsmiljocenter.se. 
 
 



 

 
 
Basta 
Byggbranschen har nu enats om gemensamma kriterier för att få en minskning av 
förekomsten av farliga ämnen i byggandet. Branschen har enats om ett gemensamt system 
som bygger på egenkontroll. 
 
Målet är nu vara att alla leverantörer registrerar hela eller delar av sitt produktsortiment och 
verkar för att underleverantörerna ställs inför samma krav (substitutionsprincipen). 
Förhoppningen är att, när provperioden är över, ska BASTA-systemet ha den accept och 
användning i branschen som avsetts. Läs mer på vår hemsida www.svenskventilation.se och 
Bastas hemsida www.bastaonline.nu. 
 
 
Kretsloppsrådet 
Vi bifogar informationsbladet i Kretsloppet med senaste information från Kretsloppsrådet. 
 


