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Nordic Built Challenge 
En rad nordiska myndigheter och forskningsstif-
telser har gått samman och utlyst en tävling i kon-
ceptutveckling. Syftet är att uppmuntra innovation 
och utveckling av hållbara koncept för renovering 
av Nordens vanligaste byggnadstyper. Tävlingen 
utgår från fem olika byggnader i Danmark, Fin-
land, Island, Norge och Sverige. Hela branschen 
bjuds in till tävlingen, där prissumman är totalt sju 
miljoner norska kronor. Läs mer här. 

Gränshinder inom byggområdet 
De nordiska länderna tog förra året ett initiativ för 
att minska gränshindren mellan länderna. Ett led i 
projektet har varit att myndigheterna ska remittera 
sina föreslagna föreskrifter till varandra. Nästa år 
vill det svenska ordförandeskapet se till att vi får 
en väl fungerande nordisk marknad inom bygg-
sektorn. Läs mer här.  

Branschorganisationerna 
Svensk Ventilation samarbetar aktivt med syster-
organisationerna i Danmark (Dansk Ventilation), 
Finland (LVI-talotekniikkateollisuus) och Norge 
(Ventilasjon-Kulde-Energi). Vi beslutade nyligen 
att tillsammans ta fram en översikt över de nor-
diska ländernas olika krav på ventilation i bygg-
nader. 

Norden vill ha SFP-krav på aggregat 
Norden enas nu bakom förslaget att de kom-
mande ekodesignkraven på aggregat formuleras 
som högsta tillåtna SFP (specifik fläkteffekt). 
Detta som alternativ till EU-kommissionens tjäns-
temannaförslag, som sätter kraven i form av luft-
hastighet och ”P-klass”. Från nordisk sida fram-
håller vi att SFP-krav ger mer frihet åt konstruktö-
ren, och därmed bättre stimulerar till utveckling av 
energieffektiva produkter. Dessutom uttrycks SFP 
som elförbrukning, så att kravet blir lättare att för-
stå för producenter och konsumenter. Energi-
myndigheten och SP arbetar nu intensivt med att 
skriva färdigt förslaget, och Svensk Ventilations 
medlemmar bidrar med värdefull sakkunskap. 
Förslaget ska lämnas till EU-kommissionen sen-
ast den 5 december.  

 

 

Ekodesignkrav innebär att produkter måste ha en 
viss energi- och resurseffektivitet för att få säljas inom 
EU. Avsikten är att onödigt energislukande produkter 
ska bort från marknaden. Ekodesignkraven gäller hur 
produkten är  när den lämnar tillverkaren. Produkten 
måste uppfylla ekodesignkravet för att få CE-märkas. 

http://www.google.com/imgres?q=iceland+flag&hl=sv&safe=active&tbo=d&biw=1035&bih=929&tbm=isch&tbnid=UAoC-bjyRRGuEM:&imgrefurl=http://www.abdicate.net/wtz/I/IS/Iceland/94/country_details.htm&docid=tK62s2xEd9gYgM&imgurl=http://www.abdicate.net/flags/is-flag.gif&w=300&h=216&ei=ZK20UJ3TGKiN4gTO6YD4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=314&vpy=454&dur=6531&hovh=172&hovw=240&tx=141&ty=93&sig=104508519031577013934&page=1&tbnh=127&tbnw=177&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:13,s:0,i:124
http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=6&EmailSendoutOccassionID=1759
http://www.regeringen.se/sb/d/16615/a/202644
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Tydligare riktvärden för ventilation 
Socialstyrelsen förtydligar i sitt Meddelandeblad 
Nr 12/2012 de riktvärden som finns i det allmänna 
rådet gällande bostäder och lokaler med mera. 
Vidare ges förklaringar till vilka uteluftflöden som 
krävs för att undvika olägenhet för människors 
hälsa. Ladda ner meddelandebladet här. 

Ny myndighet för folkhälsa 
En regeringspromemoria förslår att en ny myn-
dighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, 
bildas den 1 januari 2014. Statens folkhälsoinsti-
tut , Smittskyddsinstitutet och vissa uppgifter från 
Socialstyrelsen övergår till den nya myndigheten. 
Det är Socialstyrelsens uppgifter inom folk- och 
miljöhälsorapportering och inom miljömålsarbetet 
samt de uppgifter som följer av miljöbalken och 
plan- och bygglagen, såsom frågor om hälso-
skydd i bostäder och lokaler. Läs här om en 
mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälso-
området. 

