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Nordbyggmässans seminarie-
grupp för byggnadsautoma-
tion.

Du sitter i styrelsen för En-
ergimyndighetens nya forsk-
ningsprogram för energieffek-
tivt byggande, Cerbof, till-
sammans med flera andra fö-
reträdare för installations-
branschen. Vilka är dina för-
väntningar på Cerbof?

– Idag finns det många oli-
ka organ som administrerar 
statens forskningsresurser in-
om det här området. Förhopp-
ningsvis ska Cerbof ge en bätt-
re styrning på Energimyndig-
hetens satsningar samt en tyd-
lig strategi för dem. Min när-
varo i styrelsen ger en möjlig-
het för ventilations- och bygg-
nadsautomationsbranschen att 
profilera sig.

KLAS SÖRBO

Jan Risén är sedan 1 au-
gusti ny utvecklingschef 
(”Product Development and 
Technology Manager”) för 
Fläkt Woods Air Climate 
Europe Group med place-
ring på bolagets kontor i 
Sollentuna.

Varför tog du jobbet?
– Efter 13 år som VVS-kon-

sult på bland annat Theorells 
och därefter 16 år inom styr-
branschen på Landis & Gyr, 
som sedermera blev en del av 
Siemens, tyckte jag att det var 
idé att göra något annat när jag 
fick chansen. Min uppgift på 
Fläkt Woods blir att leda ut-
vecklingen av hela sortimen-
tet så att vi får ännu moder-
nare och energieffektivare pro-
dukter och att vi får ut dem i 
rätt tid på marknaden. 

– Styr och regler har blivit 
allt viktigare inom ventilation 
som ett sätt att utöka funk-
tionsomfånget och säkra kva-
liteten på leveranserna. Det är 
där jag kommer in i bilden.

Fortsätter du som ordföran-
de för branschföreningen 
IMI:s sektion för fastighets-
automation?

– Nej, jag har lämnat det 
uppdraget i och med det nya 
jobbet. Jag kommer dock tills 
vidare att vara verksam i BAC-
net Interest Group Sweden, 
som jag var initiativtagare till, 
och fortsätta som medlem i 

Jan Risén, ny utvecklingschef 
för Fläkt Woods-koncernen
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önskat inomhusklimat, påpe-
kar prisjuryn. Tekniken är be-
prövad och genom den utbred-
da användningen sparar den 
idag stora mängder värme och 
el. Även om tekniken idag är 
välkänd var den innovativ när 
den en gång introducerades. 

Priset delades ut för sjätte 
gången och nominerade i år 
var, förutom Munters, Hagab 
Industri AB, Tour & Anders-
son AB samt Systemair AB.

Stora Inneklimatpriset in-
stiftades 2001 av Slussen Buil-
ding Services i samarbete med 
VVS-Tekniska Föreningen, 
Svensk Ventilation och Sven ska 
Kyltekniska Föreningen. ●

Munters AB blev vinnare av 
Stora Inneklimatpriset 2006 
som delades ut i juni vid 
mässan Expo Öresund i 
Malmö.

● Munters får Stora Innekli-
matpriset för tekniken att med 
roterande växlare kunna över-
föra både värme och fukt. Tek-
niken har fått ett mycket stort 
kommersiellt genomslag inom 
tillämpningar som värmeåter-
vinning, avfuktning (bostäder, 
lokaler, virkestorkning, lager) 
och komfortkyla. 

I samtliga fall erbjuder tek-
niken en resurseffektiv metod 
för att säkra kvaliteten på ett 

Stora Inneklimatpriset 
till Munters

formulärrätt på entreprenad-
området, det vill säga av be-
rörda parter själva skapade 
spelregler. Man talar om stan-
dardavtal.

Författaren, entreprenadju-
risten Stig Hedberg, har i mer 
än 20 år arbetat som förbunds-
jurist på branschorganisatio-
nen för VVS-entreprenörer, 
VVS-Installatörerna.

”Kommentarer till AB 04 
och ABT 06” kan beställas från 
Svensk Byggtjänst på telefon 
08-457 10 00. eller www.bygg-
bokhandeln.com. ●

Syftet med boken ”Kom-
mentarer till AB 04 och 
ABT 06” är att på ett enkelt 
sätt förklara och lära ut 
den praktiska tillämp-
ningen av reglerna i de 
båda avtalen. 

● Boken vänder sig till per-
soner som i sin dagliga 
verksamhet arbetar med 
entreprenader, till exem-
pel anbudsutformare, 
upphandlare, arbetsle-
dare och företagsleda-
re inom företag som ut-
för eller upphandlar entrepre-
nader.

Det finns ingen direkt lag-
stiftning för det affärsjuridis-
ka förhållandet mellan köpa-
re/säljare – beställare/entre-
prenör på entreprenadområ-
det, trots branschens storlek 
och betydelse för svensk eko-
nomi. Undantag är konsu-
menttjänstlagen där en privat-
person av en näringsidkare be-
ställer arbete på uppförande 
eller arbete på en- eller tvåfa-
miljshus. 

Bristen på särskilda lagreg-
ler har gjort det nödvändigt att 
skapa vad man brukar kalla en 

AB 04 och ABT 06 i praktiken
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tionellt strukturerade har krav 
införts på riskbedömning, in-
förande av ackreditering vid 
provning av gas, riskområde 
runt anordning samt regelbun-
den kontroll av provningsut-
rustning.

De nya reglerna kan kost-
nadsfritt laddas ner via hem-
sidan www.av.se/lag. ●

● Den 1 juli trädde nya före-
skrifter i kraft från Arbetsmil-
jöverket om tryckprovning, 
”Provning med över- eller un-
dertryck” (AFS 2006:8). Den 
äldre föreskriften om tryck-
provning (AFS 1985:14) har 
därmed upphävts.

De nya föreskrifterna är tyd-
ligare och mer detaljerade än 
tidigare. Förutom att de är ra-

Nya regler om tryckprovning


