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Forskningshuset i Gävle  
Nu har det nya forskningshuset  
vid högskolan i Gävle invigts och 
tanken är bl.a. att här ska forskningen och 
näringslivet mötas. Det nya tekniktäta forskningshu-
set på Kungsbäck i Gävle ska ge högskolan nya 
utvecklingsmöjligheter och förtydliga högskolans 
profilområden som är byggd miljö och hälsofräm-
jande arbetsmiljö. Husets stora pulserande hjärta 
kommer att bli den enorma laborationshallen och 
där ett klassrum kommer att finnas där studenter har 
möjlighet att pröva olika sorters ventilationssystem. 
Svensk Ventilation och medlemmar ska besöka det 
nya forskningshuset. Läs mer här.

Utbildning
Idag finns det inom ventilationsbranschen 
svårigheter att rekrytera utbildade medarbetare. 
Vi har även ökande åldersavgångar inom bran-
schen och för att möta behovet har en 2-årig 
ventilationsutbildning utformats. Den bedrivs i 
Enköping och startade hösten 2010 och nu är 
det dags igen med start 29 augusti 2011. Ut-
bildningen har en inriktning mot inomhusmiljö, 
ventilationsteknik, energiförbrukning, service och 
underhåll. Läs mer här.

IUC
Installatörernas Utbildningscentrum har en 
mängd kurser för dig som vill fortsätta utvecklas 
och samtidigt höja kompetensen på företaget. En 
sammanställning av deras utbud bifogas detta 
nyhetsbrev, men du kan även gå in på deras 
hemsida för att läsa mer. 

Yrkeshögskolan i Enköping utbildar bl.a. Ventilationsingenjör 
med inriktning inomhusmiljö 400 p. Utbildningsansökan med 
bilagor sänds senast den 15 april 2011 till:  
Yrkeshögskolan i Enköping, Källgatan 6, 749 35 Enköping
Kontaktperson är:

Hans Sundström, utbildningsamordnare
Tel 0171-62 50 75
hans.sundstrom@yh.enkoping.se

http://gd.se/nyheter/gavle/1.2763289-forskningshuset-ar-klart
http://www.yh.enkoping.se/text/ventilation/utbildning_ventilation.htm
http://www.iuc-utbildning.se
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Högtryck i byggbranschen
Ekonomin växer på bred front och det skapar 
högtryck i byggindustrin. Bostadsinvesteringarna 
utvecklas starkt tack vare ett ökat nybyggande 
men det är också glädjande att lokalbyggandet 
tar fart igen. Man kan konstatera att jobben finns 
inom byggindustrin. Läs mer här.

Energieffektiviseringsmål
Väldigt många företag och kommuner har inga 
långsiktiga mål för energieffektivisering av sin 
verksamhet. I fyra av tio organisationer uppskat-
tas dock energisparpotentialen till hela 20 pro-
cent eller mer. Ungefär hälften av företagen och 
kommunerna anser själva att de inte gör tillräck-
ligt för att minska sin energianvändning men en 
klar majoritet av företagen och kommunerna up-
pger visserligen att de har genomfört projekt för 
att sänka sin energianvändning. Flertalet saknar 
både mål och mätsystem för att utvärdera energi-
effekterna och vet därmed inte vilket resultat det 
gett. De prioriterade områdena för energieffektivi-

sering är byggnader/anläggningar, kontorslokaler 
och resor/transporter. Lågt prioriterat är tillver-
kning/produktion samt IT/datahallar. Det krävs 
tydliga snabba insatser om Sverige ska nå de 
långsiktiga klimatmålen. Läs mer här.

Boverket
Svensk Ventilations arbetsgrupp BBR har svarat 
på två remisser om ”Ändrade regler om energi-
hushållning i Boverkets Byggregler, BBR” och 
”Regler om ändring av byggnad förs in i Bover-
kets byggregler, BBR”. Remissvaren finns på 
hemsidan och de nya reglerna träder i kraft 
hösten 2011.

Den nya plan- och bygglagen kommer att börja 
gälla den 2 maj 2011.
Läs mer här. 

