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ABT 06 - nya bestämmelser för totalentreprenader klara 
Strax före jul har Byggandets Kontraktskommitté (BKK) blivit klara med nya bestämmelser för 
totalentreprenader, ABT 06, som ersätter ABT 94. 
Den kanske viktigaste förändringen är att garantitiden för material och vara blir 5 år. 
Undantag är av beställaren föreskrivet material/vara, där är garantitiden alltjämt är 2 år. 
För själva arbetsprestationen är garantitiden i likhet med AB 04, 5 år. Förhandlingar pågår med 
tillverkare och leverantörer om förlängda garantitider. 
Under våren kommer kurser om ABT 06 att anordnas av Installatörernas Utbildningscenter 
(IUC) www.iuc-utbildning.se och kursarrangörer som EGA www.ega.se.  
 
 
SIS-paket 
Svensk ventilation har slutit ett avtal med SIS där vi har blivit återförsäljare av Standarder. 
Vi kan från och med nästa år erbjuda våra medlemmar rabatt på Standarder och standard paket. 
Paket 1  
Kanaldimensioner och rensluckor bestående av: 
SS-EN 1506 Ventilationskanaler och kanaldetaljer av plåt, med cirkulärt tvärsnitt, Dimensioner 
SS-EN 1505 Ventilationskanaler och kanaldetaljer av plåt, med rektangulärt tvärsnitt, 
Dimensioner  
SS-EN 12097:2006 Ventilationskanaler Krav på kanalkomponenter för underlättande av 
underhåll. 
Pris: 1185:- + moms – 20 % rabatt 
Paket 2  
Ventilationskanaler styrka och täthet bestående av: 
SS-EN 1507-2006 Ventilationskanaler av plåt med rektangulärt tvärsnitt- krav på provning av 
hållfasthet och läckage 
SS-EN 12237 Ventilationskanaler Hållfasthet och läckage hos cirkulära kanaler av plåt 
SS-EN 14239:2004 Ventilationskanaler Uppmätning av mantelyta hos kanalsystem 
Pris: 1265:- + moms -20% rabatt 
Tillägg 
SS-EN 13180 Flexibla kanaler Dimensioner och krav på mekaniska egenskaper 
Pris: 475:- + moms -20% rabatt 
Beställning sker genom att sända ett E-mail till Lena Dansarie på kansliet. 
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Bäst i klassen på engelska. Fler seminarier. 
Vid senaste styrelsemötet beslutades att vi också skall översätta och trycka boken på engelska. 
En förfrågan har gått ut till VD i alla medlemsföretag om intresse och upplaga. Har du inte 
svarat än så gör det gärna snarast möjligt.  
I samarbete med VVS Tekniska föreningen har vi planerat in seminarier i Östergötland i 
januari och i hela Norrland i mars. Ta kontakt med din lokala representant för VVS Tekniska 
föreningen och arrangera ett seminarium på några timmar om R1 och Bäst i klassen! Kontakta 
kansliet om du behöver hjälp.  
Boken har nu också sänts ut till alla medlemsföretag i VVS-I och Kylentreprenörerna 
 
 
Fler som vill ha Kanalen? 
Finns det fler inom ditt företag som vill ha ett ex av Kanalen? Vi försöker att distribuera 
Kanalen till alla som kan ha intresse av vår information. Men det slutar medarbetare och det 
börjar nya, och vi får inte alltid information om namnbyten och nytillkomna. Meddela därför 
avgående/tillkommande medarbetare till info@svenskventilation.se.  
 
 
Slutligen tackar vi för det gångna året och önskar er alla en 
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