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Nära 0 energibyggnader
Näringsdepartementet skickade i mellandagarna 
ut promemoria II om förslag och bedömningar 
avseende nära nollenergibyggnader (NNE-hus).  
Det har redan riktats en hel del kritik från bygg-
branschen. Många och däribland även Svensk 
Ventilation kommer inte att tillstyrka förslaget om 
hur Sverige ska möta kraven för nära nollenergi-
byggnader. Enligt vårt synsätt har förslaget en 
alldeles för låg ambitionsnivå. Departementet 
menar nämligen att många åtgärder för att klara 
kraven enligt EPBD2 redan är genomförda i BBR 
19. Vi anser dessutom att bedömningen är fel i 
vad som är tekniskt och ekonomiskt motiverat. 

Ett antal byggherrar klarade exempelvis redan 
2010 de krav som föreslås gälla år 2021, med 
god lönsamhet och med ett gott inomhusklimat
Enligt förslaget skulle 90 kWh/m2 och år för 
bostäder bli norm för NNE-hus i stora delar av 
Sverige. Vidare ska en kontrollstation för Sver-
iges genomförande av direktivet finnas år 2015. 
Vi anser att man redan nu borde bestämma 
att det från år 2015 krävs tuffare krav. Skärpta 

krav skulle också ge svensk industri möjlighet 
att stärka sin position på en alltmer globaliserad 
marknad medan motsatsen skulle få svensk 
industri att hamna på efterkälken. Svensk Venti-
lation kommer att lämna in sitt remissvar senast 
den 6 februari till näringsdepartementet.

Läs fler synpunkter här och här.

Högre luftväxling behövs
Högre luftväxling behövs för att minska spridnin-
gen av förkylningsvirus. Man har undersökt sam-
bandet mellan luftväxlingar per person och anta-
let förkylningar som kinesiska studenter drabbats 
av under ett år. Med delvist svenskt deltagande 
har man undersökt kinesiska stundeters boende. 
Ju fler som delar rum, desto lägre blir luftväxlingen 
per person. Om luftväxlingen var 5 l/s per student 
så hade 5 % av studenterna haft mer än 6 förkyl-
ningar det senaste året. Om luftväxlingen var 
endast 1 l/s per student hade antalet ökat till 35 
%. I studien gjordes också teoretiska beräkningar 
som utgår från smittsamheten hos vanliga förkyl-
ningsvirus, antal insjuknande, luftväxlingen och 

http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=20137&admSiteID=1&parMenMPaID=1014
http://www.byggindustrin.com/kraven-maste-skarpas-pa-byggnaders-energ__9322
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uppmätta koldioxidhalter. Beräkningarna stämde 
väl överens med verkligheten. Rapporten visar 
att luften är en viktig spridningsväg för infektioner. 
Det visade sig också att riktvärdet 1000 ppm CO2 
inte är tillräckligt för att motverka spridning av 
någorlunda potenta virus i ett studentrum för sex 
personer. Undersökningen visar intressanta iakt-
tagelser om hur förkylningar sprids och att venti-
lation verkligen behövs. Läs mer här. 

Barns inomhusmiljö
Små barn är särskilt utsatta för miljögifter inom-
hus. Ny forskning från Stockholms universitet 
visar att vi exponeras för miljögifter i högre grad 
än vad vi tidigare trott, via inomhusluft och damm. 
Man har undersökt miljögifter som bland annat 
bromerade flamskyddsmedel, bland andra PBDE, 
samt olika typer av Perfluoralkylsyror. PBDE 
används bland annat i skumgummi i soffor, ma-
drasser och textilier. Vår livsstil med produkter 
som t.ex. elektronisk utrustning, stoppade möbler 
osv. förorenar vår inomhusluft. Prover togs av 
både inomhusluft och avluften på förskolor, lägen-

heter och kontorsbyggnader. Samma PBDE halter 
uppmättes i inomhusluften och avluften vilket visar 
att inomhusmiljön förorenar utomhusluften. 
Läs mer här.

Radonhalten är för hög
Fyra flerfamiljshus i Upplands-Bro har så höga 
radonhalter att husen kommer att rivas. Det har 
uppmätts värden över 1000 Bq/ m3 och radon-
sanering av fastigheterna är för kostsam. Man 
har därför beslutat att riva fastigheterna och 
bygga nya. Lyssna och se mer här. 

Typgodkännande
Boverket kommer snart att föreslå att systemet 
med  typgodkännande ska upphöra. Styrgrupp 
Brand inom Svensk Ventilation har därför till sitt 
möte den 7 mars inbjudit representanter från 
Boverket, SIS, SP och SITAC för att diskutera hur 
övergången till CE-märkning ska gå till. Särskilt  
osäkert är läget när det gäller produkter där det idag 
inte finns någon tvingande harmoniserad standard. 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0027140
http://www.slussen.biz/Default.aspx?parMenMPaID=69&newNewID=20018&xcyparID=1472354
http://svt.se/2.33538/1.2681645/cancerrisken_for_hog_-_husen_maste_rivas


ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION

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

Nr 1 2012

Den nya europeiska Byggproduktförordningen 
kräver att CE-märkningen är den enda märkn-
ing “som styrker byggproduktens överensstäm-
melse med angivna prestanda i förhållande till 
de väsentliga egenskaper som omfattas av den 
harmoniserade standarden eller av den europei-
ska tekniska bedömningen”. Belgien har fällts 
i Europadomstolen för märkningssystem som 
liknar de svenska typgodkännandena på det 
icke-harmoniserade området. Enligt domstolens 
praxis räcker det med en potentiell risk för att 
handels-hinder kan uppstå för att åtgärden kan 
anses som fördragsstridig. Läs Svensk Ventila-
tions inlämnade synpunkter på Boverkets förslag 
att avskaffa systemet med typgodkännanden. 

