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Almedalen 2012 
Svensk Ventilation kommer i år att finnas på plats 
i Almedalen. En trailer kommer att vara placerad 
på Holmen, Visby Hamn plats 82. Den kommer 
att fungera som ventilationsbranschens mötes- 
och debattplats samt föredragsplats. I trailern 
kommer vi att visa vikten av ett bra och 
energieffektivt inomhusklimat. Det finns 
avancerad utrustning så att man kan jämföra 
Visby med andra större europeiska städer 
luftkvalitetsmässigt samt hur det påverkar 
inomhusluften. Denna unika utställning på hjul 
kan tydligt visa vilken typ av föroreningar luften 
innehåller. Vi kommer också att arrangera ett 
seminarium på Specksrum 3. Ta chansen och 
besök Svensk Ventilation i Almedalen. Välkomna! 

Självdrag duger inte i skolan  
En skola i Nynäshamn med självdrag måste nu 
installera mekanisk till- och frånluft. Förvaltnings-
rätten i Stockholm finner att det måste anses vara 
en allvarlig brist i arbetsmiljön att ventilationen är 
undermålig för elever och lärare på Viaskolan i 
Nynäshamn. Enligt domen finner inte förvaltnings-
rätten att det av kommunen föreslagna åtgärder i 
form av bl.a. bättre städning och finslipade väd-
ringsrutiner som ska skötas av personalen på 
skolan kan anses vara en långsiktig och hållbar 
lösning. Kommunen ska se till att alla klassrum, 
undervisningsrum, lärararbetsplatser och perso-
nalrum har kanalansluten fläktstyrd till- och från-
luft. Uteluftsflödet ska inte understiga visst angivet 
värde, tilluften ska filtreras och kunna förvärmas 
under den kalla årstiden. För att undvika drag ska 
lufthastigheten i vistelsezonen inte överstiga visst 
angivet värde. Kommunen ska ha genomfört åt-
gärderna som framgår av Arbetsmiljöverkets tidi-
gare beslut senast den 18 augusti 2012.   

Svensk Ventilations preliminära program  
1 juli ”Byggmingel” arrangör Svensk Byggnäring  

2-6 juli kl.10-18 mötes- och debattplats samt film-
visningar (trailern, Visby Hamn plats 82) 

2 juli föredrag kl.10.00 och 14.00 (trailern, Visby 
Hamn plats 82) 

3 juli seminarium kl.10 (Specksrum 3) och före-
drag kl.14.00 (trailern, Visby Hamn plats 82) 

4 juli föredrag kl.10.00 och 14.00 (trailern, Visby 
Hamn plats 82) 

5 juli föredrag kl.10.00 och 14.00 (trailern, Visby 
Hamn plats 82) 

6 juli föredrag kl.10.00 och 14.00 (trailern, Visby 
Hamn plats 82) 
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EU-kommissionen 
Svensk Ventilation deltog den 16 april på Lot 6 
3rd stakeholder meeting i Bryssel. Vi tog åter upp 
frågan om SFP som nyckeltal för produktklassifi-
cering och mötte som vanligt starkt motstånd. EU-
kommissionens konsult och tjänsteman är dock 
försiktigt positiva till vår ståndpunkt, och välkom-
nade ett konkret förslag till hur SPF kan tillämpas 
inom detta regelverk. Förslaget förbereds i en 
särskild arbetsgrupp och vi räknar med att våra 
systerorganisationer i Danmark, Finland och 
Norge också ska ställa upp bakom dokumentet, 
som ska lämnas senast 2012-05-14. 

EU-kommissionen förordar FTX 
På 2nd stakeholder meeting hösten 2011 påvi-
sade EU-kommissionens konsulter att ur ett in-
omhusklimatperspektiv är mekanisk ventilation 
oumbärlig i nya energieffektiva byggnader. Inom-
husklimatet är en viktig hälsofråga och ur ett pri-
märenergiperspektiv är FTX-system den bästa 
energieffektiva lösningen. EU-kommissionens 
konsulter ser även ventilationsbranschen som en 
växande marknad i Europa.  

Verkningsgrad i värmeväxlare 
Branschen har nu enats om riktlinjer för redovis-
ning av temperaturverkningsgrad i värmeväxlare 
för till- och frånluftssystem med avsedd använd-
ning i byggnadsventilation. Svensk Ventilation vill 
med riktlinjerna att verkningsgraden i värmeväx-
lare redovisas för relevanta och realistiska klimat-
förhållanden, och på ett sådant sätt att data från 
olika tillverkare blir jämförbara. 

