
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION

Årstaängsvägen 19C,    Box 47 103,    100 74 Stockholm    Tel 08-762 73 60    E-post info@svenskventilation.se

Nr 2 2011

Miljonprogrammet

Hållbara Hilda är ett av de första större förnyelsepro-
jekten inom ett helt bostadsområde byggt i slutet av 
1960-talet. Projektet är skapat och beslutat av med-
lemmarna i bostadsrättsföreningen för att förädla 
Hilda i Rosengård från ett bra boende till det bästa.
     I Sverige och i övriga Europa finns en mängd 
bostadsområden byggda samtidigt med Hilda. 
Många av dem står nu inför samma utmaning som 
brf Hilda, med stora behov av omfattande insatser 
för att bli energieffektiva och klimatsmarta genom 
hållbara tekniska lösningar.
     Det gör Hållbara Hilda till en unik satsning såväl 
nationellt som internationellt – en pionjärsatsn-
ing som drivs av medlemmarnas engagemang för 
ekonomisk, social och miljömässig uthållighet.
     Det nya ventilationssystemet är den enskilda 
investering inom förnyelseprojektet Hållbara Hilda 
som ger störst ekonomisk effekt och störst positiv 
miljöeffekt. Vinsten med FTX-system är att behovet 

av värme från radiatorerna i lägenheterna minskar 
kraftigt och under vissa tider på året inte behövs alls. 
En annan positiv effekt är att klimatet i lägenheterna 
blir mer behagligt.
     Hjärtat i det nya systemet är de så kallade ”ven-
tilationshusen” som monteras på taken. De sexton 
nya ” ventilationshusen” är inredda med aggregat 
med värmeväxlare. Fläktarna är energieffektiva och 
styrs genom varvtalsreglering. Lyssna och läs här. 

Ventilationen i skolor 
Nästan en fjärdedel av Stockholms förskolor och 
skolor har så dålig luftkvalitet att det krävs åt-
gärder.
     Miljöförvaltningen kontrollerar inomhusmiljön 
på Stockholms gymnasie-, grund- och förskolor.
De tittar bl.a. på ventilation, radon, fukt, buller 
och lufttemperaturer. Miljöförvaltningen har just 
nu 258 tillsynsärenden som ligger på hög och  i 
de flesta av fallen handlar det om att förbättra 
ventilationen eller utföra en radonutredning.
     Åtgärderna är kostsamma och i dagsläget 
vet tjänstemännen inte ens om några fel faktiskt 
har rättats till, eftersom de inte har haft tillräckligt 
med personal för att göra uppföljningar. Enligt 
Per Ankersjö (C), ordförande i Stockholms miljö- 
och hälsoskyddsnämnd är det här ett prioriterat 
område under 2011. Läs mer här.

Det nya ventilationssystemet är den enskilda investering 
inom förnyelseprojektet Hållbara Hilda som ger störst 
ekonomisk effekt och störst positiv miljöeffekt.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4280702
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/luften-i-skolorna-dalig_5918353.svd
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Nätverket komin

Svensk Ventilation är med i nätverket ”Kompe-
tens för inomhusmiljö och hälsa”. Ett bra inom-
husklimat skapar förutsättningar för välmående 
och trivsel som i sig kan bidra till ökad ar-
betseffektivitet hos byggnadens användare. 
Genomtänkta materialval, god ventilation, ett 
ändamålsenligt bruk av byggnaden samt bra 
skötsel och underhåll utgör väsentliga faktorer för 
inomhusklimatet. Läs mer här. 

Instruktioner för drift & underhåll
Vi vet att ventilationen kommer att få en ännu 
mera central roll i framtiden när vi ska energieffek-
tivisera. För att lyckas med att energieffektivisera 
och samtidigt ha ett bra inomhusklimat så är sköt-
seln och underhållet av ventilationsanläggningar 
väldigt viktigt. En förutsättning är att det bl.a. finns 
instruktioner för drift och underhåll.
     Byggtjänst, VVS Företagen och SvenskVentila-
tion har tagit fram ”Instruktioner för drift och under-
håll”, Branschstandard 2010. Beställ boken här. 

Standardiseringsarbete

Vill vi vara med och påverka den framtida utveck-
lingen så måste vi engagera oss ännu mera i 
standardiseringsarbetet. För att vi skall kunna 
hävda oss på en allt mer internationaliserad 
marknad blir standarder ett allt viktigare verktyg. 
Många har upptäckt fördelarna med att aktivt 
medverka i standardiseringen och därmed stärka 
det egna företagets och organisationens in-
flytande. För att kunna göra detta effektivt är det 
viktigt att man som deltagare redan från början 
är insatt i de arbetssätt som tillämpas. Känna till 
olika roller som förekommer inom standardiserin-
gen och hur man avslöjar “bluffar” i förhandling-
sarbetet. Det är också viktigt att förstå vad som 
kännetecknar en bra standard och vikten av det 
“informella” kontaktarbetet.
     Anmäl dig till kursen ”Arbeta effektivt med 
CEN och ISO”, här.

Svensk Ventilation är medlem  i SIS.