Brandskydd
Svensk Ventilation kommer under 2012 uppdat-
era och revidera brandboken ”Brandskydd” pga. 

nya BBR version 19. Boken kommer att remiss-
behandlas av Styrgrupp Brand. 

Energitest av kanaler
Om man tänker spara energi genom att isolera 
gamla kanaler, bör man först kolla om de är täta. 
Läcker de för mycket så är det lämpligt att byta ut 
dem mot nya kanaler med god täthetsklass.
Svensk Ventilation och Isoleringsfirmornas 
Förening planerar en studie av energiförluster i 
kanalsystem. Kombinationer av kanaler och isol-
ering ska testas för att se hur kanalernas täthet 
och isoleringens tjocklek påverkar energiförlus-
terna. Testerna görs vid ett oberoende labora-
torium och Energimyndigheten har varit med i 
planingsstadiet. Bilden visar inledande tester hos 
ett av våra medlemsföretag.

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1333
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Gymnasieskolan 
VVS och Fastighetsprogrammet har lägst andel 
kvinnliga sökande av alla gymnasieprogram. Här 
har branschen en stor framtida utmaning. Ther-
ese och Madelene på Lindholmens gymnasium 
i Göteborg visade nyfikna gymnasiesökande 
ungdomarna och deras föräldrar institutionen för 
VVS och Fastighetsprogrammet. Lindholmens 
gymnasium hade öppet hus den 14 januari och 
Svensk Ventilation träffade bl.a. Madelene som 
går årskurs ett på VVS och Fastighetsprogram-
met. Hon funderar på att välja yrkesutgången 
ventilationsteknik. Hon har pappa och släkten i 
ventilationsbranschen och hon vill efter avslutade 
studier starta eget företag. Släkten tänker hon 
sedan anlita som underentreprenörer. 

Spridning av ”Kanalen” 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan ha 
nytta och glädje av den information vi sprider via 
vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail med namn och 
adressuppgift till:
britta.permats@svenskventilation.se
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Utbildning och kurser

Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-behörighet alternativt certifierad energiexpert

2012-03-05 - 2012-03-08 , IUC, Göteborg

2012-05-21 - 2012-05-24, IUC, Göteborg

Ventilationsteknik

2012-03-06 - 2012-03-08, IUC, Katrineholm

2012-05-08 - 2012-05-10, IUC, Katrineholm

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2012-03-12 - 2012-03-14,  IUC, Stockholm

2012-04-16 - 2012-04-18, IUC, Göteborg

2012-05-28 - 2012-05-30, IUC, Stockholm

Steg 1 – Ventilationsmontör

Självstudier, IUC

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör

2012-03-13 - 2012-03-14, IUC, Stockholm

Mätning av luftflöden

2012-03-20 - 2012-03-22, IUC, Katrineholm

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör

2012-04-16 - 2012-04-18, IUC, Stockholm

Injustering av luftflöden

2012-04-25 - 2012-04-27, IUC, Katrineholm

2012-05-30 - 2012-06-01, IUC, Katrineholm

Anbudskalkylering luftbehandling 

Ännu ej inplanerad,  IUC

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/bygglagstiftning-ovk--certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1--ventilationsmontor
. http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
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Övriga månader se här.

Medlemskalender för januari, februari och mars

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

2012-01-16 Möte inför kampanj Eurovent Certification, Nordbygg 2012

2012-01-16        Stockholms Lokalförening, Samverkan/Partnering

2012-01-18 Möte ”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

2012-02-07       Gymnasiestudentinformation ”ventilationstekniker”, Göteborg

2012-02-08 Styrgrupp Entreprenad anordnar kalkylutb., Göteborg

2012-02-10        Möte ”Almedalsgruppen 2012”

2012-02-13        Stockholms Lokalförening, Filterskola

2012-02-14 Branschmöte om VVS-muséets framtid

2012-02-15 Informationsmöte med Byggvarubedömningen, Stockholm

2012-02-16 Styrelsemöte

2012-02-22 Styrgrupp Entreprenad anordnar kalkylutb., Stockholm

2012-02-24 Arbetsgrupp Verkningsgrad, VVX

2012-03-05        Styrgrupp Produkter, Stockholm

2012-03-07        Styrgrupp Brand (+ SP, Sitac, SIS och Boverket), Stockholm

2012-03-12        Stockholms Lokalförening, VAV

2012-03-20        Nordbygg 2012, Energismart Ventilation kl.9.30

2012-03-20        Nordbygg 2012, mingel för utställande medlemsföretag kl.17.00

2012-03-21        Nordbygg 2012, Energismart Ventilation kl.10.00

2012-03-22        Nordbygg 2012, Energismart Ventilation kl.9.30

2012-03-22        Möte Almedalsgruppen 2012, kl.10.00

2012-03-23        Nordbygg 2012, Energismart Ventilation kl.9.30

2012-03-26       Stockholms Lokalförening, Energismarta styrfunktioner, samarbete med EMTF

2012-03-26 Styrgrupp Utbildning, Stockholm


