
Den 18-20 maj arrangerade VVS-Branschens
Yrkesnämnd SM för unga VVS-montörer och
SM i Teknisk Isolering på Svenska Mässan,
Göteborg. Tävlingarna skedde i samband med
Yrkes-SM, där totalt ett 40-tal yrken deltog. 
– Syftet med att delta i SM är att skapa nyfiken-
het och intresse för VVS och Teknisk Isolering,
säger Christer Bölin, vice ordförande i VVS-
Branschens Yrkesnämnd.  

Tävlingsuppgifterna bestod av olika moment
som avloppsinstallation, värmeinstallation,
montering och inkoppling av WC-stol,
tvättställ, samt tillverkning och montering av
handdukstork, inkl. att läsa ritningar.

Fredrik Nilsson som jobbar på Olles Rep och
Service i Simlångsdalen, representerade

Götaland, Robert Molin Svealand och Alex-
ander Åstrand Norrland. Vinnare blev Robert
Molin, tvåa från vänster. Längst till höger
lagledaren Sylvia Zacharias från Sv.
Byggnadsarbetareförbundet. Robert kommer
att representera Sverige i de nordiska mäs-
terskapen i Sverige nästa år samt världsmäs-
terskapen – World Skills Competition i Japan
november 2007. Då träffas omkring 600
ungdomar från ett 40-tal länder i hela världen
för att tävla och utbyta erfarenheter. Vi gratu-
lerar Robert och önskar lycka till i fortsätt-
ningen!
Läs mer om vad VVS-Branschens Yrkesnämnd
sysslar med på: www.vvsyn.se
(VVS-Branschens Yrkesnämnd är en samar-
betsorganisation mellan VVS-Installatörerna
och Svenska Byggnadsarbetareförbundet).
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Kortare eller längre yrkesutbildningar 
– en regeringsfråga 

VVS-Installatörerna deltog i januari 2006 i sam-
tal med minister Lena Hallengren angående
korta yrkesutbildningar. Bland annat framfördes
att hantverksyrket i VVS-branschen ställer krav
på relativt lång yrkesutbildning och kan
påverka kvaliteten om korta utbildningar ska
ersätta dagens utbildningsalternativ. I samband
med detta överlämnades en skrivelse för att på
ett bättre sätt kunna påverka utvecklingen.

B R A N S C H K L I P P

Nya investeringsstödet för 
energiförbättringar igång

Från 1 januari 2006 gäller de nya reglerna
och bidragsmöjligheterna vid energiförbätt-
ringar. Det omfattar konvertering från olja till
fjärrvärme, biobränsle eller berg/sjö/jord-
värmepump. Stödet är för 30% av kostna-
den upp till 14000 kr. Stödet ska sökas hos
länstyrelsen senast 2 månader efter arbetet
påbörjats. Mer information om bidraget,
skattereduktioner, blanketter m.m. hittar du
hos Boverket (www.boverket.se).

Vattenskador kostar 5 miljarder 
om året

Vattenskador i flerfamiljshus kostar bo-
stads- och försäkringsbolagen 5 miljarder
kronor per år. Det visar VVS-Installatörernas
Vattenskadeundersökningar 2002 och 2005.
Bostadsbeståndet står nu inför stora reno-
veringsbehov. Över en miljon lägenheter be-
höver byta rörinstallationer och bygga om
badrum. Det är då viktigt att dessa ombygg-
nader blir säkrade för vattenskador och
legionella.

Nya BQR arbetar för ökad kvalitet

Rådet för Byggkvalitet, BQR, är en nybildad
ideell förening. BQR ska främja samverkan,
stärka kvalitetsutvecklingen och verka för
ett ökat engagemang för kvalitetsfrågor
inom fastighets-, bygg- och anläggnings-
sektorn. Rådet är också ett forum för
samverkan mellan sektorns aktörsgrupper
kring kvalitetsfrågor av övergripande karak-
tär. I BQRs styrelse ingår företrädare för
berörda aktörsgrupper inom sektorn.

www.armatec.com

Yrkes-SM visar morgon-
dagens VVS:are



kraft tagit fram ett system som ger bättre
installation och höjer branschens status,
avslutar Thomas.