Skärpta byggregler 
IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin krä-
ver skärpta byggregler och bättre kunskap om 
Sverige ska kunna halvera energiåtgången i 
byggnader till år 2050. De anser att regeringen 
skyndsamt återinför det tydliga miljömålet om 50 
procents ökad energieffektivisering i byggnader till 
2050. Läs mer i rapporten. 

 
BBR 2013 
Boverkets arbete med att revidera delar av BBR 
2013 pausas tillfälligt. Läs mer här. 

Boverket informerar 
Boverket informerar är webbaserad nyhetsin-
formation från Boverket. 

Nytt just nu 
2012:4 - om ny del om planbestämmelser i PBL 
kunskapsbamken  

Tidigare i år 
2012:1 - om nya regler för funktionskontroll av 
ventilationssystem, OVK 

 
Nationell strategi för 
energieffektivare byggnader 
För att nå långsiktiga energi-, klimat- och miljömål 
måste Sverige öka energieffektiviteten i redan be-
fintliga byggnader. Regeringen har därför gett Bo-
verket och Energimyndigheten i uppdrag att utar-
beta ett förslag till en nationell strategi för att öka 
energiprestandan genom renoveringar. Svensk 
Ventilation ser mycket positivt på den nya strate-
gin för energieffektiva byggnader. Läs mer. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18883/2012-11-9.pdf
http://www.regeringen.se/download/33245071.pdf?major=1&minor=203259&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
http://www.iva.se/Publikationer/Ett-energieffektivt-samhalle/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Byggreglernas-revidering-pausas-i-vissa-delar/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2012/2012---om-ny-del-om-planbestammelser-i-PBL-kunskapsbamken/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2012/2012---om-ny-del-om-planbestammelser-i-PBL-kunskapsbamken/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2012/20121---om-andrade-regler-for-funktionskontroll-av-ventilationssystem-OVK/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2012/20121---om-andrade-regler-for-funktionskontroll-av-ventilationssystem-OVK/
http://www.regeringen.se/sb/d/16659/a/204240
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.regeringen.se/
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Lågenergihus billigare än vissa tror 
Enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus går det 
att bygga lågenergihusbyggnader med god lön-
samhet. De har kritiskt granskat rapporten 
”Lägsta möjliga energianvändning - i nya byggna-
der och kostnadskonsekvenser (Boverket Rapport 
2011:31)”. Läs mer. 

Norge storsatsar på passivhus 
Redan 2015 förväntas den norska byggnadsstan-
darden bli lika med den passivhusstandard som 
nu håller på att etableras i praktiska projekt över 
hela Norge. På den nordiska passivhuskonferen-
sen i Trondheim framkom tydligt vilken satsning 
Norge nu gör på byggande av passivhus och nol-
lenergihus.Forsknings- och miljöinstitutet SINTEF 
har länge varit ett viktigt kunskapscenter och även 
Svensk Ventilations systerorganisation VKE har 
varit engagerade i passivhusstandarden. Läs mer 
här och här. 

Bostäder byggs som passivhus 
I Sverige har mer än 2000 bostäder byggts som 
passivhus och ytterligare 1320 bostäder är på 
gång enligt Passivhuscentrums marknadsstudie. 
Läs mer.  

Ännu fler bostäder behövs 
Stockholms landsting flaggar för ökat bostads-
byggandet. I en rapport till regeringen bedöms 
behovet som ännu större än man tidigare har 
trott. Fram till 2030 måste 319 000 nya bostäder 
byggas. Läs DN:s artikel. 

100 % förnybar energi i Tyskland 
Värmebehovet i de tyska 
byggnaderna måste hal-
veras om energiomställ-
ningen i landet ska lyck-
as. Fraunhoferinstitutets 
avdelning ISE, har tagit 
fram en detaljerad studie 
hur energiförsörjningen i 
Tyskland skulle se ut vid 
en total omställning till 
förnybara energislag 
2050. Studien kommer fram till att energifram-
ställningen inte skulle bli dyrare än den är i dag. 
Kostnaden för nya tekniklösningar är också inbe-
räknade enligt en beräkning gjord av energiorga-
net IEA. Helt avgörande är en sanering av de 
tyska fastigheterna så att värmebehovet halveras 
jämfört med i dag. Läs mer. 

