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LCC-folder på gång 
Att modernisera ventila-
tionen är ofta den enklaste 
vägen till att spara energi 
och höja värdet på en fas-
tighet. Bland annat visar 
foldern några typfall, där 
uppgradering av FTX-
ventilation i befintliga fastig-
heter ger god energibespa-
ring och bra lönsamhet. Fol-
dern ska locka till körningar 

med Svensk Ventilations LCC-program som alla 
medlemmar har tillgång till. 

Byggår 1987, drifttid 3000 h/år, 5000 m2 
Luftflöde 7,5 m³/s, årsmedeltemperatur +6,6ºC 
 
Befintligt luftbehandlingsaggregat, typ: FTX  

Återvinning: batterivärmeväxlare  
med temperaturverkningsgrad 45%. 
Fläktar: Remdrivna, SFPV 3,7 kW/m3/s 
Energianvändning: 51 kWh/m2/år 

 
Nytt luftbehandlingsaggregat., typ FTX 

Återvinning: roterande värmeväxlare  
med temperaturverkningsgrad 81 %. 
Fläktar: direktdrivna med SFPV = 1,8 kW/m3/s 
Energianvändning: 15 kWh/m2/år 
Investering inklusive installation 875.000:- 

 

2013 är ”Luftens år”  
EU har utnämnt år 2013 till ”Luftens år”. Rege-
ringen arbetar aktivt med luftkvalitetsfrågan. Al-
lergier, skador på luftvägarna och hjärt- och kärl-
sjukdomar hör till de allvarligaste följderna av då-
lig luftkvalitet. Luftföroreningar beräknas årligen 
medföra att 600 ungdomar växer upp med ned-
satt lungfunktion och att 200-300 personer får 
lungcancer. Läs mer.  

Lågenergihus  
Nu har vi fått projektet ”Lågenergihus för attraktivt 
boende, etapp II” beviljat av Energimyndigheten. 
Föreningen Sveriges Regionala Energikontor 
(FSEK) kommer att genomföra en informationsin-
sats om energieffektivt byggande inom 20 
svenska län. Allt genomförs i samarbete med 
branschorganisationerna Swedisol, Sveriges 
Centrum för Nollenergihus och Svensk  
Ventilation. Läs mer 

Lågenergihus för attraktivt boende 
Målgrupp: Kommunala tjänstemän, kommunalpolitiker, 
kommunala fastighetsbolag, samt de kommunala energi- och 
klimatrådgivarna. 
Syfte: att stimulera efterfrågan bland kommuner för att 
bygga och renovera sina och andras fastigheter med låg 
energianvändning. 
Genomförande: Föreläsningarna kommer att anordnas dag-
tid i 20 svenska län. Projektet bedrivs i nära samarbete med 
branschorganisationerna Swedisol, Sveriges centrum för nol-
lenergihus och Svensk Ventilation som samtliga kommer att 
vara föredragande. 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1494
http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/205645
http://www.energikontor.se/sc_nyheter.php?go=visa&mn_id=67&meny_id=8
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Byggkravsutredningen 
Byggkravsutredningen föreslår att kommunerna 
inte längre ska kunna ställa krav som går längre 
än Boverkets byggregler. Svensk Ventilation är 
kritisk till detta, som vi anser begränsar kommu-
nernas möjlighet att föregå med goda exempel. 
När nu de nationella kraven är så låga, så är det 
förståeligt att många kommuner tar sitt ansvar för 
att uppfylla Sveriges och EU:s mål. I utredningen 
har man inte heller tagit tillräcklig hänsyn till 
sänkta driftkostnader. Vårt förslag är att man istäl-
let för ”stoppbestämmelse” kan nå frivilliga lös-
ningar, genom det arbete som nu pågår i Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL).  

Svensk Ventilation önskar också tydlighet och an-
ser att man behöver se över de nationella energi-
kraven för att ge goda förutsättningar för ett effek-
tivt byggande av lågenergihus med ett bra inom-
husklimat. 

Absolut rent 
Renrum är nödvändiga i flera stora industribran-
scher, t ex läkemedel, livsmedel och elektronik, 
där förorenande partiklar 
skulle vara förödande eller 
rent av livsfarliga. ISO re-
viderar nu två standarder i 
renhetsteknik som ska vara 
klara 2015. Sverige deltar i 
revideringen via SIS TK 
108. Läs i Standard Maga-
zine 4/2012 och hos SIS 
TK 108. 

