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Ny möjlighet för Sverige  

	  

Vi står inför stora utmaningar när det gäller 
klimatet och tillsammans med tre andra bransch-
organisationer har det tagits fram en ny broschyr 
”Energisnåla installationer”. Nu vill vi bidra med 
exempel på energieffektiviseringsåtgärder som 
också samtidigt bibehåller en god inomhusmiljö. 

Sverige måste minska utsläppen av växthus-
gaser radikalt och mycket kommer att kosta 
pengar men det finns åtgärder som sparar pen-
gar samtidigt som utsläppen minskar. Många av 
dessa åtgärder finns inom vår bransch. Företag 
som har kunskaper om energieffektivisering och 
inomhusklimat kommer att växa. Det är bra för 
Sverige för det kan även skapa fler exportmöj-
ligheter på sikt. Broschyren utgör en plattform 
för medverkande organisationer och ”Styrgrupp 
Marknad” i mötet med fastighetsägare, politiker, 
tjänstemän på departement och myndigheter.

Dålig luft påverkar barns hälsa
Health Affairs presenterar en studie som visar 
direkt korrelation mellan ökade luftföroreningar 
och ökade inläggningar på sjukhus av barn med 
bronkitis. Environment News Service tar också 
upp problemet med att dålig luft påverkar små 
barns hälsa. Luftföroreningar kostar USA:s stat-
skassa miljarder och nu höjs röster i Amerika att 
införa nya lagar. Forskaren Mount Sinai visar i tre 
nya studier de ekonomiska effekterna av giftiga 
kemikalier och luftföroreningar i miljön. 
Läs mer här och här.

http://ens-newswire.com/ens/may2011/2011-05-04-02.html
http://www.pppolymer.se/upload/pdfNyhet_Kat2_20110614145156.pdf


ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION

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

Nr 6 2011

Så mår våra hus      
”BETSI” Boverkets rikstäckande undersökning av 
byggnaders energianvändning, tekniska status 
och innemiljö har nu avslutats. Resultatet från 
den undersökningen ligger till grund för Bover-
kets svar på regeringens frågor. Särskilt fokus 
ligger på att få fram underlag om skador och 
bristande underhåll samt uppgifter för utveckling 
av miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

Enligt Boverkets skrift ”God bebyggd miljö –
utvärdering av delmål för god inomhusmiljö” kan 
man bl.a. konstatera att 80 procent av småhusen 
och 50 procent av flerbostadshusen har ett lägre 
ventilationsflöde än det normenliga. Av de under-
sökta skolorna och förskolorna i Stil 2-studien har 
ungefär 40 procent inte någon godkänd ventila-
tionskontroll.

Detta leder till Boverkets förslag på ny målfor-
mulering.

Läs mer på Boverkets sida här eller här. Se även 
filmad intervju här.

Nordisk samsyn         
I tidningen The REHVA European HVAC Journal 
har de fyra nordiska ventilationsorganisationerna 
FAMBSI (Finland), VKE (Norge), Dansk Venti-
lation och Svensk Ventilation skrivit en artikel 
”Ventilations for good indoor environment – The 
Nordic way to tackle climate change, and ensure 
Indoor Air Quality”.

Branschorganisationerna vill bland annat berätta 
att de ventilationstekniska lösningarna för ett bra 
energieffektivt inomhusklimat redan finns. 

Läs mer här.

Ny filterklass i EU
Den nya filterstandarden EN 779:2011 som ska 
förbättra innemiljön och skydda människors hälsa
börjar gälla från nästa år. I Sverige kommer den 

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper 
inte påverka hälsan negativt.
Därför ska det säkerställas att:

– samtliga byggnader som omfattas av kraven 
på återkommande ventilationskontroll, OVK,
senast år 2015 har en dokumenterat 
fungerande ventilation.

	  

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Godbebyggdmilj%c3%b6_Radon_Ventilation.pdf
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/Ventilation-BETSI/
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Planering-byggande-och-boende/
http://www.rehvajournal.com/


att heta SS-EN 779:2011 Lufbehandling – Luftfil-
ter för ventilationsanläggningar – Bestämning av 
filteregenskaper.