Hittills (maj 06) har 3.500 personer erhållit sin
branschlegitimation och mer än 350 VVS-före-
tag blivit auktoriserade. Detta är långt över
VVS-Auktorisations målsättning.
Vill du veta mer om Branschreglerna Säker
Vatteninstallation, om vilka som är auktorise-
rade, vad utbildningen innebär etc – besök
hemsidan: www.sakervatten.se

När Branschreglerna Säker Vatteninstallation
infördes i september 2005 var det många som
undrade hur uppföljningen och resultaten skulle
bli.
- Hittills har vi bara lovord, säger Thomas
Helmersson, VD på VVS-Auktorisation. Många
har väntat på ett system vid beställningar och
ha något stabilt att luta sig mot. Marknaden
tycker det är bra att branschen varit
försigkommen och själva tagit initiativ till ett
eget regelsystem.
- Både uppdragsgivare, installatörsföretag och
enskilda installatörer verkar inse värdet av
dessa regler och riktlinjer. Begreppen har blivit
väl inplanterade och det finns en stor
efterfrågan hos företag att bli auktoriserade och
personalen att få legitimation.
- Dessutom har Försäkringsbolagen nu fått en
beskrivning på "fackmannamässigt utförande"
och kan nu ställa krav, vilket även beställare
och byggare kommer att behöva föra vidare
och tänka på i sitt eget agerande. 
- Branschen kan stoltsera med att den av egen

mit, berättar Lars Lindahl, ägare till Strömstad
Värme & Sanitet. 
- Butiksförsäljningen av badrumsmöbler,
duschkabiner, bubbelpooler och värmekaminer
är glödhett här uppe. Trots stor efterfrågan på
rörarbeten från Norge, så har vi fortfarande flest
uppdrag i vår egen region. 
- Det är viktigt att hela tiden våga testa nya
idéer. Vår nya nattöppet-butik, den speciella
utställningshallen och breddningen av sorti-
mentet – med färg, tapeter, konstnärsmaterial,
kakel och klinker – har gjort oss ganska unika.
Det är en mix som uppskattas både av svenska
och norska  kunder, avslutar Lars.

I grunden är Strömstads Värme & Sanitet AB en
traditionell Comfortbutik, men med ett ordent-
ligt utökat sortiment för att tillgodose den
norska marknaden.
- Närheten till Norge och den ökande gräns-
handel har blivit ett ordentligt lyft för oss och för
hela näringslivet i Strömstad. Och inte har det
blivit lugnare nu när nya Svinesundsbron kom-
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”Och den ljusnande 
framtid är vår...”
Vår branschorganisa-
tion har idag en stark
position inte bara inom
VVS-området, utan även som referens och
förebild för andra branschområden. Detta
får vi bekräftat ofta och det är vi mycket
stolta över. En stark position förpliktigar
samtidigt. Därför ser vi till att både ha bra
koll på vad som händer i branschen, hur
våra medlemmar mår, hur omvärlden ser ut
och vad vi kan göra för att förändra
branschens och aktörernas förutsättningar
till att bli ännu bättre.

En viktig uppgift är också att hålla debatten
vid liv, att visa på vad du som enskild
företagare och installatör bör tänka på vid
upphandlingar, offertförfarande, prisdiskus-
sioner, materialpriser m.m. VVS 2000 funge-
rar som både bollplank, diskussionsforum
och rådgivare – något som ofta visar sig
värdefullt för många av våra medlemmar.

Idag känner väl alla att marknaden är
mycket het, kanske på gränsen till över-
hettad. Det innebär också att våra priser är
och måste ligga på en högre nivå. Det
måste vi informera om till marknaden. Vi får
inte rea bort motiverade prisökningar för
kortsiktiga vinster. Lika viktigt är att få med
indexklausuler på alla jobb, inte minst nu när
olika råvaru- och materialpriser skenar i
höjden (koppar, stålrör, smide m.m.). Och att
vi inte prutar bort detta t.ex. vid upphand-
lingarnas slutskeden.

