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IF:s viktigaste projekt 2016
(och från åren som gått)
Bokslut för IF:s verksamhet 2016 och nuvarande vd med styrelse.
Det här är några av IF:s aktiviteter att berätta vidare om. Förhoppningsvis ökar de kunskapen om teknisk isolering och förbättrar
förutsättningarna för isoleringsbranschens och IF:s medlemmar.
Det är åtminstone därför aktiviteterna och föreningen finns.

IF:s verksamhet i tre områden: K O N Kunskap Opinion och Nätverk
K
unskap

1. IF-skolan: Höstens kurser fick lösas
akut med nya extralärare som skött det
utmärkt och nu kan planera företagsanpassat mer i detalj. Förslag föreligger
om nytt innehåll med grundutbildning
isoleringsmontör plus specialisering
för att få fler i utbildning. Att sälja mer
kunskap är grunden.
2. Konsultinformation – AMA, Energimålen och ny Handbok i teknisk isolering ger oss bra grund för fortsatta
konsultbesök.

O
pinion

3. AMA-förändringen: För fyra år sedan
krävde IF en plats i redaktionsrådet för
AMA då det inte fanns någon representant från isolering. Samtidigt tillsattes
ett arbetsutskott med representanter
från tillverkare och entreprenörer
och vi enades vi om ett förslag, Det
har resulterat i en helt ny AMA-tabell
som tydligt anger tjocklekar men
också energiförlust per dimension
och som utmanar det gamla sättet att
tänka på isolering. Beställaren måste

välja, VVS-företaget ser vad som krävs,
isoleraren vad de ska isolera med och
besiktningspersonen kan tydligt se
vilken isolering som ska finnas runt
installationerna.
4. Nordbygg 2016 – Debatter, nyhetsinslag och seminarier med IF som direkt
avsändare eller i branschforum. Under året har det lossnat och IF får nu
företräda och debattera mycket mer.
Vid Nordbygg 2016 var vi med i både
Renovera Energismarts, Säker Vattens
och Svensk Ventilations monter med
material, i scenprogram och i paneldebatter om bland annat Nära-NollEnergibyggnader.
5. Aktuell podcast om energieffektivisering på Fastighet och Bostadsrätts
webb där IF diskuterar vitsen med
energieffektivisering och varför den
tekniska isoleringen är så viktig. Gå in
och lyssna under Fastighet i Fokus.
6. Debattartikel Energikommissionen.
I dagarna släpptes energimålen för
Sverige. De är tilltagna och det är bra
för isoleringsbranschen. Tillsammans
med en rad andra organisationer och
miljökännare skrev vi en debattartikel
som vi hoppas varit med och bidragit
till att Sverige vågar.
7. Almedalen – 2014 och 2015 deltog
IF tillsammans med dåvarande VVSFöretagen, Svensk Ventilation, Säker
Vatten med flera vid dels den gemensamma installationsdagen och vid tre
olika seminarier: Bättre och tydligare
BBR-krav, Yrkeshögskolornas ställning
och utveckling och framför allt: Vi fick
EU-kommissionen att spela VEM VILL
BLI MILJÖNÄR vid nyrelease av Energihandboken. Det var inte bara vi som
lyssnade som hade kul utan de som

deltog i panelen utbrast ”det här var
det roligaste inslaget på hela veckan”!
Det gav ringar på vattnet för vidare
diskussioner.
8. Schaktprojektet med Säker Vatten
2011–2016: I branschrekommendationen med avsändare bland andra Säker
Vatten och IF fick vi med de krav och
förutsättningar som ger bästa resultat
vid utformningen av ett schakt för att
bibehålla önskade temperaturer och
uppfylla kraven för att minska risken
för Legionella. Projektet lever vidare.

