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Radon är en hälsorisk
Toxikologiska rådet höll seminarium med titeln 
”Exponering för farliga ämnen i vår hemmiljö” i 
slutet på november, där professor Lars Barre-
gård betonade att den relativa risken gällande 
radon är för icke rökare densamma som för 
rökare. Den absoluta risken är dock större för 
rökare. Han menar att dagens gränsvärde för 
radon ger en risk för lungcancer som är 16 000 
gånger högre än riskerna med luftföroreningar 
utomhus. Boverkets Betsi-undersökning visar 
att radonhalten i genomsnitt är 100 Bq/m3 i våra 
bostäder. Professor Lars Barregård hävdar att 
100 Bq/ m3 är mycket då man jämför risken från 
andra cancerframkallande ämnen i vår miljö. 
Toxikologiska rådet är ett expertorgan för 
rådgivning till statliga myndigheter och är or-
ganisatoriskt knutet till Kemikalieinspektionen. 
Symposiet behandlade även fl er ämnen i vår 
hemmiljö som kan leda till luftvägssjukdomar. 
Det är viktigt att framhålla att barn är en spe-
ciellt känslig grupp där exponeringen kan skilja 
sig från vuxnas.

Läs även mer om radonrisken i VVS-Forum nr 
12, 2011.

Radonproblem är så komplexa att god kunskap krävs om vilka 
konsekvenser olika åtgärder får för hela byggnaden. Det är ofta 
specialiserade ventilationsföretag som kan utföra ventilation-
såtgärder mot radonproblem. Om du vill åtgärda problemen läs 
strålsäkerhetsmyndighetens broschyr här.

Imkanal 2012 
Nya ”Imkanal 2012” kommer snart ut och kan då 
laddas ned här.
Svensk Ventilations medlemsföretag har deltagit 
i utformningen av denna branschrekommenda-
tion tillsammans med andra organisationer och 
myndigheter. Petri Tuomela på Fluetec, redaktör 
för utgåvan har i intervjun med Svensk Ventila-
tion sagt följande:
– Den nya utgåvan ”Imkanal 2012” svarar bättre 

	  

• Enligt Socialstyrelsen bör radonhalten inte 
vara högre än 200 Bq/m3 i bostäder och 
allmänna lokaler.

• Riksdagens miljömål är att alla bostäder 
i landet ska ha en radonhalt under 200 
Bq/m3 år 2020.

• WHO (världshälsoorganisationen) 
rekommenderar att sänka till 100Bq/ m3.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/Faktablad_Vagen_till_ett_radonfritt_boende2.pdf
http://www.imkanal.se
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mot Boverkets nya regler, som öppnar för alter-
nativa sätt att hantera brandrisker genom inbygg-
da system för släckning och rening. Imkanal 
2012 är mer rättvis beträffande hur avluften kan 
avledas. Nyutgåvan ger alltså större valfrihet 
och ska vara enklare att följa för projektörer och 
installatörer.

Inom en snar framtid kan du läsa Imkanal 2012 på www.imkanal.se

Lågenergihusprojekt 2012
Nu har nästan 2011 års seminarieserie ”lågen-
ergihus” avslutats. Energikontoret, Swedisol och 
Svensk Ventilations insats har utvärderats och En-
ergimyndigheten har förstått och sett framgången 
i denna satsning. Därför har Energimyndigheten 
godkänt en förlängning av projektet i ytterligare tre 
månader. Det har även lämnats in en ansökan för 
2012 till Energimyndigheten i FSEK:s namn (Före-
ningen Sveriges regionala Energikontor). Tanken 

med ansökan är att skala upp projektet till en 
nationell satsning. Medverkande branschorganisa-
tioner som föredragshållare blir då Swedisol, Sveriges 
Centrum för Nollenergihus och Svensk Ventilation.
Informationsinsatsen ska fortsättningsvis riktas till 
kommunala tjänstemän som på olika sätt arbetar 
med bygg- och planeringsprocesserna i kom-
munerna, samt kommunala politiker. 

Studerande får jobb efter YH-examen
Enligt Pia Enochsson, generaldirektör på Myndig-
heten för yrkeshögskolan får de allra fl esta arbete 
efter slutförda studier. 86 procent hade inom sex 
månader jobb efter examen enligt statistik från 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Enligt informa-
tion från IUC i Katrineholm så hade 100 procent 
anställning på sin examensdag vid installations-
ingenjörsutbildningen i november.

Ledningsgruppen för ”ventilation- och inomhusmiljöingenjörs-
utbildningenpå YH i Enköping ”som har mötet hos en av 
Svensk Ventilations medlemsföretag.

http://www.imkanal.se
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Energirelaterad byggforskning
Energimyndigheten har bjudit in Svensk Ventilation 
(Arbetsgrupp Forskning) till ett idéseminarium för 
att diskutera inriktningen för framtida satsningar på 
energirelaterad byggforskning. Under seminariet 
kommer man bl.a. i workshopform att diskutera 
inriktning och former för framtida forskningssats-
ningar. Tanken är att förankra idéer och fånga upp 
forskningssamhället och industrins synpunkter för 
att utveckla framtida satsningar i rätt riktning.