Det är inte bara studenterna som blickar
framåt med spänning och tillförsikt i dessa
dagar. Vår bransch har minst lika goda skäl
att se positivt på framtiden. Aldrig tidigare
har det varit så stort antal elever på landets
VVS-utbildningar. Samtidigt har vi en skräm-
mande brist på både projektledare och
utbildningsställen för dessa. Man kan fråga
sig varför YTH-utbildningen på Chalmers
lades ner. Idag är bara VVSI i Katrineholm
kvar. Här måste vi alla agera på olika plan
för att skapa och påvisa behoven. Här har
VVSI en viktig påtryckarroll. Flera projekt-
ledare är en hög prioriteringsfråga för oss.

Det i dagarna avslutade Yrkes-SM i
Göteborg förstärkte bilden av ökat intresse
för hantverkaryrken och inte minst för VVS.
Samtidigt är flera projekt igång, t.ex. Nya
Högskolan i Trollhättan och precis av-
slutade Götatunneln i Göteborg, där ledan-
de VVS-teknik spelat en viktig roll. Projekt
som ger mycket publicitet, även åt vår
bransch.

Nu väntar nya utmaningar och möjligheter!
Juridiken blir mer och mer avgörande, både
för stora och små företag, så vi kan fortsätta
att göra bra affärer. Internetbaserad infor-
mation är redan en del av vår dagliga verk-
samhet och våra affärer. EU ställer krav, men
skapar också möjligheter. Affärer över
gränserna blomstrar som aldrig förr. Kraven
på ökad auktorisation, t.ex. de attraktiva
Branschreglerna Säker Vatteninstallation,
skapar bättre och säkrare affärer.
Du som inte är medlem ännu – Välkommen
till VVS 2000!

Conny Björk / Ordf. VVS2000

VVS är hett 
hos grannen 

i väst

Varför ”ventilation” och 
inte ”vatten”?

VVS står för värme, ventilation och sanitet.
Vatten och avlopp ingår i begreppet sanitet. Det
var i början av 1900-talet som ventilationen
kom in i begreppet VVS då dåtidens VVS-mon-
törer drog avloppsventilation från toaletterna. 
Ventilation är idag en försvinnande liten del i
VVS-montörens jobb, men det lever fortfarande
kvar i namnet.
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Ett system för både värme och vatten
LK Universal är ett unikt PE-X-rörsystem för både värme
och vatten. Grunden i systemet är våra svensktillverkade

LK Universalrör PE-X som kan användas till såväl
radiator- och golvvärme, som till tappvatten och kyla. 

Nollvision för vattenskador
LK Universalsystem är godkänt enligt såväl

Branschregler Säker Vatteninstallation som Nordtest 
NT VVS 129.

www.lk.nu
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VVS-JURISTENS RÅDIGA RUTA
Per Håkansson, Advokat, Delphi & Co

per.hakansson@delphilaw.com

Nytt standardavtal för
totalentreprenader
För ett par år sedan upp-
daterade Byggandets Kon-
traktskommitté standard-
avtalet AB 92. Numera skall därför AB 04
tillämpas i samband med utförandeentre-
prenader (i praktiken tillämpas dock AB 92
fortfarande eftersom nyckeln till de admi-
nistrativa föreskrifterna, AF AMA 98, inte
anpassats till AB 04). Turen har nu kommit
till avtalet ABT 94 som tillämpas vid total-
entreprenader. Anledningen till att ABT 94
skall uppdateras är först och främst för att
skapa enhetlighet med AB 04. I anslutning
till att ABT 94 ändras är avsikten att också
AF AMA skall anpassas.

Vid sidan av de stora förändringarna i AB 04
som hänförliga till bl. a. ansvars- och garan-
tifrågor, kvalitets- och miljöarbete samt
kommunikationen mellan parterna under
uppdragens genomförande, upptas i försla-
get till nya ABT 05 (det oklart om avtalet
slutligen kommer att få denna benämning),
förtydliganden av totalentreprenörens an-
svar för att objektet uppfyller en viss avtalad
funktion. En viktig skillnad i det nya förslaget
är också att tvister understigande 150
basbelopp (ca 7.500.000 kr inklusive
mervärdesskatt) fortsättningsvis skall avgö-
ras av allmän domstol. Emellertid kommer
parterna, vid sidan av det allmänna dom-
stolsförfarandet, ges en möjlighet att
komma överens om ett förenklat tvistlös-
ningsförfarande, där eventuell tvist löses av
en ensam skiljeman inom maximalt fyra
veckor. 