WHO - Inomhusluftens kvalitet  
WHO har gett ut en bok om riktlinjer för inomhus-
luftens kvalitet ”Guidelines for Indoor air quality 
– selected pollutants”. I boken görs en noggrann 
genomgång av ämnen som bensen, kolmonoxid, 
formaldehyd, naftalen, kvävedioxid, PAH, radon, 
trikloretylen och tetrakloretylen. Det ges även 
rekommendationer och riktlinjer för innemiljön.
Boken finns att beställa eller att ladda ner här.

Ventilationssystem med 
återvinning
SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har 
genomfört en enkätundersökning om ventilations-
system med värmeåtervinning ”FTX system” på 
uppdrag av Energimyndigheten i samarbete med 
Boverket. Enligt undersökningen har 10 procent 
av villaägare aldrig bytt filter och över 30 pro-
cent av hushållen har under de senaste 25 åren 
inte besiktigat ventilationskanalerna. Slarv med 
filterbyte och rensning av kanaler leder till sämre 
luftkvalité och högre energianvändning.

Enligt Boverkets BETSI undersökning och re-
sultat finns det ytterligare energieffektiviserings-
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åtgärder. Skulle de cirka 1,2 miljoner småhus 
med självdrag installera FTX system så beräknas 
besparingspotentialen vara 1,4 till 3,6 TWh per 
år beroende på förutsättningar och efterföljande 
tätningsåtgärder. Läs mer här och här.

Hur energisparar man?
Det framgår av en undersökning gjord av 
Näringslivets energirapport att svenska företag 
ser energieffektivisering som en av de tre vikti-
gaste frågorna under 2011. 28 procent av företa-
gen vet inte hur de ska börja och de uppger att 
de saknar kompetens för att påbörja arbetet med 
energieffektiviseringen. Få företag tänker pri-
oritera mätning, uppföljning och styrning av sin 
energianvändning, något som är åtgärder som 
snabbt kan bidra till sänkningar i förbrukningen. 
Läs mer här.

ISO 50001 Energiledningssystem
Den 18 oktober kommer ISO 50001 att lanseras 
i samband med en energieffektiviseringskon-
ferens. Under konferensen får du veta hur du 
integrerar den nya energiledningsstandarden ISO 
50001 i befintliga miljöledningssystem och inom 
hållbarhetsarbetet. Det blir praktiska tips från 
företag som arbetar framgångsrikt med energief-

http://www.who.int/rpc/guidelines/9789289002134/en/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Drift-och-forvaltning/Obligatorisk-ventilationskontroll/Ventilationssystem-med-atervinning/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Ren-energivinst-att-stada-sin-FTX-ventilation/
http://issuu.com/veckansaffarer/docs/naringslivets_energirapport_2011/1#print
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fektivisering och de bästa råden från myndigheter 
och experter. Att effektivisera sin energianvändn-
ing är ofta det snabbaste – och mest lönsamma 
sättet – att enkelt förbättra sin miljöprestanda. 
Läs mer här.

Ny energieffektiviseringsrapport
Energimyndigheten har presenterat sitt förslag till 
indikatorer för energieffektivisering. Indikatorerna 
ska göra det möjligt att följa upp effekterna av 
svenska och europeiska mål för energieffektivi-
sering. Läs mer här.

Marknadssignaler & prognoser
Enligt SEB:s senaste konjunkturrapport förväntas
Sverige få en god ekonomisk tillväxt de när-
maste två åren, vilket skärper resursutnyttjandet 
i näringslivet. I år beräknas BNP öka med 4,7 
procent och 2012 med ytterligare 2,6 procent. 
Läs mer på vår medlemssida om bygg- och 
fastighetsmarknaden och den senaste kvartalsre-
dovisningen.

Regelsamling 2011 
Nu finns Boverkets regelsamling för hushållning, 
planering och byggande 2011. 