Svensk Ventilation bi-
drog till nya AMA  
Byggtjänst är färdiga med VVS 
AMA 2012, och har tackat  
Svensk Ventilation och dess 
medlemmar som har lämnat 
synpunkter. Särskilt intressant 

är att det blir tillåtet att skruva också inom en me-
ter från rensöppning, där det tidigare krävdes nit 
(avsnitt QLB.1)  
- För oss som entreprenörsföretag är det mycket 
positivt att VVS AMA tar hänsyn till montage och 
arbetsmiljö när det gäller popnit. Detta kommer att 
underlätta arbetet och 
spara några händer på våra 
montörer. Dessutom slipper 
vi nu onödiga diskussioner 
och missförstånd vid be-
siktningar, säger Mikael 
Anefors, projektledare på 
Ventab i Göteborg AB. 
AMA 2012 ges ut under 
februari 2013. Läs re-
missvaret med Byggtjänsts 
kommentarer 

Innemiljö och partiklar 
Luften vi andas består inte bara av luft, utan 
också av partiklar. I Sverige vistas vi 90 % av ti-
den inomhus, så luftkvalitén inomhus avgör till 
stor del vad vi får i oss genom inandning. Partik-
larna i vår innemiljö består dels av partiklar från 
utomhusmiljön, dels det som bildas inomhus. Läs 
mer i Husbyggaren nr 7/12. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/55/32/f2109bc2.pdf
http://www.sis.se/innehall/om-sis/Tidningar-och-nyhetsbrev/Standard-Magazine/
http://www.sis.se/innehall/om-sis/Tidningar-och-nyhetsbrev/Standard-Magazine/
http://www.sis.se/tk108
http://www.sis.se/tk108
http://www.svenskventilation.se/download/660/AMA_2012_Remissvar_Svensk_Ventilation.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/660/AMA_2012_Remissvar_Svensk_Ventilation.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/660/AMA_2012_Remissvar_Svensk_Ventilation.pdf
http://www.husbyggaren.se/
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Sverige och inomhusmiljöforskning 
Den 10 december 2012 arrangerade EMTF, IQ 
Samhällsbyggnad och Svensk Ventilation en 
workshop för att formulera branschens behov av 
forskning kring inomhusmiljö. Innemiljöns kvalitet 
har betydelse för folkhälsan och även företags-
ekonomiskt, dels genom människors produktivitet, 
dels genom höjda fastighetsvärden. Workshops-
deltagarna identifierade sex prioriterade forsk-
ningsområden. Läs mer  

Formas beviljar 2,5 miljoner 
Formas forskningsråd har beviljat och fördelat 
pengar för åren 2012–2016 i den årliga öppna ut-
lysningen. Totalt tog Formas emot cirka 1 300 an-
sökningar. Av dessa har bara en handfull koppling 
till installationsområdet. När det gäller ventilation 
så har Karin Engvall vid Uppsala universitet bevil-
jats drygt 2,5 miljoner kronor under en treårspe-
riod för att ”studera samband mellan byggnadens 
status och upplevd luftkvalitet, inomhusklimat och 
hälsa i svenska bostäder med hjälp av inspekt-
ioner, mätningar och enkätsvar insamlade genom 
Betsi-studien.” Läs mer här och här. 

Många omedvetna om asbest 
Arbetsmiljöverket genomför en stor tillsyn och den 
visar redan nu att det finns säkerhetsbrister vid 60 

procent av asbestarbetena. Det beräknas finnas 
cirka 400 000 ton av asbestmaterial kvar i äldre 
byggnader. Asbestfibern finns bl.a. i brandskydds-
isolering, ventilationsanläggningar, ventilations-
kanaler av eternit samt värmeisolering av kanaler. 
Ventilationsmontörer och de som utför rivningsar-
bete tillhör den riskutsatta yrkesgruppen. Det as-
besthaltiga damm som tränger ner i lungorna kan 
leda till lungcancer, asbestos eller mesoteliom 
som är en elakartad tumör. Tumören skördar årli-
gen cirka 100 liv. Därför är det oerhört viktigt att 
göra arbetare och arbetsgivare medvetna om fa-
rorna. Ett huvudsyfte med inspektionerna är att få 
företagen att införa metoder som skyddar arbets-
tagarna från det farliga asbestdammet. Läs mer 
hos AV och SR.  

Ny föreskrift- Belastningsergonomi 
Den 1 december 2012 trädde AFS 2012:02 i kraft 
där bl.a. röstergonomi är en nyhet. Ungefär en 
tredjedel av den yrkesverk-
samma befolkningen har arbe-
ten där rösten är ett viktigt 
redskap. Röststörningar före-
byggs genom bra arbetsställ-
ning, möjlighet till röstvila, 
god akustik och god luftkva-
litet. Länk till föreskriften  

