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Nya brandskyddsregler 
Boverket har under flera år arbetat med de nya 
brandskyddsreglerna och syftet med deras verk-
samhet avseende brandskydd är att förebygga 
skador på människor till följd av bränder. 

Boverket har som myndighet ett uppsiktsansvar 
över att det byggs på ett robust och brandsäk-
ert sätt. Myndigheten deltar också aktivt i det 
europeiska arbetet med brandskydd och en stor 
mängd standarder utarbetas på uppdrag av Euro-
peiska kommissionen. 

Standarderna ska leda fram till att brandegen-
skaper deklareras på ett gemensamt sätt men 
observera att säkerhetsnivån däremot bestäms av 
varje enskilt medlemsland genom nationella byg-
gregler, i Sverige av Boverkets byggregler (BBR).

Boverkets förslag på hur framtidens regler ska 
se ut har nu varit ute på remiss. Avsnitt 5 i Bover-
kets byggregler har arbetas om med verifierbara 
funktionskrav och nivåsättande allmänna råd. En 
vägledning i analytisk dimensionering fanns med 
i remissen samt att den förenklade dimensioner-
ingen har inarbetats som allmänna råd i BBR. 

Svensk Ventilation har lämnat in ett remissvar 
till Boverket som inom kort kommer att finnas 
på hemsidans medlemssida. Styrgrupp Brand 
har varit väldigt aktiva i remissarbetet. De nya 
brandskyddsreglerna kan komma att träda i kraft 
tidigast 1 oktober 2011.
(Se en filmad intervju med Mikael Strömgren och 

Caroline Cronsioe om Boverkets förslag på nya 
brandskyddsregler.)

Ny broschyr om VVS- och 
Fastighetsprogrammet
En ny broschyr har 
tagits fram ”VVS- 
och Fastighets-
programmet” med 
yrkesutgången 
Ventilationstekniker. 
Svensk Ventilation 
är en av fem organi-
sationer som har varit aktiva i text och bildarbe-
tet. Broschyren hittar du här. 
(Vill du vara aktiv i arbetet med att attrahera ung-
domar till branschen så går det bra att beställa bro-
schyren av asa.pihl@svenskventilation.se)

Styrgrupp Utbildning är delaktiga i arbetet med 
utformningen av marknadsstrategin för att attra-
hera branschens framtida medarbetare. Ett led 
i detta arbete är att de 5 organisationerna även 
har lanserat uttrycket ”Få yrken ger lika många 
möjligheter” läs mer om VVS- Fastighetspro-
grammet här.

Konjunkturseminarium 
Svensk Ventilation är medarrangör till det kon-
junkturseminarium, som VVS- Företagens 
lokalförening Stockholm arrangerar. Årets semi-
narium hölls den 28 september på Rica Hotel i 
Älvsjö, Stockholm. Rolf Persson, Industrifakta, 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Var-med-och-paverka-framtidens-brandskyddsregler/
http://svenskventilation.se/index.php3?use=document&cmd=show_inline&fileid=493&filename=VVS_broschyr_Slutkorr.pdf
http://www.frittyrke.se
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informerade om den ekonomiska utvecklingen 
och dess effekter för installationsbranschen i 
Stockholmsregionen. Johan Treschow, Stock-
holms Handelskammare informerade allmänt 
om konjunkturen i regionen och Lars Nordquist, 
Arbetsförmedlingen, informerade om läget på 
arbetsmarknaden. Om du är nyfiken på de-
ras presentationer finns de att läsa under våra 
Medlemssidor på hemsidan. För att få tillgång till 
dessa måste du så klart vara medlem hos 
Svensk Ventilation.

Besök från Turkiet
Svensk Ventilation hade en turkisk delegation, 
Miljödepartementet, Boverket, Arbetsmiljöverket 
och Funkis på besök den 1 oktober. De turkiska 
gästerna kom från Ministry of Labour and Social 
Security och Department Occupation, Health and 
Safety Centre och de var i Sverige för att studera 
Sick Building Syndrome (SBS). Deras veckolån-
ga besök började på Lunds Tekniska Högskola, 
SP i Borås, Socialstyrelsen, Stockholms Stad/
Karolinska Institutet och avslutades hos oss. 

Ny tf VD på Svensk Ventilation
Pär Johansson tillträdde den 1 oktober som 
tillförordnad VD efter Anders Asp. Pär är 
försäljningschef på Systemair, vilket han 
kommer att fortsätta med. Han är också sup-
pleant i styrelsen för Svensk Ventilation.

Ny professor på KTH
Ivo Martinac är sedan 1 juli professor i instal-
lationsteknik på Kungliga Tekniska Högsko-
lan och ser utnämningen som en utmaning 
då installationsbranschen idag har stora 
kunskapsbehov. 

Olle Nevenius berättar om OVK besiktningar.        

Kerstin Wennerstrand från Miljödepartementet sam-
talar med de turkiska besökarna.   

http://svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1498


NYHET: 

Medlemskalender

2010-10-05  Styrgrupp Utbildning

2010-10-06  Arbetsgrupp Forskning

2010-10-07  Eurovent Produktgrupp 6C Air Handling Units 

2010-10-07    Eurovent Produktgrupp 4B Air Filters 

2010-10-12    Eurovent Produktgrupp 7 Heat Exchanger

2010-10-12    Grupp ”Säker Luft”

2010-10-21  Lokalföreningen Stockholm

2010-10-22  Lokalföreningen Stockholm

2010-11-03  Styrgrupp Entreprenad

2010-11-18    SIS/TK 170 Luftbehandlingsteknik

2010-11-23  Styrgrupp Brand

2010-11-25    Styrgrupp Utbildning
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