
 

 

 

Slutredovisning av projekt 121 39 – Energibesparing genom teknisk isolering 

Isoleringsfirmornas Förening har slutfört projekt 121 39 och redovisar härmed vad 
anslaget om 200.000 kronor från SBUF har använts till. 

 

 
1) Auktorisationssystem ”Energieffektiv Teknisk Isolering” för 

isoleringsbranschen 
 

Medel har använts enligt beställning för framtagning av ett färdigt 
auktorisationssystem för företagen i branschen. Med hjälp av konsulten Jerker Björk 
och före detta kanslichefen Marita Björklund har IF utformat ett system för 
auktorisation för isoleringsföretag. Säker Vatten har bidragit med mycket av sin 
erfarenhet i projektet och ett mål har varit att kunna ansluta IF:s system med Säker 
Vattens och använda likartade lösningar och underlag.  

Marknadsföring av systemet har krävt mycket tid för att informera och utforma 
underlag för systemets utbildningar och för att få in ansökningar. Målgruppen har 
förstås varit medlemmarna i föreningen men även information hos grossister och 
fabrikanter. Medel har också använts för skrivelser och framtagning av 
presentationsmaterial för informationsmöten runtom i Sverige Här har vi också köpt 
tjänster av Urban Nordlund.  

 

 
 

2) Mätning av isoleringens effekt på varmvattenrör och ventilationskanaler 
 

 
Kontakter har etablerats med Energimyndigheten för att få till en mätning av 
betydelsen av att isolera varmvattenrör på ett korrekt och fackmannamässigt sätt. 
Även här har konsulten Jerker Björk hjälpt till. Resultatet resulterade i en rapport och 



pressmeddelande via Energimyndigheten vilket fick genomslag i media över hela 
Sverige. IF bekostade mätningen hos SP. Pressklippet finns fortfarande att tillgå på 
Energimyndighetens webbplats under 
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-
2010/Nakna-ror-kostar-pengar-och-energi/. IF har sedan under 2012 låtit göra en 
mätning på snarlikt sätt av isoleringseffekten på ventilationskanaler. Det har varit ett 
samarbete med Svensk Ventilation som bekostade större delen av SP:s mätning och 
där IF stod för 60.000.  
 
 

3) Energiklassificering av isolering likt vitvaruklassning 
Det finns en intention i branschen att göra en klassificering av isolering på ett nytt 
begripligt sätt, på samma sätt som klassningar görs för till exempel kylskåp och 
fönster. Jerker Björk hade under 2010 en rad möten med fabrikanterna i frågan, för 
att driva på denna utveckling,  men mot av året kom det fram att även EU arbetar 
med någon typ av klassning och att även teknisk isolering kommer att klassas inom 
EU varför fortsatt arbete satts på vänt.  
 
Bilagor:  

1. PDF-fil från VVS Forum med information om auktorisationssystemet  
2. PDF-fil från VVS Forum med information om testen av rörisolering 
3. Informationsmaterial till medlemmar och andra intressenter om auktorisationen 
4. SP - rapport från testet av isolering av ventilationskanaler (obs – vi har haft 

synpunkter på rapporten för att göra den mer tillgänglig för isoleringens del och ny 
rapport kan komma med vissa justeringar – IF:s anmärkning 2012-10-18) 

http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Nakna-ror-kostar-pengar-och-energi/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Nakna-ror-kostar-pengar-och-energi/

