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 Juni 
News 
I månadens nummer presenteras Gjälby Rör, som nyss blivit Ansvarig Installatör. Dessutom 
medföljer som bilagor höstens kursutbud från de 4 utbildare, som genomför kurser landet runt 
för certifierad projektledare. Dags att planera höstens utbildningsaktiviteter. 
 
Medlemskap för kollektivanslutna företag 
Kollektivanslutning av företag till Svensk Ventilation upphör som tidigare meddelats vid 
halvårsskiftet. Vill Ditt företag fortsätta att vara med i Svensk Ventilation måste Du ansöka 
om individuellt medlemskap. Använd den blankett som tidigare sänts ut eller kontakta Carina 
Eriksson 08-762 75 56 eller carina.eriksson@svenskventilation.se.  
 

Avtalsområde för ventilationsföretag 
PLR anger i sitt senaste info betr avtalsfrågor inom ventilationsområdet följande:” Det finns 
en gränsdragningsöverenskommelse mellan Byggnads och Metall som innebär att alla företag 
som sysslar med entreprenadverksamhet inom ventilationsbranschen ska tillhöra Byggnads 
avtalsområde.” 
Efter kontakter med Verkstadsindustrierna framgår följande.  
Den gränsdragningsöverenskommelse som PLR refererar till är gammal och gäller enligt 
Metall inte ventilationsområdet utan enbart Byggnads avtalsområden före Bleck- och Plåtar-
betarförbundets samgående med Byggnads. Med Bleck och Plåt har Metall haft en uppgörelse 
som överensstämmer med gällande organisationstillhörighet, där Metall organiserar stora 
delar av ventilationsbranschen med tillämpning av Verkstadsavtalet. Det betyder att de 
företag, som idag tillhör VI och har ett avtal med Metall inte har någon anledning att byta 
avtalsområde. Detta omfattar även installerande företag. Om Metall och Byggnads i framtiden 
kommer överens om att införa någon förändring kan det vara dags för en omprövning. Idag 
finns det alltså ingen anledning till några åtgärder. 
 

Stockholms Miljöcenter 
Fredagen den 14 juni tog femton studenter vid Stockholms Miljöcenter sin examen. Även om 
solen uteblev från högtidligheterna så var nog alla soliga till sinnes. Efter lunch, tal och 
stipendieutdelning gick de femton ut i verkligheten. De flesta har erbjudits och tackat ja till 
arbete, medan andra avvaktar. Vi önskar dem lycka till i framtiden och välkomna till 
branschen! 
Det finns platser kvar till höstens KY-utbildning mot Miljöinstallatör. För mera information, 
kontakta Anna-Karin Härd, 08-508 33 410, eller läs mer på www.mtc.edu.stockholm.se. 
 

IUC Katrineholm 
IUCs KY-utbildning i Installation har kursstart i augusti. Detta är en utmärkt fortbildning för 
duktiga medarbetare i företaget. Utbildningen innehåller förutom en tredjedel LIA (praktik) 
även ämnesgrupperna entreprenörskap, kommunikation, naturvetenskap och teknik. Det finns 
platser kvar till kursstarten i augusti. Vill du veta mera kan du ringa Pernilla Knutsson på 
0150-577 76 eller läsa mera på www.iuc.katrineholm.se 
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Var hittar man Byggvarudeklarationer för ventprodukter? 
Det ska vara lätt för installatörer och beställare att hitta byggvarudeklarationer för de produk-
ter man tänker använda. I ett tidigare åtagande har byggsektorns material- och komponentin-
dustri (Bysam) där Svensk Ventilation ingår, tagit på sig att verka för en bättre tillgänglighet.  
Avsikten är att man ska kunna länka sig fram från Bysams hemsida via respektive branschor-
ganisation till produkttillverkaren, som har sina byggvarudeklarationer samlade (eller listade) 
under rubriken ”Byggvarudeklarationer/Miljö”. Men söker man på ventilationsprodukter, så 
fastnar man sannolikt hos Svensk Ventilation. Det beror på att hittills endast Stifab Farex 
länkat sina Byggvarudeklarationer till Svensk Ventilations hemsida. Övriga producenter 
uppmanas att meddela webbadressen till den del av er hemsida där era Byggvarudeklarationer 
/Miljö samlade eller listade. christer.backstrom@svenskventilation.se tar tacksamt emot 
adresserna. 
 

Produktdata till CAD-programmen hittar formen 
Nu är vi snart vid målet, dvs vi har ett format som gäller för överföring av produkters data 
och geometri till projektörernas cad-program. Arbetet, som syftar till att förenkla hanteringen 
av produktdata initierades av Svensk Ventilation, och har bedrivits i samverkan med de 
ledande cad-applikatörerna, Cad-point, Cad-com och Lindab. Såväl produkttillverkare som 
applikatörer ser möjliga rationaliseringsvinster i detta. S.k. ”shapes” och ”properties” är nu 
definierade för kanaler, don, fläktar och enklare aggregat. Förslaget kommer att sändas ut i 
början av juli till våra produkttillverkande medlemsföretag och ledande applikatörer för en 
sista granskning. Därefter kommer ”de-facto-standarden” att implementeras av branschens 
tunga produkttillverkare. För ytterligare information, kontakta 
christer.backstrom@svenskventilation.se  
 

Nya Svenska Standarder på ventilationsområdet 
Ett stort antal europastandarder (EN) och internationella standarder (ISO) har under senare tid 
antagits som svenska standarder, t ex   
-SS-EN 13182 Krav på mätinstrument för mätning av lufthastigheter i ventilerade utrymmen.  
-SS-EN 12236 Hållfasthet hos upphängningssystem 
-SS-EN 13180 Flexibla kanaler - Dimensioner och krav på mekaniska egenskaper.  
-SS-EN 13030 Uteluftsdon - Provning av vattenmedryckning.  
-SS-EN 13053  Klassific. av och bestämn. av prest. för aggregat, aggregatdelar  komponenter  
-SS-EN 12589  Luftteknisk provning och klassificering av CAV och VAV-apparater.  
-SS-EN 12238 Luftteknisk provning av omblandade luftdon.  
-SS-EN 12239  Luftteknisk provning av deplacerande luftdon.  
-SS-EN 13181 Intagsdon - Provning av sandmedryckning.  
-SS-EN 13264 Luftdon monterade i golv - Provning för hållfasthetsklassificering.  
-SS-ISO 12499 Luftbehandling - Industrifläktar - Mekanisk säkerhet hos fläktar – Skydd. 
-SS-ISO 13351 Luftbehandling - Industrifläktar – Dimensioner. 
För ytterligare information, kontakta Linda Åstrand SIS, linda.astrand@sis.se  
 

Semesterstängt 
Kansliet håller semesterstängt under veckorna 28 tom 30. Vi önskar alla en skön sommar! 
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