Vägledning om minderåriga 
Vägledningen bygger på föreskrifterna om min-
derårigas arbetsmiljö som börjar gälla 1 februari 
2013. Den innehåller rekommendationer och del 1 
riktar sig till arbetslivet och del 2 till skolan. 
Längst bak i vägledningen finns föreskrifterna 
som en bilaga. Länk till vägledningen  

http://www.svenskventilation.se/download/688/Workshop_2012-12-10_-_Behovet_av_innemiljf0000skning_2013-2016.pdf
http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=8010&force_menu=1169
http://www.formas.se/sv/Nyheter--Press/Nyheter/Forskarradet-beslutar1/
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/38228.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5370357
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2012_02.aspx
http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h453.pdf
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Säkra maskinlinjer och CE märkning 
Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny broschyr 
om säkra maskinlinjer och CE-märkning. Den 
vänder sig till dig som bygger om eller sätter ihop 
flera maskiner som ska fungera tillsammans som 
en maskinlinje. Läs mer  

 
 
Luftkvalitetsmål kräver insatser 
I Vision för Sverige 2025, som presenterades nu i 
december skriver Boverket följande (s 57): 

Bebyggelsens mjuka värden  
Människors hälsa påverkas av innemiljön, där buller 
och förekomsten av fukt och mögel kan leda till ohälsa. 
Det finns många bostäder med inomhusmiljöproblem, 
exempelvis har cirka 30 procent av alla byggnader mö-
gel, mögellukt eller hög fuktnivå, vilket kan ha bety-
delse för inomhusmiljön. Allt fler bostäder åtgärdas in-
omhus mot buller och radon. Men för att uppnå pre-
ciseringen om miljö och hälsa i miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö behövs fler insatser för att för-
bättra inomhusmiljön.  

Ladda hem hela Vision för Sverige 2025 

Energi i hotell och restauranger 
Myndigheten har tagit fram en ny publikation som 
visar att man kan spara upp till en femtedel av 

elanvändningen genom att mordanisera belysning 
och ventilation. Läs publikationen  

EU-gehör för SFP-krav i ekodesign 
Sverige har nu skickat in sitt officiella förslag till 
hur SFP (specific fan power) ska användas som 
ekodesignkrav för aggregat. Förslaget ingår i Sve-
riges kommentarer till EU-kommissionens ”wor-
king document”. SFP-förslaget ser ut att få stöd 
från en rad länder, också utanför Norden. EU-
kommissionen har 
också fått ett upprop 
från aggregattillver-
karna i Norden som 
visar vårt stöd för 
SFP-förslaget. 

Rekorderlig Renovering 
BeBo ger 150 000 kr till projekt för att stärka 
kompetensen och för kartläggning av nuvarande 
energianvändning. Ett projekt ska bestå av en 
kombination av energieffektiva åtgärder som hal-
verar av energianvändning-
en, och till ökad boende-
komfort och minskad miljö-
påverkan. Totalt delas 25 
bidrag ut fram till slutet av 
februari 2013. Besök 
www.halveramera.se!  

BeBo:s godhetstal för ventilation 
Svensk Ventilation föreslår att Energimyndighet-
ens beställargrupp för bostäder (BeBo) justerar 
sina godhetstal för ombyggnad av flerbostadshus. 
Syftet med BeBo:s godhetstal är att en beställare 
ska veta vilka krav man ska ställa för att få det 

http://www.halveramera.se/
http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_670.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Vision-for-Sverige-2025.pdf
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Ny-publikation-Energianvandning-i-hotell-och-restauranger-/
http://www.svenskventilation.se/download/683/SFP_appeal_from_manufacturers_20121205.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/683/SFP_appeal_from_manufacturers_20121205.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/683/SFP_appeal_from_manufacturers_20121205.pdf
http://www.halveramera.se/
http://sverige2025.boverket.se/
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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bästa när det gäller konventionell teknik. Svensk 
Ventilations justeringsförslag visas i de gula fälten 
i BeBo-tabellen nedan. Jämför gärna med BeBos 
originaldokument, sidan 6. 

System Förklaring Godhets-
tal 

Minimi-
nivå 

FTX Torr temperaturverk-
ningsgrad enligt 
Svensk Ventilations 
riktlinjer 

80 % 60 % 

SFPv Lägenhetsag-
gregat 

1,5 
kW/m3s 

2,0 
kW/m3s 

SFPv Centralt aggre-
gat 

1,5 
kW/m3s 

2,0 
kW/m3s 

Tilluftstemperatur 18 °C 18 °C 

F + värme-
pump 

SFPv (fläktaggregat) 0,6 
kW/m3s 

1,0 
kW/m3s 

Värmepump COPvärme 
vid 0°C/35°C 

≥4,3 ≥4,0 

Värmepump COPvärme 
vid 0°C/55°C 

≥3,3 ≥3,0 

F SFP (frånluftsfläkt) 0,4 
kW/m3s 

0,6 
kW/m3s 

Kanalisole-
ring 

Isolering i kalla ut-
rymmen (< +10 °C) 

