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Ökat fokus på 
ventilationsbranschen 
Rikets främsta företrädare har under det gångna 
året uppmärksammat ventilationsbranschen. Vi 
har därigenom fått möjlighet att informera om vik-
ten av ett hälsosamt och energieffektivt inomhus-
klimat. Förståelsen har uppenbart ökat för att vår 
bransch kommer att vara en av nyckelspelarna i 
den gröna omställningen.   

Näringsminister Annie Lööf 
besöker Voltair i Torsby. 

Riksdagens talman 
Per Westerberg in-
viger Camfils lab i 
Trosa. 

Kung Carl XVI Gustaf besöker Östbergs i Avesta. 

Statsminister Fredrik Re-
infeldt och finansminister 
Anders Borg besöker 
Suxess ERV i Enköping 
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Innovationsseminarium- Ventilation 
Den 25 oktober deltog 80 personer på seminariet 
som arrangerades av Stockholms Stad i samar-
bete med Svensk Ventilation. Det presenterades 
ett antal intressanta innovativa ventilationsproduk-
ter och system. Presentatörerna visade energief-
fektiva lösningar som tar hänsyn till inneklimatet 
och utgår från människan. I korthet kan nämnas 
att behovsstyrd ventilation är på intågande för 
flerbostadshus.  

Beställ ”Nyhetsbrev Norra Djurgårdsstaden Inno-
vation” och läs mer här och här.  

Stefan Lindsköld från Stockholms Stad förevisar 
modellen av Norra Djurgårdsstaden.

 
 

 
Kjell-Åke Henriksson från JM lyssnade uppmärksamt. 

 
Malmö Stad - Energieffektivisering 
Den 4-5 oktober samlades nio europeiska länder i 
EU-projektet ”SERPENTE”. Syftet är att utbyta er-
farenheter inom energieffektivisering i befintliga 
offentliga byggnader. Malmö Stad är kända för 
sina energieffektiva och miljöanpassade lösningar 
i nybyggnation. Läs mer om SERPENTE och om 
mötet. 

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Norra-Djurgardsstadens-Nyhetsbrev-Innovation/
http://bygg.stockholm.se/-/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Miljostadsdel/innovation/
http://www.serpente-project.eu/index.html
http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/533360/europas-energieffekt/3ED61D40-3402-21EF-A85E-DC7C71DDF253
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Forskningspengar till  
samhällsbyggnadssektorn 
Regeringen satsar nu på forskning och innovation 
inom hållbart samhällsbyggande. Peter Honeth, 
statssekreterare på Utbildningsdepartementet 
presenterade regeringens avsikter med den sär-
skilda satsningen. Vidare så informerade Formas, 
Vinnova och Energimyndigheten om det kom-
mande arbetet inom energieffektiv bebyggelse. 
Åhörarna fick tyvärr inte något besked om inom-
husmiljösatsningar. Svensk Ventilation kommer 
att verka för att det satsas på forskning inom vårt 
område ”inomhusmiljö”. 
Läs mer här. 

 
Luftföroreningar 
Det har nu visat sig att luftföroreningar är farligare 
än förväntat. Blandningen av partiklar och ke-
miska ämnen är mer toxisk för lungcellerna än 
vad man tidigare har trott. Forskare utsatte lung-
celler för en VOC-blandning med och utan partik-
lar och konstaterade att cellerna blev inflamme-
rade vid närvaro av partiklar. Undersökningen vi-
sar att hälsoproblemen förstärks om det finns par-
tiklar. Läs mer. 

Ta radonet på allvar 
Svensk Radonförening anser att en stor del av 
landets bostäder fortfarande har en alldeles för 
hög halt av strålning från radon i inomhusluften. 
Kommuner tar inte problematiken på tillräckligt 
stort allvar .Läs mer i Dagens Samhälle och hos 
SVT.  

Socialstyrelsens mål om minskningen av radon-
halten i svenska bostäder  
”År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte 
påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas 
att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 
Bq/m³ luft.” 

  

http://iqs.se/
http://www.pppolymer.se/upload/pdfNyhet_Kat2_20121009102244.pdf
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ta-radonet-pa-allvar-3881
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/stadsbibliotekets-magasin-ar-stangt?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-NyheterABC+%28svt.se+-+Nyheter+ABC%29
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BBR 2013 
Den nya BBR 2013 ska börja gälla från och med 
1 juli 2013. Läs Svensk Ventilations remissvar. 

Tyck till om Boverket 
Nu har du möjlighet att bli intervjuad av Boverket 
för att säga vad du tycker om deras arbete. Gå in 
här. 

Typgodkännanden ute för 
brandspjäll 
Övergångstiden är nu ute, och alla brandspjäll 
borde nu vara CE-märkta mot den harmoniserade 
standarden EN 15650. Med de nya reglerna blir 
CE-märkningen obligatorisk för brandspjäll som 
säljs efter den 1 juli 2013. Läs mer i Energi & Miljö 
nr 10/2012. 