 

 
Ny standard för avlämnande 
SIS har nu publicerat den uppdaterade standar-
den EN 12599:2012 - ”Avlämnande av luftbe-
handlingsentreprenader - Provningsförfaranden 
och mätmetoder”. Standarden specificerar kon-
troller, testmetoder och mätinstrument för att veri-
fiera funktionen hos ett installerat ventilationssy-
stem. Standarden är på 85 sidor, språket är eng-
elska. 

http://www.nollhus.se/
http://vke.no/Om-VKE/Markedsrapport/
http://www.nollhus.se/
http://www.passivhuscentrum.se/mer-2-000-passivhusbostader-byggda-i-sverige
http://www.dn.se/sthlm/ytterligare-100000-nya-bostader-kravs
http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-100-erneuerbare-energien-in-deutschland.pdf
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Stora Inneklimatpriset 
Snart är det hög tid att lämna in förslag till Stora 
Inneklimatpriset. Priset instiftades 2001 och i ju-
ryn ingår representanter från Energi- och miljö-
tekniska föreningen, Svenska Kyltekniska före-
ningen, Svensk Ventilation samt nya ordföranden 
Lars Ekberg. Förslag skall vara Slussen.biz till-
handa senast 18/1 2013. Lämna förslag här. 

EMTF-riksdagen 
Energi- och miljötekniska föreningen arrangerade 
andra upplagan av EMTF-riksdagen och årets 
tema var ”brukaren i fokus”. Även innemiljöfrågan 
berördes samt avslutningsvis fick fyra branschre-
presentanter presentera sina hjärtefrågor för 
framtiden. Läs mer. 

Workshop - inomhusmiljöforskning 
I den nya forskningspropositionen finns ingen 
formulerad ambition för forskning om inomhusmil-
jön. Energi- och Miljötekniska Föreningen, IQ 
Samhällsbyggnad och Svensk Ventilation anord-
nar en workshop för installationsbranschen den 
10 december. Det är viktigt att branschen nu sam-
las och enas om vilken inomhusmiljöforskning 
som behöver prioriteras och vilken inriktning som 
krävs för att hålla Sveriges inomhusmiljökun-
nande i framkant. 
 

 
Hjälp till att sprida ”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 

Energi-
effektivisering 

Rekrytering 

Inneklimat 
och hälsa 

Svensk Ventilations hjärtefrågor 

http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=928
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=22402&admSiteID=1&parMenMPaID=9
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Rekryteringsdagar på IUC 
Ta vara på chansen att träffa IUC:s blivande 
Installationsingenjörer på IUC Yrkeshögskola! 
Rekryteringsdagarna vänder sig till företag som 
har ett långsiktigt rekryteringsbehov eller vill ta 
emot studenter på lärande i arbete.  

Malmö 5 december 

Anmälan sker till Pernilla Knutsson, 0150-36 56 
13. Mer information på IUC:s web. 

Här är ungdomarna framtiden 
I ventilationsbranschen är det ungdomarna som 
är framtiden. Läs Svenskt Näringslivs reportage 
om hur man kan fasa in ungdomarna i sin verk-
samhet och hur vår bransch samarbetar med yr-
keshögskolan i Enköping. 

Flickors skolresultat ger effekter 
Betygsgapet mellan flickor och pojkar kommer att 
ge effekter på arbetsmarknaden. Nästan hälften 
av alla flickor som går ut gymnasiet börjar en 
högskoleutbildning inom tre år. Bland pojkarna är 
det bara drygt var tredje. På VVS-Fabrikanternas 
och Rörgrossistföreningens höstmöte ventilera-
des frågan. För att utveckla hela VVS branschen 
är det tydligt vilka vi ska rekrytera. Läs mer. 

Examen i Katrineholm 
Ännu en spränglärd och högmotiverad kurs in-
stallationsingenjörer har lämnat IUC:s yrkeshögs-
kola i Katrineholm.

 

Olika stipendier delades ut till Linnea Hägglund, 
Henrik Hellman, och Sofia Hansson.

  

http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2012/visa-upp-ert-foretag-och-hitta-nya-talanger
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/uppsala/har-ar-ungdomarna-framtiden_171317.html
http://www.framtidskommissionen.se/nyhet/ny-rapport-flickors-prestationer-belonas
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Stockholms Lokalförening 
 
Lunchmöten 
måndagar kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) på 
IUC, Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov. 
Klicka på datumen för att anmäla Dig! 

2012-09-10 Partiklars påverkan på hälsan 

2012-10-01 Entreprenadjuridik - Hur kan installat-
ionsentreprenören undvika att bli sittande med 
Svarte Petter? (arrangeras av EMTF) 

2012-10-08 Injustering av ventilation - Projektera 
och montera rätt så underlättas injusteringen! 

2012-11-05. Täthetskontroll (arrangeras av 
EMTF) 

2012-11-12 Entreprenadjuridik för montörer 

2012-12-10 Ventilationsbrandskydd Nyheter i re-
gelverken, även brandupphängningar 

Juridik till lunch 

Deltagarna i Stockholmsföreningens lunchmöten 
kommer från Svensk Ventilations medlemsföre-
tag, och ofta också från Energi- och miljötekniska 
föreningen.  

