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Imkanaler
Antalet bränder i imkanaler har ökat, såväl i Sverige 
som utomlands. Hösten 2006 ägde en stor im-
kanalsbrand rum i Kista galleria och även i centrala 
Stockholm har flera restauranger eldhärjats på grund 
av imkanalsbränder. Kraven som bestämmer hur 
man får bygga finns att läsa i Boverkets Byggregler 
(BBR). Reglerna fastställer dock inte hur ett arbete 
ska utföras i detalj, utan föreskrifterna är skrivna som 
övergripande funktionskrav. Eftersom funktionskrav 
kan vara svårtolkade har det utvecklats olika tolk-
ningspraxis. Detta är bl.a. bakgrunden till att ventila-
tionsbranschen tillsammans med myndigheter och 
organisationer har tagit fram Imkanal 2010.

Efter att ha genomfört brandtester av imkanaler 
enligt standardiserad metodik, har ventilations-
branschen tillsammans med myndigheter klassat 
in de mest vanliga imkanalsmaterialen i bransch-
rekommendationen Imkanal 2010.
     Denna branschrekommendation är avsedd att 
användas som utformningsunderlag inför installa-
tion eller byggnation av imkanaler. Bransch-
rekommendationen kan även användas vid om-
byggnad eller ändring av imkanaler, och förenklar 
för beställaren att ställa relevanta krav. 

Läs mer om de tre klasser av imkanaler här. 

Imkanal 2010 har arbetats fram av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, PLR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SP, 
Brandskyddsföreningen Sverige, Paroc, Profiduct, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder samt Svensk Ventilation. Arbetsmiljöverket, 
Boverket och Brandkonsulten AB har lämnat synpunkter under arbetet

http://www.imkanal.se/
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Miljöklassad byggnad 
Sveriges första miljöklassade villa finns i Lund.  
Typhuset Villa Trift 3.0 är ett bevis att det går 
utan större extrakostnad bygga ett energi- och 
miljösmart småhus. Huset har klassificerats som 
en silverbyggnad. Guld för energi och innemiljö 
men silver för material och kemikalier vilket ger 
ett silverbetyg som helhet. När det gäller täthet 
har villan visat sig ha betydligt bättre egenska-
per än planerat för att provtryckningen visade att 
luftläckaget var 0,13 l/s kvm.

Villan är utrustad med ett FTX-aggregat med en 
roterande värmeväxlare med hög temperatur-
verkningsgrad. Läs mer här.

Energiinsikt
EnergiInsikt är ett road show-projekt som med 
stöd av Energimyndigheten går av stapeln
under våren 2011. Då kan företag som arbetar 
med energieffektivisering under en eftermiddag 
på 24 olika orter visa upp sig för fastighetsägare, 
industrier, konsulter, politiker och allmänhet. Ar-
rangemangen sköts av de lokala Energikontoren 
och marknadsföringen kommer att ske både på 
regional och på lokal nivå. Kontakta snarast det 
lokala Energikontoret om ni vill vara med i En-
ergiInsikt. Läs mer här. 

Fakta Miljöklassad byggnad 
Byggnaden klassas inom tre områden: energi, 
innemiljö och material och kemikalier.
För energi bedöms energianvändning jäm-
fört med BBR, energibehov (klimatskal, 
solvärmelast) och energislag. 

För innemiljö bedöms ljudmiljö, luftkvalitet 
(radon, ventilation, kvävedioxid), fukt, termiskt 
klimat, dagsljus och vatten med avseende på 
legionella.

När det gäller material och kemikalier krävs 
dokumentation på alla produkter som ingår i 
bygget.

Byggnaden betygsätts inom de olika områdena 
och betyget vägs ihop till ett slutresultat, guld, 
silver eller brons. Läs mer här

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/planera_bygga_bo/2010/Nummer-6/forsta-villan.pdf
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2010/Miljoklassad-byggnad---Manual-for-befintlig-byggnad/
http://eef.hampusmedia.se/images/uploads/en_in_inbjudan_till_utstallare_14dec.pdf


Boverket
Från den 1 januari 2011 blir det fyra verksam-
hetsavdelningar och en ny utvecklingsavdelning. 
Martin Storm är verksamhetschef och detta är de 
nya enheterna inom verksamhetsavdelningen:
• Enheten för Planering och bygglov
• Enheten för Byggregler                    
• Enheten för Styrmedel för bostäder och 
• bebyggelse                                            
• Enheten för Boende, arkitektur och stads-

utveckling
Den 1 januari 2011 sker flera ändringar i Bover-
kets byggregler. Bland annat förenklas reglerna 
för student- och ungdomsbostäder.
Den 2 maj 2011 träder den nya plan- och byggla-
gen med tillhörandeförordning i kraft. 