Den nya regelsamlingen innehåller den nya plan- 
och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj med 
tillhörande förordning, delar av miljöbalken och 
flera av de nya Boverksförfattningarna.

Läs mer här.

Utbildning ”IUC Yrkeshögskola”
Det är fortfarande möjligt att söka tekniker- och 
ingenjörsutbildningarna vid IUC Yrkeshögskola i 
Stockholm, Katrineholm och Malmö. IUC behan-
dlar sena ansökningar så länge det finns lediga 
platser på höstens starter. På IUC Yrkeshögskola 
utbildas projektledare, konstruktörer och tekniker 
med den kompetens som företagen behöver och 
en tredjedel av studietiden är lärande i arbete på 
företag. Branschen har ett stort rekryteringsbe-
hov, så passa på att tipsa lämpliga kandidater! 
Läs mer och ansök här.

Intervjufilmer
Kompetenscentrum 
för inomhusmiljö och 
hälsa har utarbetat 4 intervjufilmer med personer 
som arbetar inom fältet. Lyssna och lär mer av 
bl.a. professor Carl-Gustaf Bornehag och profes-
sor Ingemar Samuelsson. Lyssna här.

http://www.miljorapporten.se/1645.html
http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Nyheter/ER2011-10_rev-indikatorer-energieffektivisering.pdf/23843B9B-D118-49BD-9FBE-05386675F55E+
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Regelsamling-for-hushallning-planering-och-byggande-2011/
www.iuc-yrkeshogskola.se
http://www.kominmiljo.eu/intervjufilmer
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Välkomstträff 
SIS erbjuder Svensk Ventilations medlemmar 
som är nya eller som vill bli nya kommittédelta-
gare att delta i en informationsträff om hur det 
är att delta i en kommitté och arbeta med stand-
ardisering. Det kan ta tid att sätta sig in i hur 
standardiseringen går till, med möten, dokument 
och röstningar. SIS hjälper våra medlemmar 
att komma igång så att ni får ut så mycket som 
möjligt av ert deltagande, från början! 

Vill du bli ny kommittédeltagare ange förslagsvis 
SIS/TK 170 ”Luftbehandlingsteknik”. Standard-
iseringsarbetet är viktigt för tillverkare och även 
större entreprenörer som vill expandera, påverka 
och få förhandsinformation. Nu kommer även 
standarder som berör entreprenörsledet.

15 juni 2011 kl 08.15-10.00 inkl frukost. Plats: 
Stockholm, SIS Conference Center
2 september 2011 kl 08.15-10.00 inkl frukost. 
Plats: Göteborg, Läppstiftet
20 september 2011 kl 10.00-13.00 inkl lunch. 
Plats: Stockholm, SIS Conference Center
26 oktober 2011 kl 08.15-10.00 inkl frukost. Plats: 
Stockholm, SIS Conference Center

Anmälan görs här och glöm inte bort att kontakta 
Svensk Ventilation britta.permats@svenskvential-
tion.se om du vill bli ny deltagare.

Stockholms Lokalförening
För att förbereda Svensk Ventilations tillver-
kande företag på byggproduktförordningen 
så anordnas ett möte eftermiddagen den 22 
september 2011. Boverket och Kemikalieins-
pektionen kommer att informera berörda om 
den nya förordningen som träder i kraft 2013. 
En av de viktigaste förändringarna gäller CE-
märkningen.  
 
Mötet är den 22 september i Stockholm på 
Storgatan 19 “Näringslivets Hus”. Ett utförlig-
are program kommer senare. 