Entreprenadjurist Johan Öström 
hade mycket värdefullt att berätta 
på Stockholmsföreningens 
lunchmöte den 12 november. Te-
mat var Entreprenadjuridik för mon-
törer.  

 

Står Du på gästlistan? 
Vill Du eller någon kollega få e-post med inbjud-
ningar till Stockholmsföreningens lunchmöten? 
Skicka e-post till 
erik.osterlund@svenskventilation.se! 
Lunchmötena är gratis för Dig som arbetar i 
Svensk Ventilations medlemsföretag.  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFo0VzgzWFdtTFozTWFmdUVYS2gtZUE6MA
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2013-01-21 - 2013-01-24 IUC, Göteborg 

2013-04-15 - 2013-04-18 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

2013-03-26 - 2013-03-27 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2012-12-10 - 2012-12-12 IUC, Göteborg 

2013-02-12 - 2013-02-14 IUC, Stockholm 

2013-04-24 - 2013-04-26 IUC, Göteborg 

2013-05-27 - 2013-05-29 IUC, Stockholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2013-04-22 - 2013-04-23 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2013-05-14 - 2013-05-16 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2013-04-24 - 2013-04-26 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2013-04-16 - 2013-04-18 IUC, Katrineholm 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

2013-09-05 - 2014-09-05 IUC, Göteborg 

Allmän elbehörighet på distans 

2013-02-19 - 2013-12-15 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2012-12-17 - 2013-04-05 IUC, Göteborg 

2013-02-27 - 2013-06-28 IUC, Katrineholm 

2013-03-19 - 2013-08-30 IUC, Stockholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2013-05-28 - 2013-05-30 IUC, Katrineholm 

Energieffektivisering i praktiken 

2012-12-03 - 2012-12-04 IUC, Stockholm 

2013-03-18 - 2013-03-20 IUC, Stockholm 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2012-12-04 (1 dag) IUC, Stockholm 

Diplomerad projektledare 

2013-03-12 - 2013-09-20 IUC, Katrineholm 

 
Duktiga projektledare ökar  
företagets konkurrenskraft!  
Diplomerad Projektledare för installations-
branschen är ett kurspaket som tar upp vanlig 
problematik och slipar kompetensen inom ledar-
skap, ekonomi och juridik.

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
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/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/anbudskalkylering-luftbehandling
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/vvs/vvsteknik-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/allman-elbehorighet-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/begransad-elbehorighet-bb1-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/energi/energieffektivisering-i-praktiken
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/energi/energikartlaggning-av-byggnader
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/byggarbetsmiljosamordnare-basp-och-basu
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender för november-december 
2012-11-01 Rekryteringsdag IUC, Stockholm 

2012-11-06 CEN TC 156 (Ventilation for buildings) plenarmöte, London 

2012-11-06 ErP - Lot 6 (Ventilation) Consultation Forum, Bryssel 

2012-11-08 Nordiskt branschorganisationsmöte, Köpenhamn 

2012-11-12 LCC-gruppen, Stockholm 

2012-11-12 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Entreprenadjuridik för montörer 

2012-11-13 Referensgrupp om VU 12 (tillägg till NL 09), telefonmöte 

2012-11-15 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2012-11-16 Rekryteringsdag IUC, Göteborg 

2012-11-19 Ventilation och Energi-gruppen, Stockholm 

2012-11-20 SIS TK 170 (luftbehandlingsteknik), Åtvidaberg 

2012-11-21 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 

2012-11-22 Almedalsgruppen, Stockholm 

2012-11-22 Svensk Ventilations styrelse, Stockholm 

2012-11-22 Referensgrupp om ABM-Vent (tillägg till ABM 07), Stockholm 

2012-11-26 Eurovent PG01 (Fläktar), Bryssel 

2012-11-28 Möte med elsäkerhetsverket om föreskrifter, Stockholm 

2012-11-29 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2012-12-04 CEN TC156 WG2 (Residential Ventilation), Paris 

2012-12-05 Rekryteringsdag IUC, Malmö 

2012-12-06 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2012-12-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Ventilationsbrandskydd 

2012-12-10 Workshop för inomhusmiljöforskning IQ Samhällsbyggnad, EMTF och Svensk Ventilation, 
Stockholm 

2012-12-10 Referensgrupp om ABM-Vent (tillägg till ABM 07), telefonmöte 

2012-12-10 -11 CEN TC156 WG3 (Ducts), Lyon 
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