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Bra Ventilation  
I den nya skriften ”R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav”, som tagits fram av 
VVS-tekniska föreningen i samarbete med bl a Chalmers och KTH, Akademiska hus och 
Svensk Ventilation, indelas inneklimatet i klasser, där den lägsta klassen motsvarar aktuella 
myndighetskrav. Riktlinjerna skall fungera som en mall för beställaren och underlätta 
kommunikationerna mellan beställare och vvs-konsult när man specificerar inneklimatet.  
 
I vårt intresse ligger att dessa riktlinjer blir kända och använda. Vi måste ständigt påtala vikten 
av ett bra inneklimat och särskilt nu, när energifrågan blir allt aktuellare. Det enklaste sättet att 
spara energi är att försämra inneklimatet! Därför producerar vi boken ”Bäst i klassen”, som 
förutom en lättfattlig beskrivning av inneklimatet och dess klassindelning byggd på R1 också 
tar upp följande punkter: 

• Inneklimat och hälsa 
• Inneklimat och energihushållning 
• Inneklimat och sjukfrånvaro 
• Lönsamt inneklimat 

Som vanligt arbetar vi med nya och gamla fakta baserade på forskning och känd kunskap. Det 
färskaste underlaget är REHVA Guidebook No 6 av Pawel Wargocki och Olli Seppänen med 
titeln ”Indoor Climate and Productivity in Offices”, som på ett övertygande sätt visar att det är 
mycket lönsamt att investera i ett bra inneklimat, eftersom antalet sjukdagar sjunker och 
produktiviteten ökar.  
Arbetet med vår bok pågår för fullt och den beräknas vara klar i slutet av september. Våra 
systerorganisationer i Norden har visat stort intresse för att ta delar av kampanjen till sina 
länder och här hemma är VVS-Installatörerna och Kylentreprenörerna intresserade av ett 
samarbete. 
Kampanjen finansieras som vanligt med frivilliga medel från våra medlemmar. Har du inte 
anmält ditt deltagande än, så kontakta lena.dansarie@svenskventilation.se  
 
 
Ekologiskt byggande 
Boverket har gjort en utredning, som granskar ekologiskt byggande ur ett miljö- och 
hälsoperspektiv. Om självdragsventilation, som är det enda man granskat, sägs ”Enkel 
självdragsventilation kan endast med tvekan anses vara miljö- och hälsomässigt hållbar”. Läs 
utredningen på Boverkets hemsida www.boverket.se  
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Ägare till byggnader måste lämna in energideklaration  
Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i 
byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 
procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska 
beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet samtidigt 
som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. En ny lag införs om att ägare till byggnader 
ska bli skyldiga att deklarera energianvändningen och inomhusmiljön i en energideklaration. 
Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och börjar gälla den 1 oktober 2006. Olika kategorier av 
byggnader kommer att successivt omfattas av reglerna. Läs mer på vår hemsida 
www.svenskventilation.se  
 
 
Höj dina montörers kompetens med studier på hemmaplan 
Nu kan montören studera i egen takt på hemmaplan – det sparar tid och pengar. Svensk 
Ventilation har tillsammans med IUC utvecklat självstudiepaketet Certifierad 
Ventilationsmontör i två steg. Där det behövs tar montören hjälp av sin chef eller någon annan 
på företaget.  
 
Steg 1 ger de grundläggande kunskaper som krävs i arbetet som ventilationsmontör. 
Studietiden är beräknad till ca 24 timmar och avslutas med ett kunskapstest. Inga förkunskaper 
krävs. 
 
Steg 2 kombinerar 8 timmar självstudier med en lärarledd tvådagarskurs som genomförs på 
lokal nivå. Här ges fördjupad kunskap om ventilationsteknik, montage, projektekonomi och 
arbetsberedning. Deltagarna ska ha minst tre års yrkesvana samt godkänt prov från Steg 1. 
 
Ett tredje steg är under framtagning och beräknas vara klart under hösten. 
Vill du veta mer om självstudiepaketet? Kontakta Gerd Pettersson på IUC, 0150-575 00. 
 
 
Examen Stockholms Miljöcenter 
Den 16 juni tog 11 studenter vid Stockholms Miljöcenter examen i KY-utbildningen VVS-
projektör inriktning miljö, 80p. Föreningen närvarade vi avslutningslunchen och vid den efter-
följande examensceremonin delade Magnus Everitt ut stipendier från branschen till de 11 
studenterna. 
 
 
Semesterstängt 
Kansliet tar semester veckorna 28, 29 , 30 och 31. Vi önskar er alla en  
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