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En miljöjubilar i
samhällsbyggandets tjänst
IVL heter sedan 1999 IVL Svenska Miljöinstitutet men det ursprungliga syftet för verksamheten och initialerna – Institutet för
Vatten- och Luftvårdsforskning – är rykande aktuella. Vid jubileumstillställningen för IVL:s första 50 år kunde såväl IVL:s
berättare som åhörare konstatera att det har hänt en hel del, men att många diskussioner från förr och nu liknar varandra.
Jubileumsresan tog avstamp i upprensningarnas tid på 1960-talet med mellanlandning i dagens hållbarhetsdiskussioner och mot ett än mer konsumentaktivt
samhälle. Dessutom med ett större globalt ansvar då vi vill färdas i än snabbare
farkoster, ha kontakt världen över men
värnar klimatet.
IVL utvecklar det
internationella arbetet
I Sverige har utsläppen från svaveldioxid och partiklar minskat med hela
90 procent under de här 50 åren. Läget är
förstås inte likadant i världen och därför
agerar IVL nu internationellt och har ett
långtgående samarbete och kontor till exempel i Kina. Klimatförändringarna och
tillgång av rent vatten är lika stora frågor
som i begynnelsen
Gao Si som är IVL:s platschef i Beijing
presenterade en framtidsbild där IVL
hjälper Kina att bli världsledande i miljöarbete. Hon berättade att de har ett
antal projekt på gång för att förbättra

den omstridda vatten- och luftkvaliteten.
Bland annat har de nu ett laboratorium
för övervakning och analys av luftkvalitet i samarbete med den kinesiska vetenskapsakademin för miljövetenskap.
Satsningen har också stöd av Kinas regering. I Kina är man imponerad av Sveriges
innovationsförmåga när det gäller grön
teknologi.
Isolering av energi i framtiden
Procumenter är lokala ivrare som till
exempel producerar el eller värme med
solens hjälp för eget bruk och för andras,
så långt det är möjligt. I dag kan man
hjälpligt dela med sig av produktionen,
men det är inte helt otippat att vi inom
de nästkommande 50 åren finner ett sätt
att lagra energi mycket bättre. (Kanske
något för den isolerande industrin att ta
patent på?)
Isoleringsbranschen har länge rekommenderat fastighetsägare, byggare och
beställare att räkna på energibesparingar
över tid. Att välja rätt teknisk isolering

ger ett väsentligt minskat antal använda
kilowattimmar och ger därmed en stor
ekonomisk vinning. Men funktionen
över tid står inte alltid överst på byggarens lista eller finns med på beställarens
agenda.
Koppling mellan fakta och praktik
IVL:s tidiga projekt om livstidsanalyser
mottogs med skepsis. Nu är de högaktuella och har tagit vägen via en departmentsskrift ”Varor som faror” i början
på 1990-talet och plöjt vägen för dagens
standarder kring kommunikation av
miljöprestanda som till exempel EPDsystemet (Environmental Products Declaration). Vitsen med ett sådant system är
att skapa koppling mellan vetenskapliga
fakta och praktisk tillämpning.
Dagens diskussioner om livscykelanalyser och livscykelkostnader gynnar det
hållbara samhället. Fokus på den hållbara funktionen i en byggnad och kostnaden över tid vilket ger god grogrund för
rätt och medvetet val av god isolering. n
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IF:s medlemmar vill samverka, påverka
och utbilda och läser gärna just här!
För IF är det viktigt att föra branschens talan och innehållet i budskap och kunskap kommer förstås från medlemmarna. Därför är
det av största vikt att veta vad föreningen ska utveckla och om det vi
gör är rätt insatser. Snart är det nytt år igen med ny aktivitetsplan.
IF får dessutom ny ledning vilket sammantaget ger ett mycket bra
tillfälle att stämma av läget och arrangera rätt punkter.
Vid årets årsmöte bad vi samtliga att svara på
frågor om verksamheten och några specifika
områden: utbildning, påverkansarbetet och
samverkansprojekt. Dessutom passade vi på
att fråga om man läser VVS-Forum i allmänhet
och specifikt våra egna sidor och det som finns
där. Även om inte alla medlemsföretag var på
plats är 35 procent att anse som en bra svarsfrekvens och så här ser svar och synpunkter
ut:
Vilka av IF:s aktiviteter från året tycker du
mest om? (I % av rösterna på de sju utvalda aktiviteterna.)
Plats 1:
AMA och tabellen med isoleringsnivåerna 70 %
Plats 2:
Utveckling av IF skolan...................................................54 %
Plats 3:
Schaktprojektet med Säker Vatten ..................... 45 %
Att nätverka på medlemsträffar, påverka i
Almedalen och med remisser samt att delta i
branschprojekt som VIVE fick runt 20 procent
av rösterna.
IF:s verksamhet kan beskrivas med KON
– Kunskap Opinion och Nätverkande
Kunskap – IF-skolans verksamhet var de som
röstade (50 procent av deltagarna) mycket
nöjda med, betyg på 4–5. Förslaget som lades
fram på mötet att omforma utbildningen till
grund- basutbildning med påbyggnadskurser
mottogs också positivt med över 60 procent av
rösterna på Ja och inget Nej. Än fler trodde på
påbyggnadsutbildningar inkluderande ledarskap, projektering, schemaläggning etcetera.
Tyvärr trodde inte lika många att det skulle
bidra till att fler skulle sätta sina medarbetare
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i utbildning och orsaken till det varierade mellan att man
tycker det är dyrt, att
kunskapen inte krävs
och en del framhöll gammal vana eller oro för
att bli av med en nyutbildad anställd.
Opinion – Hela 90 procent av företagen tycker
det är mycket viktigt att IF syns i media. Man
tycker det är bra att IF syns med rätt aktörer
i rätt sammanhang (50 procent) och får fram
budskapen om funktionen av teknisk isolering
(80 procent). Det några vill se mer av är ren reklam, en ungdomssatsning och goda exempel
på isoleringsinsatser.
Nätverk – Föga överraskande hade 70 procent
av dem som var på årsmötet också deltagit
tidigare eller/och vid andra medlemsträffar
och man ser gärna att IF bjuder in intressanta
talare och kollegor i branschföreningarna.
Konsulter och VVS-företag är de viktigaste
målgrupperna och schaktprojektet ansåg
80 procent av de röstande var ett bra exempel
på nyttigt samverkansprojekt.
100 procent av IF:s medlemmar
läser medlemssidorna
Glädjande många läser VVS-Forum (70 procent) och än mer roligt är att se att 100 procent
av de tillfrågade företagen läser medlemssidorna och en del (som synes) bara dem. Man läser Energikrönikan och gärna om kollegornas
arbeten i reportagen. Bra förslag framåt är fler
intervjuer med systerföreningar och fler VVSföretag om vad de vet om teknisk isolering! n

Välkomna

IF:s nye
verksamhetschef
Johan Sjölund blir den
som tar över på IF efter
årsskiftet. Johan är väl
känd i branschen och
har arbetat med teknisk
isolering sedan 1998 hos
grossist och tillverkningsled och har erfarenhet
av både mineralulls- och
cellgummimaterial.
– Det är oerhört roligt
att kunna välkomna
Johan till IF:s ledning,
säger IF:s ordförande Jan
Engström. Han har redan
en bred kunskapsbas
att föra vidare, ett brett
kontaktnät och dessutom
spännande idéer om vad
vi ska utveckla framåt.
Johan presenterar sig
mer längre fram efter att
ha spenderat julledighet
med familjen, fru och tre
barn, i slalombackarna
där Johan trivs som allra
n
bäst.