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

Preliminärt program för ht 2011:
13 juni Luftfilter, partiklar i luften och luftkvalitet   
OBS! i Kungsträdgården
 
29 augusti  Tema arbetsmiljö, Stefan Nordengård 
från Arbetsmiljöverket
12 september Från F-system till FTX system i 
miljonprogrammet (Teknikupphandlingen)

10 oktober Fallgropar med lagen om offentlig up-
phandling

http://www.sis.se/sv/innehall/om-sis/SIS-erbjuder-dig/Aktuella-seminarier/Valkomsttraff1/
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14 november Slutprodukter kyla

12 december Entreprenadjuridik för montörer

Göteborgs Lokalförening
Frukostmöten kl.7.30-8.30 (smörgås kl.7.30) på 
IUC, Södra Gubberogatan 8, 416 63 Göteborg
 i samarbete med bl.a. EMTF

Preliminärt program ht 2011: 
(återkommer med datum i nästa nyhetsbrev)
Tema arbetsmiljö

Från F-system till FTX system i miljonprogram-
met (Teknikupphandlingen)

Fallgropar med lagen om offentlig upphandling

Skånes Lokalförening
Lunchmöten i samarbete med bl.a. EMTF

Preliminärt program ht 2011:
 (återkommer med datum i nästa nyhetsbrev)
Tema arbetsmiljö
Från F-system till FTX system i miljonprogram-
met (Teknikupphandlingen)

Fallgropar med lagen om offentlig upphandling

Svensk Ventilations årsmöte

Foton: slussen.biz

Årsmötet, som ägde rum på Friiberghs Herrgård 
i Sigtuna kommun, samlade ett 70-tal personer 
från medlemsföretagen och deltagarna välkom-
nades av ordföranden Mats Holmqvist, Swegon. 
Efter ett mångårigt arbete i föreningens styrelse 
avtackades Berne Christenson, Ventab för sina 
insatser. Eric Lindqvist, Gösta Schelin AB ny-
valdes till en av två vice ordföranden och till ny 
suppleant i styrelsen valdes Ulf Bergqvist, Luft-
kontroll i Örebro AB som ingår i Hoist AB. Till ny i 
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Organisation 2011

valberedningen invaldes Stix Michael Johansson, 
Ahlsell. 

Föreningens nya VD Britta Permats redovisade 
de aktiviteter som har varit och de kommande 
för år 2011. Svensk Ventilation har under 2011 
träffat politiker och tjänstemän från kommuner 
i Mellansverige. De har vid en serie seminarier 
under våren fått lära sig mer om att energieffek-
tivisera, renovera och bygga enligt principerna för 
lågenergihus där ventilationssystemet spelar en 
betydande och central roll. Arbetsgruppen BBR 
omvandlas till ”Arbetsgrupp Lagar och regler” för 
att fortsättningsvis svara på remisser som är ett 

allt viktigare område för föreningen i och med alla 
nya direktiv från EU. 

Nytt blir också inrättandet av Produkt-
bedömningsgruppen och en styrgrupp kallad 
Marknad som ska arbeta för att föra ut bran-
schens budskap till beställare, tjänstemän och 
politiker. Svensk Ventilation ska även undersöka 
möjligheterna att samarbeta med EMTF gällande 
lokalföreningarna. Långsiktigt är även utbildning, 
rekrytering och forskningsfrågorna väldigt viktiga 
för Svensk Ventilation.
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I samband med årsmötet gav Rolf Persson från 
Industrifakta sin syn på ventilationsmarknadens 
utveckling. Rolf menade att ventilations-
marknaden i princip är tillbaka på 2007 års nivå 
och att vi idag i Sverige har ett underskott på 
bostäder. Alla sektorer inom byggnation som 
nybyggnation, ombyggnation och drift och under-
håll kommer att öka. För att klara EU:s mål 2050 
måste man ha energieffektiviseringsfokus och 
det ser ut som man äntligen kommer att börja så 
smått med upprustningen av miljonprogrammet. 
För kommersiella lokaler ökar nybyggnads- och 
ombyggnadsinvesteringarna de kommande åren. 
Sammanfattningsvis menar Rolf att de huvudsak-
liga utmaningarna för hela byggbranschen är att 
öka bostadsbyggandet till 35-40 000 lägenheter 
årligen och samtidigt sänka produktionskostnad-
erna. Han ser även en stor utmaning i att säkra 
kompetensförsörjningen i ventilationsbranschen. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att ventilations-
branschen är en framtidsbransch för där finns 
jobben och där finns även möjligheter att utveck-
las.