Nya kemikaliekrav   
Snart kommer de nya kraven i artikel 7.2 och 
bilaga XIV till Reach att gälla. Dessa nya kemi-
kaliekrav gäller tillverkare och importörer av 
varor.  Det kommer bl.a. att vara anmälningsplikt 
för ämnen på kandidatförteckningen (artikel 7.2) 
och den 17 februari 2011 beslutade den Euro-
peiska kommissionen att föra in de sex första 
ämnena i bilaga XIV till Reach. Inom tre till fem 
år får ämnena inte längre användas eller sättas 
ut på marknaden utan tillstånd. Läs mer här samt 
på vår hemsida. Mer info finns även på Echas 
hemsida. 

http://www.bygg.org/pressreleaser.asp?ItemId=547423&Page=1
http://www.eio.se/media/nyheter/sidor/forvanandemangaenergiprojektsaknarmal.aspx
http://www.boverket.se/Lag-ratt/ny-plan-och-bygglag/
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1299
www.kemi.se/reach
www.echa.europa.eu


Bullermätare för Iphone
Bullermätaren är gratis och ges ut av Arbets-
miljöverket. Applikationen kommer till en början 
bara att vara tillgänglig för Iphone användare 
men Arbetsmiljöverket ser dock självklart över 
möjligheten att kunna erbjuda samma tjänst även 
på andra typer av telefoner. Sök på buller i App 
Store eller läs mer här. 

Sveriges Byggindustrier 
Ola Månsson 53 år är Sveriges Byggindustriers 
nya VD. Han har tidigare arbetat som regionchef 
på NVS Installation AB. Lyssna på intervjun här. 

Kostnadsfria seminarier

Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa, 
KOMIN, har nöjet att inbjuda till ett förmiddags-
seminarium ”Miljöklassning av byggnader” i 
Umeå den 16 mars med Marie Hult. Marie är 
arkitekt och teknologie doktor med specialisering 
på inomhusmiljöfrågor. Läs mer här. 

SIS bjuder in till frukostseminarier där man får 
lära sig mer om standarder i allmänhet och e-nav 
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i synnerhet. Seminarierna kommer under våren 
att vara på 16 olika platser i Sverige. 
Läs mer här. 

Boverket har genomfört en rikstäckande un-
dersökning av byggnaders energianvändning, 
tekniska status och innemiljö, BETSI. Nu arrang-
erar Boverket tre forskarseminarier i Stockholm, 
Malmö och Göteborg för att informera om pro-
jektets innehåll och de möjligheter som finns att 
ta del av den unika databasen i forskningssyfte. 
Ladda ner inbjudan med program här. 

Svensk Ventilations årsmöte 
Boka den 19 maj. Då är årsmötet för Svensk 
Ventilation. En separat inbjudan kommer att 
mailas ut. Vet du redan nu att du tänker delta går 
det bra att anmäla dig till Åsa Pihl, 
asa.pihl@svenskventilation.se. Glöm inte med-
dela om du vill boka hotellrum för övernattning.

http://www.av.se/teman/buller/app/
http://www.byggindustrin.com/__6452?webbtvid=5uBm6cD0V-Q
http://komin.bolder.se/default.aspx?id=3283
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@enav&menuItemID=10453
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Sa_mar_husen/Inbjudan_BETSI.pdf
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Golftävling
Svensk Ventilations årliga Golftävling är den 20 
maj på Fågelbro i anslutning till årsmötet.

Lokalföreningen Stockholm        
Lokalföreningens nästa lunchmöte är måndag 
den 14 mars kl 12.00-13.00. Ämnet är Storkök 
och det är Lennart Sandin från Halton som är 
föredragshållare. 

Den 11 april är lunchmötet förlängt till kl 14.00. 
Ämnet är då Ekonomisk styckning och föredrags-
hållare är Peter Carlsson från Tullinge Vent. Vid 
detta tillfälle är platserna begränsade då vi inte 
har möjlighet att vara i den stora lektionssalen. 
Det finns fortfarande platser kvar. Kaffe och 
smörgås serveras från kl 11.30. IUC ligger på 
Palmfeltsvägen 5 B, Johanneshov, nära Globen.

Lokalföreningens årsmöte är den 7-8 april. 
Planerar ni att delta är det hög tid att anmäla sig. 
Anmäl dig med personnummer. 

