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Bra Ventilation – Bostäder 
Boken ”Andnöd” har tillsammans med några varianter av följebrev nu distribuerats till 
följande målgrupper: fastighetsbolag inkl allmännyttan, byggentreprenörer, skorstensfejare, 
arkitektkontor, VVS-konsulter, kommuner, VVS-inspektörer och energirådgivare i 
sammanlagt ca 5 000 ex. Dessutom har nära 3 000 bostadsrättsföreningar fått brev med 
erbjudande om att kostnadsfritt beställa ett ex av boken, och de beställningarna har börjat 
rulla in. Kampanjen gör nu halt för sommaren men det finns all anledning att redan nu börja 
fundera på höstens aktiviteter, som ju till stor del måste bedrivas på lokal nivå. Skall några 
seminarier – gärna tillsammans med VVS-Tekniska föreningen – ordnas, kan jag väva in 
budskapet i den allmänna presentationen av mitt företag och produkterna eller finns det andra 
sätt att komma ut med vårt budskap om behovet av frisk luft hemma? Vi hjälper förstås gärna 
till; både med idéer och goda råd. Bildmaterialet kring boken är nu nästan helt klart och du 
kommer snart att hitta mer än 50 bilder med talmanus på hemsidan, som du kan välja bland 
till din egen dragning. Magnus har presenterat boken på Funkis årsmöte och kommer att 
medverka vid VVS-inspektörernas tekniska informationsmöte i september. Ordförandena i 
VVS-Tekniska föreningen har redan tidigare fått en genomgång och har förklarat sig mycket 
intresserade av att arrangera ett seminarium kring boken.  
 
 
BQR – Rådet för Byggkvalitet 
Det nya informationsbladet bifogas. Vi vill särskilt peka på seminariet i Göteborg 4 oktober, 
som kommer att behandla de två projekt som BQR driver; Best Practice och Förlängda 
Garantitider. Separat inbjudan kommer efter semestern. 18 oktober kommer det att arrangeras 
ett heldagsseminarium i Stockholm, som du kan läsa mer om i informationsbladet. 
Medlemsföretag deltar utan kostnad. 
 

Future City 
Under augusti drar vi igång nästa års upplaga av Future City tävlingen. I år görs en bred 
satsning över hela landet – Nu har du chansen att vara med och göra något för 
nyrekryteringen till branschen. Se bif inbjudan. 
 
 



 

Nya Standarder på remiss 
Nedanstående standarder är koppade till energidirektivet 
 
prEN 13779:2005/review - Ventilation for non-residential buildings - Performance 
requirements for ventilation and room-conditioning systems 
 
prEN 15239 - Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for 
inspection of ventilation systems 
 
prEN 15240 - Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for 
inspection of air conditioning systems 
 
prEN 15241 - Ventilation for buildings - Calculation methods for energy losses due to 
ventilation and infiltration in commercial buildings 
 
prEN 15242 - Ventilation for buildings - Calculation methods for air flow rates in commercial 
buildings 
 
prEN 15243 - Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load and 
energy for buildings with room conditioning systems 
 
prEN 15251 - Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light 
and noise 
 
Om ni vill läsa och lämna synpunkter kontakta Lena Dansarie. 
 
 
Utökad tid för kurser i Installationsteknik på KTH 
Installationsteknik har tidigare hört hemma på V-programmet på KTH. Nu håller under-
visningen på hela KTH att organiseras om, och ämnet Installationsteknik hör numera hemma i 
utbildningsprogrammet Samhällsbyggnad, som bildats genom sammanslagning och 
omarbetning av flera tidigare program. 
 
Vi befarade tidigare att utrymmet för undervisning i Installationsteknik därvid skulle minska. 
Det har blivit tvärtom! 
 
En av orsakerna till detta är att KTH fått undervisningstid i kurser som tillhör de två första 
årskurserna, vilket de tidigare inte haft. I de båda högre årskurserna har Installationsteknik 
Grundkurs, som tidigare varit inbakad i en 10-poängskurs som heter Byggnader och 
Installationer, åter blivit en egen kurs (5p). 
Därefter kan studenterna läsa  

o Installationsteknik Fördjupningskurs (5p), 
o Simulering och systemstudier inom Installationstekniken (5p), 
o Skydds- och Industriventilation (5p) 
o samt eventuellt Inomhusklimat (5p). 

 
 
 



 

Förutom ovan nämnda kurser ger KTH kurser för studenter som valt annan inriktning än den 
mot byggnader.  
 
Förändringen ger tillfälle till förnyelse. Först ut vad gäller omarbetning av kurser som getts 
tidigare har Simuleringskursen varit. Den har getts nu under våren och blivit en framgång. 
Den har omarbetats av Pär Carling, ÅF och doktorand i Installationsteknik, som har förskjutit 
tyngdpunkten mot praktisk tillämpning. 
 
Vi bedömer att den intresserade eleven som vill specialisera sig i VVS- och 
Installationsteknik har stora möjligheter att på KTH skaffa sig en konkurrenskraftig 
utbildning. Hemvisten i S-programmet innebär att studierna också kommer att omfatta bl a 
byggnadstekniska och ekonomiska delar. 
 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
Det senaste informationsbladet bifogas. 
 
 
Höstens kurser på IUC 
Vidareutbilda dig själv eller din personal med någon av IUC:s många kurser – se bifogade 
kursprogram. 
 

Semesterstängt  
Vi håller kansliet stängt för semester under veckorna 28, 29, och 30. Vi önskar er alla en 
riktigt skön sommar! 
 
 
 

 



 

 
 