Golftävlingen 2011
I strålande solsken genomfördes Svensk Ventila-
tions golftävling på Friiberghs golfbana. Vinnaren 
2011 blev Hans Östberg, AB C.A. Östberg med 
73 poäng före Christer Rapp, Lindab 76 poäng 
och Britta Permats 77 poäng på tredje plats.

PA Ståhlberg tänkolog/författare, som också 
föreläste, fick alla deltagare att aktivare sig för att 
väcka hjärnan och tänkandet. Han anser att det i 
dagens affärsvärld är viktigare än någonsin att ha 
direkt tillgång till kreativt tänkande som konkur-
rensmedel.
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Ove Kärrnäs från Ultramare är fokuserad för att slå ut.  

Forskningshuset i Gävle  
Arbetsgrupp Forskning och styrgrupp Utbildning 
har besökt det nya forskningshuset vid högskolan 
i Gävle. De fick träffa forskarna och lärarna och 
ta del av den senaste forskningen på högskolan 
inom vårt område. En av tankarna med det nya 
forskningshuset är bl.a. att här ska forskningen 
och näringslivet mötas. 

Semesterstängt
Kansliet har stängt från vecka 28 till vecka 31. Vi 
önskar alla en underbar och skön sommar och 
samtidigt önskar vi 2011 års nya medlemmar 
välkomna i föreningen.

Chemiclean AB
Seleko AB
AD-Vent Installation AB, Stockholm 
Cellomatic AB, Stockholm 
Ventilationsprojekt AB, Norrköping 
Ventilationsservice AB, Nyköping 
Windefalk Ventilation & Energi AB

Hans Östberg blev årets vinnare i golftävlingen.
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Medlemskalender för juni, augusti och delar 
av september
2011-06-01 Eurovent Produktgrupp EPG 6B ”Air Conditioners”, Paris

2011-06-07 Eurovent Produktgrupp EPG 6 C ”Air Handling Units” (telefonmöte)

2011-06-07   Eurovent Produktgrupp ” Air Diffusion and Distribution ” (telefonmöte)

2011-06-07 Eurovent Produktgrupp ”Building Ventilation System ” (telefonmöte)

2011-06-07    Säkrare asbestsanering, Arbetsmiljöverket Stockholm

2011-06-07 Styrelsens arbetsgrupp ”Idéprojekt” (telefonmöte)

2011-06-13 Stockholms Lokalförening ”Luftkvalitet”, Kungsträdgården

2011-06-09 Stockholms Lokalförening, ”Aktivitetsgruppen ht 2011 och vt 2012”

2011-06-09 Stockholms Lokalförening, Styrelsemöte

2011-06-15 Säker Luft (ny tid den 12 september)

2011-06-15 Informationsträff för nya ,SIS (standarder), Stockholm SIS

2011-06-17 Eurovent Produktgrupp EPG 8 ”Sound”, Lyon

2011-06-20 Styrelsens arbetsgrupp ”Idéprojekt” (telefonmöte)

2011-08-09 Arbetsgrupp ”Täta kanaler”, (telefonmöte med SP och Energimyndigheten)

2011-08-29 Stockholms Lokalförening, ”Tema arbetsmiljö”, Arbetsmiljöverket informerar

2011-08-30 Styrelsemöte, Trosa

2011-08-31 Styrelsemöte, Trosa

2011-09-02 Informationsträff för nya, SIS (standarder), Göteborg, Läppstiftet

2011-09-06 Styrgrupp Produkter

2011-09-12   Stockholms Lokalförening, ”Från F-system till FTX system”

2011-09-13 Styrgrupp Brand

2011-09-14 Göteborgs Lokalförening, Södra Gubberogatan 8

2011-09-20 Informationsträff för nya, SIS (standarder), Stockholm SIS

2011-09-27 Styrgrupp Entreprenad

Övriga månader, se här.

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1507