Anmälan till Lokalförening Stockholms aktiviteter 
görs till Åsa Pihl, asa.pihl@svenskventilation.se

Nya medlemmar       
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna:

AD-Vent Installation AB, Stockholm
Cellomatic AB, Stockholm
Ventilationsprojekt AB, Norrköping
Ventilationsservice AB, Nyköping
Windefalk Ventilation & Energi AB, Stockholm

   

    

Lunchmötet den 14 februari handlade om de nya branschrekommendationerna ”Imkanal 2010”.
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Medlemskalender för mars och april
2011-03           Ecodesign Lot 6, 2nd stakeholder meeting

2011-03           Ecodesign Lot 21, 1st stakeholder meeting                                                                                                       

2011-03          Ecodesign Lot 20, 1st stakeholder meeting

2011-03-09 LCC-gruppen

2011-03-09 SIS/TK 282, Utbildning ”Arbeta effektivt med CEN och ISO”

2011-03-10 Arbetsmarknadsdag på IUC (Stockholm)

2011-03-10  Eurovent Produktgrupp 1 Fans

2011-03-10      Styrgrupp Entreprenad, Produkter, Utbildning, Brand (Göteborg) 

2011-03-10      Arbetsgrupper (Göteborg)

2011-03-11       Styrgrupp Entreprenad, Produkter, Utbildning, Brand (Göteborg)

2011-03-11       Arbetsgrupper (Göteborg)

2011-03-14 Grupp ”Säker Luft”

2011-03-14 Lokalföreningen Stockholm (Storkök) 

2011-03-18 Eurovent Produktgrupp 7 Heat Exchanger

2011-03-24 Arbetsgrupp Forskning

2011-03-29 Seminarier Energikontoret, Östergötland

2011-03-30 Eurovent Produktgrupp 16 Air Curtains

2011-03-31 Seminarier Energikontoret, Motala

2011-04-04 Seminarier Energikontoret, Norrköping

2011-04-05  Seminarier Energikontoret, Finnspång

2011-04-07 Stockholms Lokalförening, Årsmöte

2011-04-08 Stockholms Lokalförening, Årsmöte

2011-04-11 Lokalföreningen Stockholm (Ekonomisk styckning, 2 timmar)

2011-04-11 Seminarier Energikontoret, Uppsala

2011-04-12 Seminarier Energikontoret, Enköping

2011-04-13 Seminarier Energikontoret, Knivsta

2011-04-15 CEN/TC 156 

Övriga månader, se här.

http://www.ecohvac.eu/project-planning.htm
http://www.ecoheater.org/lot21/planning.php
http://www.ecoheater.org/lot20/planning.php
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1507
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Mässor/Konferenser
2010-12-02 Nordic Indoor Air 2010  (Stockholm, 2/12- 3/12)

2011-01-20 Energideklarationsdagen  (Stockholm, Teknologisk Institut)

2011-01-25 European Commission,Conference on the future of the CIP 

2011-01-25 ExpoVent Trollhättan 

2011-01-26 ExpoVent Göteborg

2011-01-27 ExpoVent Borås

2011-01-31 AHR EXPO  (Las Vegas, 31/1-2/2)

2011-02-24 ACREX INDIA  (Pragati Maidan New Dehli, 24/2-26/2) 

2011-03-15 ExpoVent Kalmar

2011-03-15 Energiutblick 2011 (Göteborg 15/3-17/3)) 

2011-03-15 ISH 2011 (Frankfurt, 15/3-19/3)

2011-03-16 ExpoVent Växjö

2011-03-17 ExpoVent Linköping

2011-03-21 Sveriges Energiting

2011-04-02 World Sustainable Energy Days (Wels, 2/4-4/4) 

2011-04-06 Bygg/VVS Mässa, Öresund 2011 (Malmö, 6/4-7/4))

2011-05-03 ExpoFastighet Stockholm  ”Stora Inneklimatpriset”

2011-05-17 ExpoVent Falun

2011-05-18 ExpoVent Karlstad

2011-05-19 ExpoVent Örebro

2011-06-05 Indoor Air 2011 (Austin Texas, 5/6-10/6)                                                                  

http://ec.europa.eu/cip/cip_conference/index_en.htm
http://ahrexpo.com/sitemap/404index.html
http://www.acrex.org.in/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Energiutblick/
http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
http://www.sverigesenergiting.se/
http://www.wsed.at/en/programme/ee-watch-building-renovation/
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/bygg-vvs-oeresund-2011_12375/vvs-oeresund-2011_12567/
http://www.isiaq.org/publications/conference_info.pdf