När verkningsgrad för värmeväxlare redovisas 
ska alltid torr verkningsgrad enligt SS‐EN 
308:1997 anges. Denna verkningsgrad ska redo-
visas utan hänsyn till värme från fläktar. Detta 
krav hindrar ej att verkningsgraden också redovi-
sas för andra temperatur- och fukttillstånd. Riktlin-
jerna innehåller också rekommendationer gäl-
lande redovisning av verkningsgrad i projekte-
ringsfall samt vad som gäller för små bostadsag-
gregat. Läs mer här.  

  

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
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Energitest av isolerade kanaler 
Svensk Ventilation och Isoleringsfirmornas Före-
ning genomför gemensamt en serie tester av hur 
värmeförlusterna påverkas av isolering och läck-
age i ventilationskanaler. En frågeställning är att 
testa om det egentligen är någon idé att byta iso-
lering, eller isolera, på gamla kanaler som läcker. 

Testerna utförs på SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut i Borås och arbetet planeras 
vara klart i maj. Preliminära resultat visar att en 
315 mm kanal i täthetsklass C med 50 mm isole-
ring har hälften så stora värmeförluster som 
samma konfiguration i täthetsklass A. 

Bilderna visar termografering med täthetsklass A 
respektive C. Nedan ser vi Svensk Ventilations 
medlemmar studera provuppställningen på plats.

Reformer för ökat byggande  
Regeringen presenterar ett antal reformer för att 
öka byggandet och minska bostadsbristen. För att 
bl.a. öka drivkrafterna för nybyggnation föreslås 
en sänkning av fastighetsavgiftens procentsats för 
flerbostadshus från 0,4 till 0,3 procent. De eko-
nomiska villkoren vid nybyggnation av bostäder 
kommer också att förbättras genom förslaget om 
att förlänga perioden för helt undantag från fastig-
hetsavgift till 15 år. Förlängningen föreslås gälla 
redan förbyggnader som färdigställs 2012. 

Källa: Regeringen. Läs mer  

ROT-avdrag för hyresrätter 
Regeringen föreslår att en kommitté ska analy-
sera om ROT-avdraget bör utvidgas till att i viss 
utsträckning gälla hyresrätter. Läs här 

Nytt datum 2014 
Nordbygg 2014 har fått ett nytt 
datum. Mässan kommer att 
vara 1-4 april 2014 och inte 
som det står i förhandsinbju-

dan. Försäkra dig om en plats genom att boka 
senast den 15 juni 2012. Hämta anmälningsfor-
muläret här. Svensk Ventilation är en av medar-
rangörerna och vi ser fram emot nästa Nordbygg. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/05/02/2b102c27.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/15686/a/190450
http://mail.stockholmsmassan.se/UserFiles/Files/9914_NB_Forhandsinbjudan_2014_pdf.pdf
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Grattis till examen 
Nu har de första Ventilations- och inomhusmiljö-
ingenjörerna examinerats på YH i Enköping. Det 
var en trevlig avslutningsmiddag var på Skoklos-
ters värdshus. Svensk Ventilation fanns självklart 
på plats för att lyckönska branschens nya ventila-
tionsingenjörer. Vi hoppas att branschens företag 
nu anställer dessa nya ingenjörer. Några studen-
ter har redan fått arbete som projektledare på ent-
reprenörsföretag och inom ventilationsindustrins 
konstruktionsavdelningar.

 

Tekniksprång ska ge ungdomar 
praktikplatser 
Sverige står inför en stor brist på ingenjörer. Un-
der en längre period har för få velat utbilda sig till 
ingenjör, samtidigt som pensionsavgångarna är 
stora framöver. Regeringen och näringslivet ge-
nomför nu en satsning för att få fler ungdomar att 
vilja bli ingenjörer. Genom fyra månaders betald 
praktik på ett företag ska ungdomar få en chans 
att lära sig vad ingenjörsyrket innebär. För läsåret 
2012/2013 finns cirka 1000 praktikplatser att 
söka. Planen är att antalet platser ska vara 5000 
per år till 2015. Läs mer här

Tekniksprånget  

Tekniksprånget föddes efter initiativ och finansie-
ring av Industrivärden och Nordstjernan. I budget-
propositionen för 2012 avsatte regeringen en ram 
på 100 miljoner kronor över tre år för projektet. 

http://regeringen.se/sb/d/15620/a/191048
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Branschens framtid 

Studenter från olika Högskolor och Yrkeshögsko-
lor träffade branschens företag på Nordbygg. Re-
kryteringslunchen anordnades av EMTF tillsam-
mans med VVS Fabrikanterna och Svensk Venti-
lation. Tanken är att anordna liknade rekryterings-
luncher i Göteborg och Malmö. 