BIM växer
BIM (byggnadsinformationsmodellering) an-
vänds nästan av hälften av alla svenska 
arkitekter,tekniska konsulter, byggentreprenörer 
och byggherrar enligt en enkätundersökning.
Mer än hälften planerar att öka användningen de 
närmaste åren. Exempelvis har Peab som ambi-
tion att använda BIM i princip i alla projekt. Enligt 
en ny rapport ställer de nordiska
grannländerna krav på BIM i statliga upphandlin-
gar och sparar därigenom miljarder i samhälls-
byggandet. Sverige riskerar att halka efter i 
utvecklingen om inte motsvarande krav ställs här.

Konjunkturen
Det tredje kvartalet var de totala ventilations-
installationer för hela riket högre än rekordtoppen 
år 2008. Det är också så att bygginvesteringarna 
i Stockholms län växer snabbare än landet i 
helhet, men den senaste regionala prognosen 
från Sveriges Byggindustrier visar på en kon-
junkturavmattning även i huvudstaden. Totalt 
beräknas bygginvesteringarna i Stockholms län 
att stiga med 4 procent 2012, främst tack vare ett 
ökat offentligt byggande. Bygginvesteringarna i 
Norden ökar med 5 procent i år och fortsätter upp 
2 procent nästa år. Läs mer här.

På medlemssidan fi nns den senaste specialredovisningen från 
Industirfakta.

http://www.elinstallatoren.se/Elinstallatoren_Nyheter_Arkiv_12_2011_Svensk_byggmarknad_tvarnitar_DXNI-2672866_.aspx
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Medlemskalender för december, januari och delar i februari

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

2011-12-08  Förmöte om Almedalen 2012

2011-12-14 Telefonmöte, tolkning av ecodesigndirektivet lot 11 (fl äktar)

2011-12-14        Telefonmöte, produktgrupp 16, Air Curtains

2012-01-14 Öppet Hus, Lindholmens gymnasium” ventilationstekniker”, Göteborg

2012-01-16 Möte inför kampanj Eurovent Certifi cation, Nordbygg 2012

2012-01-16       Stockholms Lokalförening, Samverkan/Partnering

2012-01-18 Möte med ”Almedalsgruppen 2012”

2012-01-25       Styrgrupp Utbildning, Stockholm

2012-01-25        Arbetsgrupp Forskning inbjudna till idéseminarium ”energirelaterad byggforskning”

2012-01-26 Workshop, verktyg för produktinformation, Näringslivets Hus

2012-01-26    Standardiseringsarbete CEN TC 156 WG3, Kanaler, Berlin

2012-01-30  Diskussionsmöte gällande verkningsgrad för VVX, Stockholm

2012-02-13       Stockholms Lokalförening, Filterskola

2012-02-16 Styrelsemöte

Övriga månader se här.

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1507
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Och vill samtidigt hälsa alla våra nya medlem-
mar välkomna till föreningen och gratulera årets 
certifi erade ventilationsmontörerna (2011)

Nya medlemmar (2011):
Ensto Sweden AB, (Enervent)
SIMAB Ventilation & Brandskydd AB
Ditab
E.h.v.a.c  Energi och VVS Consulting AB
AC Klimat AB
Chemiclean AB 
Seleko AB 
AD-Vent Installation AB, Stockholm 
Cellomatic AB, Stockholm 
Ventilationsprojekt AB, Norrköping 
Ventilationsservice AB, Nyköping 
Windefalk Ventilation & Energi AB
Svensk Ventilationsservice AB

Svensk Ventilation är en av stiftarna i IUC
och vi gläds gemensamt åt de certifi erade 
ventilationsmontörerna som har blivit godkända. 
(steg 2, år 2011)

Robert Bergenkrans, Bravida Sverige AB
Jonas Boudin, YIT Sverige AB
Peter Eriksson, Bravida Sverige AB
Lars Håkansson, YIT Sverige AB
Mårten Jansson, Bravida Sverige AB
Niklas Jansson, Bravida Sverige AB
Mikael Johansson, Bravida Sverige AB
Sofi e Johansson, Sydnärkesotaren AB
Jesper Jönsson, YIT Sverige AB
Mikael Svegmo, Bravida Sverige AB
Fredrick Svärd, VEAB
Marcus Carlsson, Bravida Sverige AB
Niklas Johansson, Bravida Sverige AB
Mehrab Naghei, AG Ventilation
Daniel Nilsson, Bravida Sverige AB
Milos Pekovic, AG Ventilation
Johan Siljestrand, Bravida Sverige AB
Patrik Östbring, Bravida Sverige AB

Svensk Ventilation önskar alla en

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Mehrab Naghei, AG Ventilation
Daniel Nilsson, Bravida Sverige AB
Milos Pekovic, AG Ventilation
Johan Siljestrand, Bravida Sverige AB
Patrik Östbring, Bravida Sverige AB