Ny webbsida om CE-märkning 

Nu skriver Boverket mer om vad som gäller dig 
som tillverkare, importör, entreprenör (försäljare 
av byggprodukter), byggherre, projektör samt 
platschef. Läs mer här. 

 
Byggsektorn sämst på arbetsmiljö 
Byggsektorn tillsammans med tillverkningsindu-
strin är sämst på arbetsmiljö. Sex av tio arbetsgi-
vare slarvar med sitt arbetsmiljöarbete. Det visar 
resultatet av Arbetsmiljöverkets breda tillsynkam-
panj som ingår i den Europeiska arbetsmiljöveck-
an. Många arbetsgivare saknar de rutiner som 
krävs för att rapportera och dra lärdom av tillbud. 
De har en bra bit kvar på vägen mot en trygg ar-
betsmiljö. Läs mer. 

Ekodesignregler på förslag  
Energimyndigheten, SP och Svensk Ventilation 
kommer att delta på Consultation Forum den 6 
november i Bryssel. Man kommer bland annat 
behandla lagförslaget ”Draft Working Document 
Ventilation Units”.  

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1333
http://www.boverket.se/enkater/Vi-ser-framemot-att-hora-vad-du-tycker/
http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/ny-markning-av-brandspjall/#more-1933
http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/ny-markning-av-brandspjall/#more-1933
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-och-marknadskontroll/
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/38087.aspx
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Remissvar  på forskningsprogram 
Svensk Ventilation har lämnat synpunkter på 
forskningsprogrammet ”Draft Energy-efficient 
Buildings PPP beyond 2013 Roadmap”. Läs mer 
här. 

EU vill förenkla för mindre företag 
Vilken EU-lagstiftning vill Du förbättra för att 
minska regelbördan för små och medelstora före-
tag? Kommissionen bjuder in företag och 
branschorganisationer att komma med syn-
punkter senast 2012-12-21. Synpunkter kan läm-
nas direkt på kommissionens webb.  

   
Energiavtal 12  
Byggandets Kontraktskommitté, BKK, har i sam-
arbete med Sveby tagit fram överenskommelse 
om energianvändning. Energiavtal 12 är avsett att 
användas i totalentreprenader där parterna avta-
lat om att tillämpa ABT 06 samt Svebys standard 
för överenskommelse om energianvändning. Av-
talet behandlar en särskild reglering av energipre-
standafel med ett särskilt mätnings- och sank-
tionspaket, som avviker från vad som gäller enligt 
ABT 06. Avsikten är dock att ABT 06:s regler ska 
gälla i övrigt. Läs mer.  

Konjunktur 
Industrifaktas prognoser för 2013 tyder på att top-
pen för husbyggandet nu har passerats. Ned-
gången berör både bostäder, lokaler och offentligt 
byggande. Det finns dock en osäkerhet om både 
tidsförlopp och storlek. Som motvikt finns ett fort-
satt växande behov att rusta upp och energieffek-
tivisera det äldre byggbeståndet. För flerbostads-
husen verkar den processen så sakta ha kommit i 
gång. EU trycker också på för att den offentliga 
sektorn snabbare ska minska energianvändning-
en. EU har också enats om en målsättning att 
minska energianvändningen med 80 procent fram 
till 2050.  Det kan få dramatiska effekter på efter-
frågan inom byggande och ventilationsinstalla-
tioner i samtliga EU-länder. Logga in som medlem 
och läs konjunkturrapporten Ventilationsinstalla-
tioner kvartal 1-2 och oktober månads Marknads-
signaler på vår medlemssida.  

 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1333
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6202&lang=en&tpa_id=0&title=Which%2Dare%2Dthe%2DTOP%2D10%2Dmost%2Dburdensome%2Dlegislative%2Dacts%2Dfor%2DSMEs%3F
http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2012/10/Sveby_Energiavtal_12_version_1.0.pdf
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1307
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1307
http://www.svenskventilation.se/download/671/Marknadssignaler__Prognoser_Oktober_2012.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/671/Marknadssignaler__Prognoser_Oktober_2012.pdf
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Stora Inneklimatpriset 
Nu är det åter dags att lämna in förslag till Stora 
Inneklimatpriset. Priset instiftades 2001 och i ju-
ryn ingår representanter från Energi- och miljö-
tekniska föreningen, Svenska Kyltekniska före-
ningen, Svensk Ventilation samt nya ordföranden 
Lars Ekberg. Förslag skall vara Slussen.biz till-
handa senast 18/1 2013. Lämna förslag här 
 

 
 
Enkät om handledarutbildning 
Skolverket genomför en enkät för att kartlägga 
behovet av handledarutbildning inom gymnasie-
skolan. Kartläggningen ska resultera i förslag på 
olika typer av stöd som kan hjälpa skolhuvudmän 
och handledare att utvecklas i sina uppdrag. 
Skolverket tackar för din medverkan! Gå till enkä-
ten. 