Studenter samtalar med företagsrepresentanter 

Många tyckte att rekryteringsmötet var lyckat. 

Rekryteringsdag på IUC 
Den 22 maj i Katrineholm kan branschens företag 
hitta nya installationsingenjörer som tar examen i 
november. Under förmiddagen presenterar före-
tagen sin verksamhet och vilka möjligheter man 
kan erbjuda. Anmälan sker till Pernilla Knutsson 
på IUC (tel.0150-365613)  
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Göteborgs Lokalförening 
Frukostmöten kl.7.30–8.30 (smörgås kl.7.30) på 
IUC, Södra Gubberogatan 8, 416 63 Göteborg  i 
samarbete med bl.a. EMTF 

Följande planeras: 

− Eurovent och Eurovent Certifiering  
− Tema arbetsmiljö 
− Från F-system till FTX system i miljonpro-

grammet (Teknikupphandlingen) 

Skånes Lokalförening 
Program i samarbete med EMTF 

Följande planeras: 

− Tema arbetsmiljö 
− Från F-system till FTX system i miljonpro-

grammet (Teknikupphandlingen) 
− Fallgropar med lagen om offentlig upphand-

ling 

Stockholms Lokalförening 
Lunchmöten kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) 
på Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov 

− 16 januari Samverkan/Partnering  
− 13 februari Filterskola 
− 12 mars VAV 
− 26 mars Energismarta styrfunktioner (i sam-

arbete med EMTF)  
− 16 april Brandupphängningar 
− 14 maj Brandprodukter 
− 4 juni Passivhus (i samarbete med EMTF) 
− 11 juni Entreprenadjuridik för montörer 

Anmälan till lena.dansarie@vvsforetagen.se 

mailto:lena.dansarie@vvsforetagen.se
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Möte i Paradiset 
Stockholms Lokalförening höll årsmöte ombord 
på Birka Paradise den 26-27 april. 

Ett intressant och återkommande tillfälle att möta 
stockholmsregionens kollegor, kunder och leve-
rantörer.  

Den återkom-
mande enkäten 
kräver viss ef-

tertanke 
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Spridning av ”Kanalen” 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan ha 
nytta och glädje av den information vi sprider via 
vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail med namn och 
adressuppgift till 
britta.permats@svenskventilation.se 

Sustainable Energy Week  
18 – 22 juni 2012 
Förra året under “Sustainable Energy Week” var 
Svensk Ventilation aktiva och deltog i föredrag om 
”Lågenergihus för attraktivt boende”. I år är vi 
endast med indirekt via Eurovent. Eurovent, 
EPEE och REHVA kommer att organisera en kon-
ferens om Energy Efficient Buildings - Healthy 
people. Läs mer här och här 

Årsmöte den 24 maj  
Den 24 maj har Svensk Ventilation årsmöte på 
Johannesbergs slott. Johannesberg ligger 20 mi-
nuter från Arlanda. I dagsläget har 86 personer 
anmält sig och det finns fortfarande möjlighet att 
anmäla sig. En separat inbjudan har mailats ut till 
medlemmarna. Anmäl dig snarast till 
britta.permats@svenskventilation.se. Glöm inte 
meddela om du vill boka hotellrum för övernatt-
ning. Enligt programmet kommer bl.a. Tomas 
Berggren från Energimyndigheten att berätta om 
Energimyndighetens satsning när det gäller NNE 
hus och vad som behövs för att vi framtiden ska 
nå energieffektiviseringsmålet 2020. Sedan kom-
mer också även Vd:n på Tällberg Foundation att 
inspirera oss med temat ”Så förlöser vi mark-
naden för renovering av miljonprogrammet” och 
vilka nya affärsmodeller som kommer att behö-
vas. 

