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Få platser kvar på Nordbygg VVS 2004 
Planeringsarbetet fortsätter kring nästa års mässa 23 – 27 mars och programmet lovar att bli 
än intressantare än tidigare. Fler temadagar och större plats för ämnen inom ventilations-
området. Idag är nästa all yta uthyrd, så tänker Du hyra plats är det verkligen hög tid. Det 
finns fortfarande utrymme för goda idéer så hör av Dig! 
 

NEWS juni 03 
I bilagda nummer kan Du läsa om de diskussioner vi för med stora intressanta beställare 
beträffande Ansvarig Installatör. Målsättningen är att de som ett resultat av informationen går 
in och granskar de krav som Ansvarig Installatör innebär både på företaget så väl som på 
projektledaren. En granskning med positivt utfall kan innebära att företag som är Ansvarig 
Installatör generellt blir kvalificerade hos beställaren, som också kan skriva in krav att 
leverantören skall vara Ansvarig Installatör.  
 
 

Nya Svenska Standarder på ventilationsområdet 
Sex nya europastandarder (EN) och två internationella standarder (ISO)  har under senaste 
tolvmånadersperioden antagits som svenska standarder. Därutöver har en en europeisk rapport 
(CR)publicerats: 
   
SS-EN 779 Luftfilter för ventilationsanläggningar – Bestämning av  
SS-EN 1751.  Luftteknisk provning av spjäll och ventiler.  
SS-EN 12237 Hållfasthet och läckage hos cirkulära kanaler av plåt  
SS-EN 13053/AC:2002.  Luftbehandlingsaggregat - Klassificering av och bestämning av 

prestanda för aggregat, aggregatdelar och komponenter 
SS-EN 13182.  Krav på mätinstrument för mätning av lufthastigheter i ventilerade 

utrymmen.  
SS-EN 13403 Kanaler av isolerskivor 

filtreringsegenskaper.  
CR 1752 BST Rapport.  Konstruktionskriterier för klassificering av inomhusklimat.  
 
SS- ISO 14694;2003.  Industrial fans – Specifications for balance quality and vibration 

levels. 
SS- ISO 14695;2003. Industrial fans – Method of masurement of fan vibration 
 
För ytterligare information, kontakta Linda Åstrand SIS, linda.astrand@sis.se  
 



 

 

Managementutbildning för företagsledare 
Det är viktigt att även Du som företagsledare vidareutbildar Dig och håller Dig uppdaterad 
med det senaste inom ekonomi, juridik och ledarskap. Bilagt finns ett informationsblad från 
IUC som presenterar olika kurser för företagsledare inom ovanstående områden. 
 

Standardiserade ritningsbeteckningar – Uppdaterad version 
Vi har nu lagt in en ny uppdaterad version av de standardiserade ritningsbeteckningarna på 
vår hemsida www.svenskventilation.se Du hittar dem under rubriken ”Nyheter”. 
 

Semesterstängt 
Vi håller kansliet stängt för semester under veckorna 28, 29 och 30. Vi önskar er alla en skön 
sommar! 
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