Författare: Hans Severinson

http://komin.bolder.se/natverk
http://www.elib.se/ebokhyllan/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&ebook_id=9173334103&shop=140&search=
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40EducationEvent&objectId=156208


Arbetsmarknadsdag på IUC 
Ta chansen och träffa de blivande teknikerna och 
ingenjörerna inom ventilation. Arbetsmarknadsd-
agen i Stockholm genomförs i form av en mässa 
kl. 10.00-13.00 torsdagen den 10 mars .Svensk 
Ventilations medlemmar erbjuds att komma till 
IUC och presentera sina företag. Anmäl ditt före-
tag senast den 11 februari, här. 

Lokalföreningen Stockholm 
Lunchmöten kl.12.00-13.00 (smörgås kl.11.30) 
på Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov. 

14 feb Imkanaler, nya rekommendationer 
Petri Tuomela, SSR

14 mars Storkök 
Lennart Sandin, Halton

11 april Styckning OBS! 2 timmar, kl 12-14 
– Ekonomisk styckning 
Peter Carlsson, Tullinge Vent

Ålandskryssning
7 -8 april Lokalföreningen Stockholm, Årsmöte. 
Anmälan till asa.pihl@svenskventilation.se
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Göteborg 10-11 mars
Svensk Ventilations styrgrupper, arbetsgrupper 
och lokalföreningar träffas i Göteborg den 10-
11 mars. Inbjudna gäster bl.a. Jonas Gräslund, 
expert på Skanska, Roland Jonsson, chefsexpert 
energi på HSB och Ivo M. Martinac professorn i 
installationsteknik på KTH. Tema är ”Framtidens 
Ventilation”, och vilka aktiviteter ska Svensk Ven-
tilation satsa på i framtiden.

Anmälan senast den 10 februari till  
britta.permats@svenskventilation.se

Om du inte är med i någon grupp så går det bra 
att kontakta britta.permats@svenskventilation.se

Följande Styrgrupper finns: Entreprenad, Utbildn-
ing, Produkter, Brand och Marknad.
Arbetsgrupperna är b.la.: LCC, BBR, Forskning, 
Täta Kanaler och Aktivitetsgruppen 

Är ditt företag ännu inte medlem så går det bra 
att kontakta Svensk Ventilation, annars kan du 
läsa mer här. 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=285090
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1367
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VVS- och Fastighetsprogrammet  
Lindholmens Tekniska Gymnasium erbjuder i 
samråd med branschorganisationerna samtliga 
fyra inriktningar till hösten ”GY 2011”.
     Ventilationsteknik, Fastighet, Kyl- och 
värmepumpsteknik och VVS-teknik.
     Installationsbranschen behöver proffs. I 
Sverige finns cirka 2,6 miljoner fastigheter – från 
bostäder, skolor och sjukhus till affärslokaler, 
kontor och slott – med ett värde på mer än 6 000 
miljarder kronor. Ett värde som inte kan flyttas 
utomlands. Vi  och de andra branschorganisa-
tionerna har valt Lindholmens Tekniska Gymna-
sium att samarbeta med för att vi ser att de klarar 

att ge en kvalificerad utbildning som leder till att 
vi får kvalificerade medarbetare framöver.

   

    

Ventab och Svensk Ventilation deltog på Lindholmens 
Gymnasiums Öppna Hus  

Svensk Ventilations “Arbetsgrupp BBR” besökte Boverket i Karlskrona
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Medlemskalender för februari och mars
2011-02-01  CEN/TC 127 Fire safety in buildings

2011-02-02 CEN/TC 127 Fire safety in buildings

2011-02-04 Styrgrupp Produkter träffar Arbetsmiljöverket                                                                                               

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

2011-02-14  Lokalföreningen Stockholm (Imkanaler)

2011-02-15 Styrelsemöte

2011-03-08 Styrgrupp Brand

2011-03-09 LCC-gruppen

2011-03-09 SIS/TK 282, Utbildning ”Arbeta effektivt med CEN och ISO”

2011-03-10 Arbetsmarknadsdag på IUC (Stockholm)

2011-03-10   Eurovent Produktgrupp 1 Fans

2011-03-10     Styrgrupp Entreprenad, Produkter, Utbildning, Brand (Göteborg) 

2011-03-10      Arbetsgrupper (Göteborg)

2011-03-11      Styrgrupp Entreprenad, Produkter, Utbildning, Brand (Göteborg)

2011-03-11      Arbetsgrupper (Göteborg)

2011-03-14 Grupp ”Säker Luft”

2011-03-14 Lokalföreningen Stockholm (Storkök) 

2011-03-24 Arbetsgrupp Forskning

2011-03-29 Seminarier Energikontoret, Östergötland

2011-03-30 Eurovent Produktgrupp 16 Air Curtains

2011-03-31 Seminarier Energikontoret, Östergötland

2011-03          Ecodesign Lot 6, 2nd stakeholder meeting

2011-03          Ecodesign Lot 21, 1st stakeholder meeting                                                                                                       

2011-03          Ecodesign Lot 20, 1st stakeholder meeting

Övriga månader, se här.

http://www.ecohvac.eu/project-planning.htm
http://www.ecoheater.org/lot21/planning.php
http://www.ecoheater.org/lot20/planning.php
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1507
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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