Den 10 januari 2006 skulle Byggandets
Kontraktskommitté remissförfarandet be-
träffande ABT 05 vara avslutat. Emellertid
synes arbetet med förslaget ha gått i stå.
När en ny version av ABT ser dagens ljus är
därför oklart i dagsläget. Till dess får vi hålla
till godo med ABT 94.

Nªra dig.
Det lovar vi!

Vªlkommen 
till v¬ra DahlCenter  

i Karlstad, Arvika, Skºvde, 
Trollhªttan, Bor¬s, Varberg, 
Gºteborg Gamlestaden, 
Hisings Backa och  
Halmstad.  

Fºr att hitta dit  
besºk www.dahl.se

Nya Högskolan Väst i Trollhättan

En utmaning för både montör och
tjänsteman på VS-sidan

- Vi är mycket stolta över att vi erhållit just
denna entreprenad, då vi känner att denna sko-
la kommer att vara väldigt viktig för Trollhättans
framtid som utvecklingsstad, säger Johan
Wennberg, Bravida, projektansvarig för VS-
entreprenaden. 
- Vi kommer att installera spillvatten, tapp-

vatten, värme och kyla i ett antal byggnader. 
Kylentreprenaden står för nästan halva entre-
prenadsumman på detta projekt och kommer
sätta våra montörer på stora prov. 
Materialvalet innefattar koppar, gjutjärn, plast,
stål, rostfritt m m, vilket kommer att ställa stora
krav på produktinformationen av ovan nämnda
material. 

Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljö är högt
ställda på projektet, vilket alla involverade blir
påminda om i de regelbundna KMA-möten som
hålls på arbetsplatsen. 
Trollhättans Tomt AB har tillsammans med
Högskolan Väst lagt ner mycket energi på
installationssidan till Högskolan, allt för att
uppnå högsta komfort. 
Dessa behov var noggrant angivna i de förfråg-
ningsunderlag som lämnades ut och prissattes
under 2005. 

- Detta har underlättat mycket för oss, då vi
lägger stor vikt vid att slutkunden blir nöjd med
den funktion vi har levererat. Projektet kommer
att pågå fram till hösten 2008 och kommer att
involvera 8-10 man från oss som mest på
”bygget”, avslutar Johan.

www.vvs2000.com

Hemsidan byter skepnad
Vi uppgraderar nu publiceringsverktyget och
får därigenom en ännu bättre webdesign. 
Exempel på förändringar:

• ny design
• beställa/avbeställa nyhetsbrev
• anmäla intresse för e-postlistor
• överskådlig webkarta (lätt att navigera 

på sidan)
Det är ni som besökare på hemsidan som skall
styra hemsidans utseende och innehåll. Hör
gärna av er med synpunkter, krav och behov.
Eller när ni tycker något är bra eller dåligt.
webredaktör: ulf.jonson@vvs2000.com

Göteborg  Mölndal
www.johnfredrik.se



Göteborgssektionen
Conny Björk Tel 031-86 78 73
Mobil 0705-15 89 56 Fax 031-87 59 08
E-post: conny.bjork@vvs-teknik-ajab.se

Anders Bergvall Tel 031-86 78 74
Mobil 070-586 56 10 Fax 031-87 59 08
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se

Hallandssektionen
Krister Andréasson Tel 035-16 17 29
Mobil 070-819 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Mikael Åkesson Tel 0346-144 45
Mobil 070-944 44 10 Fax 0346-124 39
E-post: mikael.akesson@falkenbergsror.se

Skaraborgssektionen
Tore Kjellner Tel 0512-101 98
Mobil 070-677 15 78 Fax 0512-102 77
E-post: kjellner.tore@telia.com

Håkan Åström Tel 0515-72 17 71
Mobil 0703-10 94 94 Fax 0515-72 17 79
E-post: hakan.astrom@vastgotaror.se