  

mailto:britta.permats@svenskventilation.se
http://www.eurovent-association.eu/
http://www.eusew.eu/
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2012-10-08 - 2012-10-11 IUC, Göteborg 

2012-11-19 - 2012-11-22 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

2012-10-16 - 2012-10-18 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2012-05-28 - 2012-05-30 IUC, Stockholm 

2012-10-22 - 2012-10-24 IUC, Göteborg 

2012-11-26 - 2012-11-28 IUC, Stockholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2012-10-23 - 2012-10-24 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2012-05-22 - 2012-05-24 IUC, Stockholm 

2012-10-23 - 2012-10-25 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2012-05-30 - 2012-06-01 IUC, Katrineholm 

2012-11-07 - 2012-11-09 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2012-10-23 - 2012-10-25 IUC, Katrineholm 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

2012-09-06 - 2013-09-07 Träff nr 1 av 8, IUC Göteborg 

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/bygglagstiftning-ovk--certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1--ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/anbudskalkylering-luftbehandling
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Medlemskalender för april, maj och juni 
2012-04-03 CEN TC 156 Ventilation for Buildings, Bryssel 
2012-04-04 LCC Gruppen 
2012-04-16 Stakeholder Meeting Lot 6 (Air Conditioning and Ventilation Systems), Bryssel 
2012-04-16 Stockholms Lokalförening, Brandupphängningar 
2012-04-17 ISO/TC117 (Fläktar) i Senlis, Frankrike 
2012-04-18 Arbetsgrupp LCC, Stockholm 
2012-04-23 Arbetsgrupp Almedalen 
2012-04-24 Delar ur Styrgrupp Produkter träffar Arbetsmiljöverket 
2012-04-26 Stockholms Lokalförening, Årsmöte 
2012-04-27 Stockholms Lokalförening, Årsmöte 
2012-04-26 - 27 CEN TC 156 WG 3 (Kanaler), Köpenhamn 
2012-05-03 Styrgrupp Produkter, Trosa 
2012-05-03 Eurovent PG 06C Air Handling Units, Istanbul 
2012-05-03 Eurovent PG 15 Building Ventilation, Istanbul 
2012-05-04 Arbetsgrupp Forskning träffar KTH 
2012-05-08 SIS/TK 110 (Akustik och buller), Stockholm 
2012-05-10 SFP-gruppen, telefonmöte om nordiskt förslag till Lot 6 
2012-05-10 Styrgrupp Utbildning, Malmö 
2012-05-11 Eurovent PG 1 Fans, Paris 
2012-05-14 Stockholms Lokalförening, Brandprodukter 
2012-05-14 Byggmaterialindustriernas miljöråd träffar Sunda Hus, Stockholm 
2012-05-15 Styrgrupp Brand, Stockholm 
2012-05-21 Eurovent PG02 (Air Diffusion and Distribution) om bl a kanaltäthet i Ekodesign, Paris 
2012-05-22 SIS TK 170 (Luftbehandling), Skinnskatteberg 
2012-05-24 Svensk Ventilation, styrelsemöte, Johannesberg 
2012-05-24 Svensk Ventilation, årsmöte, Johannesberg 
2012-05-31 Eurovent Commission, Bryssel 
2012-06-04 Stockholms Lokalförening, Passivhus samarbete med EMTF 
2012-06-11 Stockholms Lokalförening, Entreprenadjuridik för montörer 
2012-06-18 - 22 Sustainable Energy Week, Bryssel och många andra platser i Europ 
2012-06-19 Styrgrupp Marknad träffar HSB, Stockholm 
2012-06-20 Energy Efficient Buildings - Healthy people, konferens Bryssel 
 


	Almedalen 2012
	Självdrag duger inte i skolan
	EU-kommissionen
	EU-kommissionen förordar FTX
	Verkningsgrad i värmeväxlare
	Energitest av isolerade kanaler
	ROT-avdrag för hyresrätter
	Nytt datum 2014
	Bättre koll på riskerna
	Arbetsmiljö för inhyrd personal
	Frågor om radon på Facebook
	Omstart för ”Sjukhusventilation”
	Enterprise Europe Networks
	Tekniksprång ska ge ungdomar praktikplatser
	Rekryteringsdag på IUC
	Göteborgs Lokalförening
	Skånes Lokalförening
	Stockholms Lokalförening
	Möte i Paradiset
	Spridning av ”Kanalen”
	Sustainable Energy Week  18 – 22 juni 2012
	Årsmöte den 24 maj
	Utbildning och kurser
	Medlemskalender för april, maj och juni

