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Ventilationsbranschens 
remissinstans
Svensk Ventilation är en remissinstans för hela 
ventilationsbranschen och vi har den senaste 
tiden svarat på remisser på kommunal-, nation-
ell- och EU-nivå. Remisserna berör områdena 
miljö, inneklimat, ventilation, energieffektiviser-
ing och utbildning. Vi har i samband med några 
remissvar även besökt myndigheter, departe-
ment och EU-kommissionen (stakeholder meet-
ing).

Tillsammans med SIS har vi också röstat och 
påverkat ett antal standarder inom ventilations-
området och deltagit på CEN/ TC 156 ”Ven-
tilations for buildings” i Bryssel. Med vår nye 
miljö- och teknikchef Erik Österlund och arbets-
gruppen” lagar och regler” stärker vi vår ställn-
ing som ventilationsbranschens remissinstans.

Projektering lågenergihus: Man börjar från botten och går uppåt.

Studiebesök ”Lågenergihus” 
Ett 40-tal kommuntjänstemän från Sala till 
Nyköping deltog när bl.a. Sveriges första inter-
nationellt certifierade passivhusförskola visades 
upp. Armada Fastigheter informerade om hur 
man byggde det välisolerade klimatskalet. De 
berättade även hur viktig ventilationen är i ett 
sådant hus eftersom det mest centrala är en 
välfungerande FTX-ventilation för att åstadkom-
ma ett behagligt inomhusklimat. Studiebesöket 
arrangerades av Energikontoret, Armada Fasti-
gheter, Energimyndigheten, Swedisol och Svensk 
Ventilation. Läs mer om projektet här. Läs även 
en äldre rapport från Åke Blomsterberg LTH här.

http://energikontor.se/page.aspx?page=122&sub=225
http://www.energisnalahus.se/wp-content/uploads/slutrapport-lagenergihus.pdf
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Foto från passivhusförskolan och dess fläktrum

Nya EU-krav om ”nära 
nollenergihus”
Om knappt tio år måste Sverige införa EU:s nya 
krav. Det kommer att innebära stora investeringar 
för ombyggnader och mängder av nya installatörer 
och byggjobbare som måste utföra ett lagarbete 
på ett nytt sätt. Läs mer här och här.

BuildUp skills
Den 30 november är det första referens-
gruppsmötet, IEE-projektet BUSS: Build up skills – 
Swedish construction workers. EU-kommissionen 

har beviljat ca 340 000 euro till projektet som 
syftar till att höja kompetensen om energieffektivi-
sering inom byggandet, dvs. hantverkare, byggar-
betare och installatörer. Svensk Ventilation är med 
i den svenska referensgruppen till projektet.
Läs även här.

Framtidens klimathjältar 
Installatörernas Utbildningscentrum IUC anord-
nade arbetsmarknadsdag med syfte att skapa 
kontaktyta mellan studenter och företag. På plats 
fanns ett antal av Svensk Ventilations medlems-
företag för att presenterar sig och på jakt efter 
”framtidens klimathjältar” de snart färdigutbildade 
installationsingenjörerna. Dagen inleddes med en 
minimässa och avslutades med företagspresenta-
tioner. Läs mer här.

Våra medlemsföretag fick tillfälle att hålla en
kort presentation för att beskriva sin verksamhet.

http://www.gp.se/konsument/1.756787-nya-eu-krav-om-passivhus
http://www.slussen.biz/newsPlain.aspx?newNewID=19697
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/lyckad-arbetsmarknadsdag-i-stockholm
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Stefan Attefall träffar Svensk Byggnäring

Svensk byggbransch kan 
klara krisen 
Marknadsundersökningsföretaget Prognoscentret 
har gjort bedömningen att den svenska byggbran-
schen kommer att klara den nya lågkonjunkturen 
mycket bättre än övriga Europa. Industrifaktas 
senaste Marknadssignaler & Prognoser kommer att 
läggas in på medlemssidorna. Läs mer här.

Luftföroreningar orsakar 
lungcancer
Icke-rökare som lever i områden med mycket 
luftföroreningar har 20 procent större risk att dö 
i lungcancer än de som bor i renare områden. 
Det är små partiklar i luftföroreningar som kan 
skada lungorna genom inflammation och påverka 
cellernas DNA. Forskarna tror att det kan vara 
anledningen till lungcancer hos icke rökare. En 
av tio som får lungcancer har aldrig rökt. Man har 
i studien följt 180 000 icke-rökare under 26 år. 
Vad kan luftfiltrering bidrar med? Vi vistas ju så 
stor del av vår tid inomhus. Läs mer här. 

Bostadsministern
Svensk Byggnäring och däribland Svensk Venti-
lation fick möjlighet att träffa bostadsministern
Stefan Attefall.  På mötet klargjorde han att det 
är marknaden som ska driva fram energieffektivi-
seringen av bl.a. miljonprogrammet. Han menar 
att Sveriges bekymmer är att det byggs för få 
bostäder i vissa storstadsområden. Anledningen 
till bostadsbristen beror på flera olika faktorer. 
Svenska regeringen har därför utsett en särskild 
utredare som ska göra en översyn av byggandet 
i Sverige. Utredaren ska kartlägga kommuner-
nas tillämpning av bestämmelserna om tekniska 
egenskapskrav i PBL och BBR. Det ska också 
analyseras vilka effekter kommunernas särkrav 
har på bl.a. byggkostnaderna. Läs även artikeln 
“Skärpta krav ger lägre byggkostnader” här. 

http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.php?id=36110
http://www.bt.se/debatt/skarpta-krav-ger-lagre-byggkostnad(3042461).gm
http://vvsforum.se/?use=publisher&id=6781&force_menu=1169
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Medlemskalender för november och december

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

2011-11-17       Eurovent, produktgrupp 6D, Fan Coil Units, Paris

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

2011-11-28       Telefonmöte, Eurovent certifiering och Nordbygg 2012

2011-11-30       Möte Eurovent och EVIA (lot 6, inkl. SFP diskussion), Frankfurt

2011-12-07       Eurovent, produktgrupp 1, Fans, Paris

2011-12-07       Eurovent, produktgrupp 16, Air Curtains, Paris

2011-12-12       Stockholms Lokalförening, Nya BBR version 19, IUC Globen

Övriga månader, se här.

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

