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EU-kommissionen väljer FTX
Den 30 september på ”Stakeholder-Meeting” i 
Bryssel redogjorde EU-kommissionens konsulter 
att ur ett inomhusklimatperspektiv är mekanisk 
ventilation oumbärlig i nya energieffektiva bygg-
nader. De anser även att inomhusklimatet är en 
mycket viktig hälsofråga. Ur ett primärenergi-
perspektiv förordar de FTX-system som den 
energieffektivaste lösningen. EU-kommissionens 
konsulter ser även ventilationsbranschen som en 
växande marknad i Europa. Se följande figurer.

Figurerna framtagna av EU-kommissionens konsulter, VHK 
30/09/2011

Högre krav på ventilationen 
Ökande koldioxidhalter utomhus innebär sti-
gande koldioxidhalter i inomhusmiljön som ställer 
högre krav på god ventilation enligt en IVL-stud-
ie. Studien konstaterar att luftföroreningar som 
ozon, kväveoxider, organiska ämnen och par-
tiklar kommer att transporteras till inomhusluften 
som i sin tur ställer ökade ventilationskrav.
Läs mer här. 

Kompetenscentrum för filter
Ett nytt kompetenscentrum för filter har bildats och 
på första mötet deltog 68 personer och däribland 
Svensk Ventilation. Syftet är att stärka forsknings- 
och innovationsmiljöer, sprida kunskap, främja 
samverkan och stödja svensk industri. Under 
dagen föreläste även professorn och överläkaren 
Lars Barregård om hälsoeffekter av bl.a. partiklar 
inomhus. Han visade resultat från olika studier 
och hälsoeffekter av luftföroreningar gällande 

http://www.anp.se/article.asp?sid=46465A4B78444059467647415043&sqid=1238557&id=643963
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lungsjukdomar som t.ex. ökad dödlighet, fler 
sjukvårdsbesök och sämre lungtillväxt hos barn. I 
en annan fältstudie från Köpenhamn undersökte 
man äldre personer med och utan filtrering av 
uteluften. Det visade sig att vid filtration av luften 
reducerades partikelhalten och den reducerade 
partikelhalten förbättrade i sin tur blodkärlens funk-
tion signifikant. Hans slutsats är att partiklar har 
negativa hälsoeffekter av många slag och att en 
reducering av partikelhalter minskar hälsoriskerna.

Professorn och överläkaren Lars Barregård föreläste i Göteborg

Energieffektivisering
På Fastighetsbranschens energidag fick åhörar-
na veta mer om bl.a. nya regelverk och teknik-
upphandligar. Göran Werner från WSP berättade 
om två teknikupphandlingar. Den ena teknikup-
phandlingen gäller värmeåtervinning i befintliga 
flerbostadshus, som två av Svensk Ventilations 
medlemmar deltagit i. Den andra teknikupp-

handlingen handlar om rationell isolering av 
klimatskärmen. På plats var även Sigtunahems 
byggchef Jennie Berglund som berättade att ur 
ett inneklimatperspektiv är de boende mer nöjda 
med FTX ventilation än med ett frånluftssystem. 
Sigtunahem har beslutat att FTX-system numera 
är standard för att det ger nöjdare kunder.

Stora Inneklimatpriset 2011 
Nu är det dags att börja lämna förslag till Stora 
Inneklimatpriset 2011 som kommer att delas 
ut under Nordbygg i mars 2012. Stora Innekli-
matpriset instiftades år 2001 av Slussen Build-
ing Services (Slussen.biz) i samarbete med 
Energi- och miljötekniska föreningen, Svenska 
Kyltekniska Föreningen och Svensk Ventilation. 
Stora Inneklimatpriset syftar till att stärka innekli-
matteknikens ställning och öka intresset för den 
samma. Förslag skall vara Slussen.biz tillhanda 
22/1 2012. Förslag lämnas via www.slussen.biz 
(fliken Löpsedel/Inneklimatpriset).

Studiebesök för politiker 
och tjänstemän
Kommunpolitiker och tjänstemän i fyra län 
har bjudits in på studiebesök till passivhus 
Granbäck och Sveriges första internationellt 
certifierade passivhusförskola. Inbjudan har 
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VKE Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi Norwegian Refrig-
eration and HVAC Association

“The main objective of FAMBSI (Finland) is to promote healthy,
safe and productive indoor environments, while taking
into account the demands for energy efficiency
and the economic cycle” 

”Brancheforening for godt indeklima”

Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla.

även gått till alla energi- och klimatrådgivare, 
länsstyrelser och regionförbunden som deltog 
under vårens lågenergihusseminarier.
     Studiebesöket arrangeras av Energikon-
toret, Armada Fastigheter, Energimyndigheten, 
Swedisol och Svensk Ventilation. Läs mer om 
projektet här. 

Nordiskt ventilationsmöte 
Den 20 oktober träffades de nordiska ventila-
tionsbranschorganisationerna i Stockholm. Flera 
olika områden behandlades såsom EU direktiv, 
ekodesigndirektivet lot 6, de olika nordiska bygg-
reglerna, standardernas ökande betydelse, 
certifiering, konjunktur och branschutveckling. De 
nordiska branschorganisationerna kunde även 
konstatera att vi alla ska vara stolta för att våra 
medlemsföretag arbetar i en GRÖN FRAMTIDS-
BRANSCH.
     Våra medlemsföretag skapar ett energieffek-
tivt och hälsosamt inneklimat och de kommer att 
vara en av nyckelspelarna i den framtida klimat-
omställningen.   

http://energikontor.se/page.aspx?page=122&sub=225
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Medlemskalender för oktober och november

2011-10-03 Seminarium om luftfilter, Göteborg

2011-10-04 Styrelsens arbetsgrupp

2011-10-10 Stockholms Lokalförening, ”Arbetsmiljö”, samarbete med EMTF

2011-10-11 Myndigheten för yrkeshögskolan, branschnätverksmöte, Västerås

2011-10-11 Extrainsatt möte, ecodesign lot 6, Frankfurt

2011-10-13 Stockholms Lokalförening, styrelsemöte

2011-10-13 Stockholms Lokalförening, höstmöte (13-14 okt.)

2011-10-18 Arbetsgrupp Forskning

2011-10-20 Nordiskt ventilationsbranschmöte och medlemsbesök, Stockholm

2011-10-27 Eurovent Produktgrupp 6C AHU, Paris

2011-10-27 Eurovent Produktgrupp 15 Building Ventilations Systems, Paris

2011-11-07 Sthlms Lokalförening, Fallgropar med LOU, samarbete EMTF

2011-11-08 SIS/TK 170 Luftbehandlingsteknik, Järna

2011-11-10 Göteborgs Lokalförening, Entreprenadjuridiska ansvarsfrågor, samarbete EMTF

2011-11-14 Stockholms Lokalförening, Högtemperatursystem

2011-11-22 Styrelsemöte, Stockholm

2011-11-23 Styrgrupp Brand, Stockholm

2011-11-24   CEN/TC 156 Ventilation for Buildings, Bryssel

2011-11-24 BASTA-dagen, Essinge Konferenscenter

2011-11-28 Styrgrupp Produkter, Växjö

Övriga månader, se här.

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