 

 
 
Future City – Tema ”inomhusmiljö” 
Svensk Ventilation är nu en av medarrangörerna i 
Future City. Detta är en tävling för årskurs 6-9 där 
skola och näringsliv möts och bygger framtidens 
stad. Årets tema är framtidens inomhusmiljö. Vi 
har deltagit i att ta fram lektioner för årets tema. 
Läs mer om Future City. Gå in och titta på lek-
tionsplaneringarna ”Undersök luften inomhus”  
och ”Undersök ljud”. 

 

 
 
Future City – Mentor sökes 
Nu är tävlingen i full gång och det behövs mento-
rer till deltagande skolor. En mentor bidrar med 
kunskap om sitt område men kan också vara med 
och coacha kring hur man följer en tidplan och 
planerar ett projekt. Anmäl dig som mentor här. 
Läs vilka skolor som deltar  

  

http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=928
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/larlingsutbildning/dela-med-dig-av-dina-erfarenheter-enkat-om-handledarutbildning-1.184763
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/larlingsutbildning/dela-med-dig-av-dina-erfarenheter-enkat-om-handledarutbildning-1.184763
http://futurecity.nu/
http://futurecity.nu/files/2012/10/Lektion-7-unders%C3%B6k-luften-inomhus.pdf
http://futurecity.nu/files/2012/10/Lektion-6-unders%C3%B6k-ljud.pdf
http://futurecity.nu/engagera-dig/mentor/
http://futurecity.nu/var-med-och-tavla/deltagare-per-region/
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Siw Wiblom lämnar IUC 
Siw Wiblom har lämnat posten som vd för Instal-
latörernas Utbildningscentrum IUC. Styrelseordfö-
rande Per Jonasson går in som tillförordnad vd. 
Rekrytering av ny vd pågår. 

Rekryteringsdagar på IUC 
Ta vara på chansen att träffa IUC:s blivande 
installationsingenjörer på IUC Yrkeshögskola! 
Rekryteringsdagarna vänder sig till företag som 
har ett långsiktigt rekryteringsbehov eller vill ta 
emot studenter på lärande i arbete.  

Göteborg 16 november 

Malmö 5 december 

Anmälan sker till Pernilla Knutsson, 0150-36 56 
13, senast två veckor före respektive dag. Mer in-
formation på IUC:s web. 

Rekryteringsdag 1 november 
Svensk Ventilations medlemmar var på plats när 
IUC i Stockholm hade arbetsmarknadsdag den 1 
november. 

  

http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2012/visa-upp-ert-foretag-och-hitta-nya-talanger
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Stockholms Lokalförening 
 
Lunchmöten 
måndagar kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) på 
IUC, Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov. 
Klicka på datumen för att anmäla Dig! 

2012-09-10 Partiklars påverkan på hälsan 

2012-10-01 Entreprenadjuridik - Hur kan installat-
ionsentreprenören undvika att bli sittande med 
Svarte Petter? (arrangeras av EMTF) 

2012-10-08 Injustering av ventilation - Projektera 
och montera rätt så underlättas injusteringen! 

2012-11-05. Täthetskontroll (arrangeras av 
EMTF) 

2012-11-12 Entreprenadjuridik för montörer 

2012-12-10 Ventilationsbrandskydd Nyheter i re-
gelverken, även brandupphängningar 

 
Viktoria Edelman från Andersson Gustafsson Advokat-
byrå berättade den 1 oktober om olika allmänna vill-
kor. 

 
Eddy Chabo från Bengt Dahlgren AB var föredrags-
hållaren den 8 oktober. Stockholms lokalförening och 
EMTF fick lära sig att tänka på injustering och drift 
när man projekterar och monterar en ventilationsan-
läggning.  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtMU0ZVWTgwWElHVUgxaWptZnJ3bGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFo0VzgzWFdtTFozTWFmdUVYS2gtZUE6MA
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Stockholms Lokalförenings Höstmöte 
hölls 11-12 oktober ombord på Birka Paradise. I 
år var intresset extra stort med ett 50-tal delta-
gare. Särskilt stor kreativitet visade deltagarna 
när det gällde att önska vilka ämnen Lokal-
föreningen ska ta upp på kommande lunchmöten. 
Några exempel: Återköpsregler för varor, Syn-
punkter från användare och driftspersonal och 
Hur tänker en duktig konsult?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hjälp till att sprida ”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  

mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2013-01-21 - 2013-01-24 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

