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Nya medlemmar 
Vi hälsar följande företag välkomna som medlemmar i vår förening: 
 
Onninen AB 
Box 1602 
701 16  Örebro 
Tel: 019-520 94 82 
Fax: 08-799 34 15 
Mobil: 070-520 94 82 
E-post: fredrik.timmermannnninen.se 
Kontakt: Fredrik Timmermann 

Energy Concept in Sweden AB 
Svensavägen 31 
434 98  Kungsbacka 
Tel: 031-87 18 20 
Fax: 031-87 18 21 
Mobil: 035-87 18 24 
E-post: bjorncis.se 
Kontakt: Björn Gustafsson 

 
 
Kampanjen ”Bäst i klassen”  
Boken har nu distribuerats inte bara till de externa målgrupperna utan också till 
medlemsföretagen inom VVS-I och Kylentreprenörerna. Tillsammans med VVS Tekniska 
föreningen har vi planerat ett stort antal träffar landet runt, men dessa blir inte av utan ett 
engagemang från våra medlemmars sida. Träffar är redan genomförda eller inbokade i 
Göteborg, Jönköping, Östersund, Eskilstuna och Stockholm. Dessutom har vi medverkat vid 
träffar med VVS-inspektörerna, Funkis och VVS-Installatörerna. Ett upplägg har varit att vi 
talar om boken ”Bäst i klassen” och ett ”lönsamt inneklimat” medan VVS Tekniska föreningen 
berättat om R1:an. Material till vår del finns ju på vår hemsida. Kontakta Lena Dansarie om du 
behöver fler böcker. Lycka till! 
 
 
Lean Construction 
Chalmers Industrihögskola drar igång en utbildning i Lean Construction, 5 p, för bygg- och 
anläggningssektorn vårterminen -07. Kursen ges för yrkesverksamma och man träffas vid 5 
tvådagars-tillfällen, ungefär 1 gång per månad. De två första kursomgångarna ingår i ett 
utvecklingsprojekt som finansieras av Boverket vilket gör att kursavgiften reduceras till ca 
hälften. I projektet ingår att kursdeltagarna bidrar till utvecklingen.  
Läs mer på http://www.industrihogskolan.com/kurser/teknik/lean_construction_vt-07.htm  
eller kontakta Maria Winther Ilerud på tel 031-772 2725, 0705-46 2725. 
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Nya godkända standarder 
EN 1507:2006 - Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - 
Requirements for strength and leakage 
Svensk titel: Luftbehandling - Ventilationskanaler och kanaldetaljer av plåt, med rektangulärt 
tvärsnitt - Krav på provning av hållfasthet och läckage. 
Publicerades 2006-07-04 

 
EN 13053:2006 - Ventilation for buildings - Air handling units - Ratings and performance for 
units, components and sections 
Svensk titel: Luftbehandling - Luftbehandlingsaggregat - Klassificering av och bestämning av 
prestanda för aggregat, aggregatdelar och komponenter. 
Publicerades 2006-09-27 
 
 
Nya Standarder för omröstning 
EN 13779 Luftbehandling - Funktionskrav på ventilations- och luftkonditioneringssystem  
EN 15239 Luftbehandling - Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av 
ventilationssystem  
EN 15240 Luftbehandling - Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av 
luftkonditioneringssystem  
EN 15241 Luftbehandling - Beräkningsmetoder för energiförluster, orsakade av ventilation och 
infiltration, hos kommersiella fastigheter 

EN 15242 Luftbehandling - Beräkningsmetoder för erforderliga luftflöden i kommersiella 
fastigheter  

EN 15251 Luftbehandling - Kriterier för inomhusmiljö omfattande värme, luftkvalitet, ljus och 
buller  

Ovanstående förslag är ute på omröstning (Formal Vote) för att tillstyrkas eller avstyrkas. Vi 
ber er granska förslagen och meddela hur Sverige ska rösta. 

Observera: På detta stadium kan man enbart rösta ja eller nej. Vid eventuella nej-svar ska 
tekniska kommentarer lämnas. 
Intresse för att lämna synpunkter meddelas Magnus Everitt, svaren skall vara SIS tillhanda 
senast 2007-01-12. 
 
 
Upphävd standard 
EN 13053:2001/AC:2002 - Ventilation for buildings - Air handling units - Ratings and 
performance for units, components and sections 
Svensk titel: Luftbehandling - Luftbehandlingsaggregat - Klassificering av och bestämning av 
prestanda för aggregat, aggregatdelar och komponenter. 
Upphävd 2006-08-17 
 



 

 
Standard på remiss 
prEN 1506/Review - Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular 
cross-section - Dimensions  

Den föreslagna svenska titeln är: Luftbehandling - Cirkulära ventilationskanaler av metall, 
inklusive tillbehör - Dimensioner 

Om ni vill påverka innehållet i den kommande standarden vill vi att ni meddelar intresset till 
Magnus Everitt. Förslag på förändringar senast 2007-03-09 till SIS.  
 
 
Easypark – betala parkeringsavgiften via telefon 
Easypark är ett enkelt sätt att parkera bilen utan att använda kreditkort eller mynt. Fördelarna är 
bl a att alla parkeringsavgifter kommer på en samlad faktura, du behöver inte hålla reda på alla 
parkeringskvitton och du betalar bara för den verkliga parkeringstiden. 
 
Svensk Ventilation har tecknat ett ramavtal med parkeringsföretaget Easypark för 
medlemsföretagen vilket innebär att medlemmar kan testa tjänsten utan abonnemang i två 
månader. Vid tecknande av abonnemang slipper ni anslutningsavgiften (engångsavgift) på 300 
kronor. Läs mer i bifogade informationsmaterial. 
 
 
Nya lokaler 
Som vi tidigare meddelat kommer vi att flytta till nya lokaler vid årsskiftet tillsammans med 
VVS-Installatörena och Kylentreprenörernas Förening. Det innebär att Installatörernas Hus inte 
längre finns kvar som koncept efter årsskiftet. Vår nya adress blir: Box 47103, 100 74 
Stockholm, besöksadress är Mejerivägen 1-3. Telefon- och faxnummer, liksom mailadresser, är 
oförändrade. 
 
 
Aktuellt från Byggmaterialindustrierna 
Vi bifogar senaste numret av nyhetsbladet från Byggmaterialindustrierna. 
 