Styrelsen
Conny Björk Tel 031-86 78 73
Mobil 0705-15 89 56 Fax 031-87 59 08 
E-post: conny.bjork@vvs2000.com

Krister Andréasson Tel 035-16 17 29
Fax 035-21 34 84 Mobil 070-819 92 39 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Boråssektionen
Armands Folmanis Tel 0321-305 94
Mobil 070-673 05 94 Fax 0321-305 94
E-post: folmanis@swipnet.se

Anders Andersson Tel 033-14 03 61
Mobil 070-847 17 62- Fax 033-10 06 64
Mail: rotab.ab@telia.com

Fyrstadssektionen
Kent Nyckel Tel 0520-47 28 17
Mobil 070-520 13 23 Fax 0520-141 54
E-post: kent.nyckel@bravida.se

Jakob Hagberg Tel 0522-51 83 30
Mobil 070-685 14 98 Fax 0522-320 88
E-post: jakob.hagberg@yit.se

VVS 2000 Support
VVS 2000 Support c/o Marianne Bouvin
Lillekärr Södra 164 425 31 Hisings Kärra 
Mobil 073-403 98 08 Tel 031-57 38 02 
E-post: marianne.bouvin@vvs2000.com 

Ulf Jonson Tel 033-22 89 55
Fax 033-10 45 22 Mobil 070-523 96 25 
E-post: ulf.jonson@vvs2000.com 

Lars Byhlin Mobil 070-581 55 78
E-post: lars.byhlin@vvs2000.com 

Peter Garnbratt Tel 0300-251 21
Mobil 070-201 97 44 
E-post: peter.garnbratt@vvs2000.com 

Styrelse och
kontaktpersoner

Sverige
porto
betalt

Nya Götatunneln i Göteborg, som invigdes den
16 juni, är en 1,6 km lång berg- och betong-
tunnel. Den passerar under centrala Göteborg
med byggnader av skiftande ålder, kondition,
byggnadstyp och grundläggningssätt. Detta
har ställt hårda krav både på byggteknik och
div. installationer inkl. VVS-teknik. Lite fakta: 
• Alla teknikinstallationer är i rostfritt utförande.
• Ett 40-tal axialfläktar kan köra luften i tunneln 

åt ena eller andra hållet. 
• Tunneln är ständigt bevakad via tvättnings-

bara kameror längs hela sträckan. 
Övervakningspersonalen sitter i Posttermi-
nalen vid Gullbergsvass. 

• Pumpar kan länsa tunneln på vatten. 
Vill du veta mer om projektet Götatunneln, gå in
på www.vv.se (>Vägprojekt >Västra Götaland 
>Götaleden).

VVS-kunnandet går under jorden
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Redaktion & annonser
Redaktion: Conny Björk VVS-Teknik Rör AB,
Göran Köllerström AB Götatryckeriet.

Grafisk formgivning, tryck och distribution:
AB Götatryckeriet, Göteborg 

Annonser: goran@gotatryckeriet.se

R-Auktorisation byter namn
Vid årsmötet den 12 maj beslöts att intresse-
gruppen (som sköter branschreglerna Säker
Vatteninstallation, godkänner/auktoriserar före-
tag och utfärdar branschlegitimationer) byter
namn från tidigare R-Auktorisation till VVS-
Auktorisation.

Varning för prishöjningar!
Det finns goda skäl att göra en reflektion över
hur de stora prishöjningarna på koppar påver-
kar oss i ett så kallat ”normalprojekt”. En vanlig
VS-anläggning med tappvatten och kylrör av
koppar, som är det vanligaste idag, ger med
dagens kopparrörspriser en höjning av anbuds-
priset med ca 5-6 % jämfört med februari. 
Enbart kopparrörspriserna har på denna korta
tid gått upp med 45-55%, (beroende på rör-
dimension). Om vi i februari  lämnade ett anbud
på ett ”normalprojekt” med anbudssumma 1
miljon, så har detta idag blivit ca 55.000 kr
dyrare för enbart kopparrör och delar. Utöver
detta skall man givetvis även ta hänsyn till alla
andra prishöjningar, bl.a. på rostfritt, som vi nu
drabbas av.

www.epecon.se