Större förändringar till hösten 2011. Boverket 
planerar att göra större förändringar i byggre-
glerna som kan träda i kraft under hösten 2011. 
Förändringarna berör brandskydd, energihus-
hållning samt regler för ändring av byggnad.                                                           
Läs mer här.

Boverkets byggregler, BBR, ändras genom BBR 
17, BFS 2010:29. Läs mer här.
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Återblick 2010
Energimyndighetens testlab bevisar att moderna 
fläktar är upp till 3 gånger effektivare. 

Energimyndigheten testar FTX-aggregat. Testet 
visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt 
hus kan du göra en energibesparing på mellan 
3 000 och 6 000 kWh per år.

Energimyndigheten informerade om ”Nationell 
strategi för lågenergibyggnader”, Energimyndig-
heten har i samråd med Boverket utformat ett 
förslag som har till syfte att åstadkomma fler 
”nästan nollenergibyggnader”, i Sverige med 
anledning av det omarbetade direktivet om 
byggnaders energiprestanda, EPBD 2.

Ekodesigndirektivet utvidgas till energirelaterade 
produkter och revideringen innebär att även 
energirelaterade produkter kan få ekodesignkrav 
framöver. Genom att ställa minimikrav på olika 
produktgrupper minskar energianvändningen 
avsevärt. Ekodesignkraven tillsammans med en-
ergimärkningen beräknas kunna spara 1116 TWh 
inom EU år 2020. Ekodesignkraven i form av EU-
förordningar gäller för alla medlemsländer i EU.

Energimyndigheten informerar att det nu finns 
ett preliminärt förslag från EU-kommissionen om 
produktkrav för hushållsventilation (<125W) och 
köksfläktar (<280W), som är en del av Ekodesign 
Lot 10. De bjuder in till möte den 14 januari 2011 
för att diskutera förslaget.

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2010/2010-5.pdf
http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/BBR/PDF/BFS2010-29BBR17.pdf
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Socialstyrelsen driver ett nationellt tillsynsprojekt 
för att förbättra fastighetsägares egenkontroll 
enligt miljöbalken. Projektet pågår fram till den 31 
maj 2011. Socialstyrelsen har valt det här projek-
tet eftersom inomhusmiljön har så stor betydelse 
för vår hälsa och för att flera kommuner haft 
önskemål om projekt om egenkontroll.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3 
Maskiner trädde i kraft 29 december 2009 (se 
även maskindirektivet 2006/42/EG).Föreskriften 
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning trädde i 
kraft 1 april 2010.

Byggarbetsmiljösamordnarens (BAS–U och BAS-P) 
krav på utbildning ändrades med AFS 2009:12 till 
att tillämpas från 1 januari 2011.

Medlemsförmåner
Som bransch har vi större chans att exempelvis 
få förmånligare rabatter. Vi har nu tecknat avtal 
med några drivmedelsbolag samt SFK Certi-
fiering för systemcertifieringar. SFK Certifiering 
är ett ackrediterat certifieringsorgan som cer-
tifierar ledningssystem bl.a. kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö (ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 
18001). 

Är företaget redan certifierat men ni vill ta del 
av avtalet mellan Svensk Ventilation och SFK 
Certifiering kan ni lätt byta certifikatsleverantör 
när som helst. Man behöver med andra ord inte 
vänta på att ert befintliga certifikat går ut. Om 
företaget ännu inte är certifierat så kan SFK Cer-
tifiering hjälpa er att hitta lämpliga konsulter för 
att bygga ert ledningssystem. 

Kontakta  clas.hellsen@sfkcertiflering.se och mer 
information om SFK Certifiering hittar ni på deras 
hemsida. Som kund inbjuds ni till diverse aktiv-
iteter som t.ex. deras uppskattade kunddagar 
samt ett års gratis medlemskap i Svenska Före-
ningen för Kvalitet.