Kontakta IUC IUC 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2012-12-10 - 2012-12-12 IUC, Göteborg 

2013-02-18 - 2013-02-20 IUC, Stockholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2012-11-06 - 2012-11-07 IUC, Stockholm 

2013-04-09 - 2013-04-10 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

Kontakta IUC IUC 

Injustering av luftflöden 

2012-11-14 - 2012-11-16 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

Kontakta IUC IUC 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

Kontakta IUC! IUC 

Allmän elbehörighet på distans 

2012-12-06 - 2013-10-15 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2012-11-19 - 2013-03-04 IUC, Göteborg 

2013-02-26 - 2013-06-28 IUC, Katrineholm 

2013-03-19 - 2013-08-30 IUC, Stockholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2012-11-26 - 2012-11-28 IUC, Katrineholm 

Energieffektivisering i praktiken 

2012-12-03 - 2012-12-04 IUC, Stockholm 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2012-11-13 (1 dag) IUC, Göteborg 

2012-12-04 (1 dag) IUC, Stockholm 

Diplomerad projektledare 

2013-03-12 - 2013-09-20 IUC, Katrineholm 

Duktiga projektledare ökar  
företagets konkurrenskraft!  
Diplomerad Projektledare för installations-
branschen är ett kurspaket som tar upp vanlig 
problematik och slipar kompetensen inom ledar-
skap, ekonomi och juridik. 

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
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
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/vvs/vvsteknik-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/allman-elbehorighet-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/begransad-elbehorighet-bb1-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/energi/energieffektivisering-i-praktiken
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/energi/energikartlaggning-av-byggnader
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/byggarbetsmiljosamordnare-basp-och-basu
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender för oktober-december 
2012-10-01 Lunchmöte i samarbete med EMTF, Entreprenadavtal, Stockholm 
2012-10-02 Arbetsgrupp LCC, Stockholm 
2012-10-02 Referensgrupp om NL 09 och / eller ABM 07, telemöte 
2012-10-04 Arbetsgrupp Konsumentvägledning filter, startmöte, Paris 
2012-10-04 Eurovent PG 4b Filters, Paris 
2012-10-08 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Så underlättas injusteringen! 
2012-10-11 CEN TC127 WG2 (Fire Safety Services), 
2012-10-11 CEN TC156 WG9 (Fire and smoke protection) 
2012-10-11 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm 
2012-10-11 Stockholms Lokalförening, styrelsemöte 
2012-10-11 -12 Stockholms Lokalförening, Höstmöte 
2012-10-16 Eurovent PG06C (aggregat), Paris 
2012-10-17 Styrgrupp Brand, Stockholm 
2012-10-23 Eurovent Commission, Bryssel 
2012-10-24 Kompetenscentrum Luftfilter, Borås 
2012-10-24 Eurovent PG 6D (Fan Coil Units), Paris 
2012-10-25 SIS TK 110 (Akustik och buller), Södertälje 
2012-10-25 Innovationsseminarrium Ventilation med Stockholm Stad 
2012-10-26 Referensgrupp om tillägg till NL 09 och ABM 07, telefonmöte 
2012-10-29 Ventilation och Energi-gruppen, Stockholm 
2012-10-31 Diskussion med BeBo om "Godhetstal för ventilation", Stockholm 
2012-11-01 Rekryteringsdag IUC, Stockholm 
2012-11-06 CEN TC 156 (Ventilation for buildings) plenarmöte, London 
2012-11-06 ErP - Lot 6 (Ventilation) Consultation Forum, Bryssel 
2012-11-08 Nordiskt branschorganisationsmöte, Köpenhamn 
2012-11-12 LCC-gruppen, Stockholm 
2012-11-12 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Entreprenadjuridik för montörer 
2012-11-13 Referensgrupp om VU 12 (tillägg till NL 09), telefonmöte 
2012-11-15 Styrgrupp Brand, Stockholm 
2012-11-16 Rekryteringsdag IUC, Göteborg 
2012-11-19 Ventilation och Energi-gruppen, Stockholm 
2012-11-20 SIS TK 170 (luftbehandlingsteknik), Åtvidaberg 
2012-11-21 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 
2012-11-22 Almedalsgruppen, Stockholm 
2012-11-22 Svensk Ventilations styrelse, Stockholm 
2012-11-22 Referensgrupp om ABM-Vent (tillägg till ABM 07), Stockholm 
2012-11-29 Styrgrupp Produkter, Stockholm 
2012-12-04 CEN TC156 WG2 (Residential Ventilation), Paris 
2012-12-05 Rekryteringsdag IUC, Malmö 
2012-12-06 Styrgrupp Brand, Stockholm 
2012-12-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Ventilationsbrandskydd 
2012-12-10 -11 CEN TC156 WG3 (Ducts), Lyon 
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