N
ätverk

9. Medlemssidorna i VVS-Forum – Medlemsinfo 1 ggr/månad i VVS-Forum.
Besök hos isoleringsmedlemmar och
på arbetsplatser med intervjuer är
bland det roligaste och mest intressanta som finns.
10. EKOT – kvalitetssystemet Egenkontrollen finns tillgängligt för alla medlemmar via hemsidan.
11. Medlemssmöten har vi kört under senaste året per geografisk region med
möte och mat
12. Årsmötet 2016 – IF har alltid inbjudna gäster, talare och i år var det
Säker Vatten, Världsmästaren i minneshantering och Chris och Patrik på
Knista Herrgård. Bra, lång härlig dag
och natt.
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VVS-konsulten som både
använder och lovordar nya
tabellen i nya AMA/RA

Att göra affärer av sitt främsta intresse kan nog
vara både lönsamt och roligt. Anders Nyström,
ägare och företagsledare vid Knivsta Isolering,
tycker mycket om båtar. Han har förenat den
i övrigt traditionella isoleringsverksamheten
med att sy madrasser för stridsbåt 80 med Sveriges försvarsmakt som beställare. I den nya
verkstaden finns såväl nyinköpta plåtmaskiner
som en stor symaskin. Maskinerna för plåt- och
madrasstillverkningen är från en begagnad
maskinpark.
– Återanvändning och vidareanvändning är
bra, menar Anders. Madrasstillverkningen är
ny för oss och symaskinen inköpt med tanke
på industriframställning. Det är kul med nya
material och med beställningarna från sjöfarten. Det är för lotsbåtar, stridsfartyg och för
kustbevakningen.
Hur stora är de?
– Madrasserna är allt från några centimeter stora till fler kvadratmeter, berättar Jack
Eriksson som hanterar spakarna vid symaskinen. Just nu byter man motorer på båtarna och
därmed avgasrör med förgreningar som då
behöver nya skydd.
Vad är madrasserna till för?
– De fungerar som skydd för omgivningen
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för bränsleläckage och det är förstås grymt
varmt i rören.
– Framställningen är lite speciell också, ler
Anders. Man får vara något av en iller och gummimänniska för att få till det.
Industrin är bra beställare
Industritillverkning är också aktuellt och
Anders reflekterar över skillnaden i precision
i beställningarna från industrin och från byggarna.
– Industribeställarna är lite mer professionella och intresserade i kontakten med oss. De
vet vad de vill ha och varför.
Anders menar att det är konstigt att beställarna av bostadshus inte är lika noggranna eller medvetna.
– Vi ska ju bo och leva i husen i kanske 100
år! Inte sällan om jag sänder tillbaka ett ordererkännande så blir mottagaren/beställaren
riktigt förvånad. Det är märkligt. Fast det har
blivit bättre.
Anders beskriver sedan ett pågående projekt
där VVS-Montage och Locum är inblandade och
där man verkligen tänkt till från början för att
kunna bygga ut och utveckla installationerna
över tid. Bra!
n

Energi krönikan
Nya mål för Sverige –
regeringens beslut är 50 %
effektivare energianvändning år 2030 jämfört med
2005.
Nya mål för branschen –
mer kunskap in i företagen
och ut till beställarna.
Nya mål för IF – Fler i
skola, bättre konsulter och
ny verksamhetschef: Johan
Sjölund.
Nya mål för mig – jag flyttar till Byggmaterialindustrierna och verkar vidare!
Tack för en
rolig, lärorik och
varm tid.
Vi ses!
Anneli
Kouthoofd
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Aﬀärsutveckling av isoleringsprojekt genom udda kuddar

– Nya AMA-tabellen, det vill
säga isoleringsjocklekarna
i RA, är mer tydliga än förr.
Det är bra, säger Andreas
Gahm, VVS-konsult på AG
Project-Consult AB.
Det började med att det
kom ett meddelande från
en av IF:s entreprenörer.
– Äntligen får jag se isoleringsnivåerna från nya
AMA (RA) i handlingarna!
Det tar tid innan nya
verktyg får fäste. Men nu
använder allt fler den nya
tabellen. De föreskrivande
ska tydligt ange tjocklek per
rördimension och kan kopiera in hela tabellen eller
delar för att beskriva.
– Jag gör lite olika beroende av projekt, säger Andreas. Oftast finns ju en
mer generell text i handlingen om isoleringen och
så får man lägga till det mer
detaljerade. Till det är den
nya tabellen mycket användbar.