För att se fler medlemsförmåner loggar du in på 
Medlemssidorna på vår hemsida. Vi har ju fler 
erbjudanden som exempelvis företagsförsäkring, 
entreprenadförsäkring, fordonsförsäkring mm.

Intresserade medlemmar som deltog när Svensk Ventilations 
LCC program introducerades.

http://www.sfkcertifiering.se/
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Medlemskalender
2011-01-10  Eurovent Commission

2011-01-11 Arbetsgrupp BBR träffar Boverket

2011-01-13     Telefonmöte, Eurovent Produktgrupp 15 Building Ventilation Systems

2011-01-13     Telefonmöte, Eurovent Produktgrupp 6D Fan Coil Units

2011-01-14 Energimyndigheten, Lot 10 Hushållsventilation och köksfläktar

2011-01-15 Styrgrupp Utbildning, ”Öppet Hus Lindholmens Gymn., Göteborg” 

2011-01-18 Arbetsgrupp Forskning

2011-01-19 Möte ”Lågenergihusprojekt, Energikontoret Mälardalen”                                                                                                 

2011-01-25     Telefonmöte, Eurovent Produktgrupp 16 Air Curtains

2011-01-25 European Commission, Conference CIP (stakeholder)

2011-01-26  Styrgrupp Utbildning

2011-01-26 Samverkansmöte med medlemmar och IUC                                                                  

2011-01-27 CEN/TC156 WG2 Ventilation for residential buildings 

2011-01-28     Kanaltillverkare, IF (Isoleringsfirmornas Förening) och HSB                                                          

2011-01          Ecodesign Lot 6, 2nd stakeholder meeting

2011-01          Ecodesign Lot 21, 1st stakeholder meeting                                                                                                       

2011-01          Ecodesign Lot 20, 1st stakeholder meeting                    

2011-02-04     Styrgrupp Produkter träffar Arbetsmiljöverket

2011-02-07 Medlemsbesök från vecka 6-8, KTH deltar                                                                                                              

2011-02-15 Styrelsemöte

http://ec.europa.eu/cip/cip_conference/index_en.htm
http://www.ecohvac.eu/project-planning.htm
http://www.ecoheater.org/lot21/planning.php
http://www.ecoheater.org/lot20/planning.php
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Mässor/Konferenser
2010-12-02 Nordic Indoor Air 2010  (Stockholm, 2/12- 3/12)

2011-01-20 Energideklarationsdagen  (Stockholm, Teknologisk Institut)

2011-01-25 European Commission,Conference on the future of the CIP 

2011-01-25 ExpoVent Trollhättan 

2011-01-26 ExpoVent Göteborg

2011-01-27 ExpoVent Borås

2011-01-31 AHR EXPO  (Las Vegas, 31/1-2/2)

2011-02-24 ACREX INDIA  (Pragati Maidan New Dehli, 24/2-26/2) 

2011-03-15 ExpoVent Kalmar

2011-03-15 Energiutblick 2011 (Göteborg 15/3-17/3)) 

2011-03-15 ISH 2011 (Frankfurt, 15/3-19/3)

2011-03-16 ExpoVent Växjö

2011-03-17 ExpoVent Linköping

2011-03-21 Sveriges Energiting

2011-04-02 World Sustainable Energy Days (Wels, 2/4-4/4) 

2011-04-06 Bygg/VVS Mässa, Öresund 2011 (Malmö, 6/4-7/4))

2011-05-03 ExpoFastighet Stockholm  ”Stora Inneklimatpriset”

2011-05-17 ExpoVent Falun

2011-05-18 ExpoVent Karlstad

2011-05-19 ExpoVent Örebro

2011-06-05 Indoor Air 2011 (Austin Texas, 5/6-10/6)                                                                  

http://ec.europa.eu/cip/cip_conference/index_en.htm
http://ahrexpo.com/sitemap/404index.html
http://www.acrex.org.in/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Energiutblick/
http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
http://www.sverigesenergiting.se/
http://www.wsed.at/en/programme/ee-watch-building-renovation/
http://live.easyfairs.com/fileadmin/groups/7/2011/BYGG_VVS_2011/BYGG%20�resund%202011%20folder_02.pdf
http://www.isiaq.org/publications/conference_info.pdf