< 0,2 
W/m2K 

< 0,3 
W/m2K 

Kanaltäthet  Täthets-
klass C 

Täthets-
klass B 

Tänk även på: 
Vid åtgärd på ventilationssystem bör möjlighet till uppföljning av drif-
ten undersökas; möjlighet  att läsa av flöde, temperatur, värmeeffekt 
och elanvändning.  
Värmeåtervinning på forceringsflöde från kök kräver åtgärd för att 
undvika luktproblem.   
Eftervärmning av tilluft bör helst inte vara el.  
Värmepump COP avser varm sida, temperaturangivelser anger 
vätsketemperatur in och ut.  
Tänk även på SPF (årsvärmefaktor) för värmepump, samt vilka för-
utsättningar som gäller. 
Kanalsystem med lågt tryckfall är en förutsättning för ett gott SFP-
värde. 
 

Pengar till nära-noll-energi-hus  
Ett nyhetsbrev från Regeringen berättar om 
ökade anslag till energiforskning. Energieffektivi-
tet i bebyggelsen är ett av fem prioriterade områ-
den. Regeringen satsar 120 miljoner kronor under 
perioden 2014-2016 på att utveckla energieffek-
tiva byggnader för framtiden. Erfarenheterna ska 
ligga till grund för de nya energikrav som ska 
gälla alla nya byggnader från 2021. Läs mer 

Lagar och förordningar 2013 
Riksdag och regering har beslutat om den hel del 
lagar och förordningar som träder i kraft kring 
årskiftet. Läs mer 

Vi klarar CO2 men missar energin 
Sverige klarar koldioxidmålet 2020, men missar 
målet om energieffektivisering. Det skriver Kon-
junkturinstitutet i ett pressmeddelande. Anled-
ningen är att energiskatten inte är tillräckligt effek-
tiv. Läs mer 

Rekordårens hus måste rustas 
Den 22 november anordnade Byggtjänst ett se-
minarium på temat Hållbar upprustning av miljon-
programmet. Rolf Persson, Industrifakta berättade 
om de enorma upprustnings- och energieffektivi-
seringsbehov som finns i de byggnader han kallar 
”rekordårens flerbostadshus”. Han konstaterade 
att detta kommer att framtvinga stora kompromis-

http://www.bebostad.se/documents/Projekt/Godhetstal/BeBos_energirelaterade_godhetstal_ombyggnation_111219.pdf
http://www.bebostad.se/documents/Projekt/Godhetstal/BeBos_energirelaterade_godhetstal_ombyggnation_111219.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/204536
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/58/74/07e51691.pdf
http://www.konj.se/680.html
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ser inom politiken och fastighetsbranschen, och 
att det största hindret är de kostnadsdrivande 
kraven på tillgänglighet. Se och lyssna till Rolf 
Perssons föredrag på SVT Play (cirka 20 minu-
ter).  

Fakta om rekordårens bostäder 
• 850.000 lägenheter eller en tredjedel av flerbo-

stadshusen byggdes 1961-75. 
• Merparten byggdes 1962-71. 
• Den geografiska fördelningen följer ungefär be-

folkningen. 
• Knappt 50 % ägs av kommunala bostadsbolag – 

drygt 25 % vardera av privata bolag respektive bo-
stadsrättsföreningar 

Vart tar konjunkturen vägen? 

 
Konjunkturen i byggsektorn har nu mattats av, 
men byggföretagen är mindre pessimistiska än ti-
digare, och många förväntar sig oförändrad orde-
ringång. Byggföretagens orderingång och syssel-
sättning har minskat de senaste månaderna. I ett 
nordiskt perspektiv går Sverige en medelväg. 
Danmark och Finland har det värre än vi, medan 
Norge och Island går bättre. Du som är medlem 
kan studera fakta närmare i Industrifaktas må-
nadsbrev och konjunkturstatistik på Svensk Venti-
lations medlemssidor. 

Ny ventilation spar el i EU 
EU-kommissionen rapporterar läget för energief-
fektiviteten, och konstaterar att arbetet rullar på 
med de nya skärpta energikraven. Bland annat 

förväntas Fläktdirektivet 327/2011 till 2020 leda till 
besparingar på 34 TWh/år och de kommande 
kraven på aggregat förväntas spara 100 hela 
TWh/år. Underhåll och uppgradering av ventila-
tionssystem är med andra ord något som EU-
kommissionen förväntar sig ska öka. 

Marknaden - inomhusluftkvalitet 
Marknaden för inomhusluftkvalitet har beräknats 
att öka med en årlig tillväxttakt(CAGR) på 4,49 % 
fram till 2016. Orsakerna är framförallt ökade luft-
föroreningar samt en önskan om högre produktivi-
tet. Läs mer. 

Beslut om äkta Europa-patent 
Efter åratals förhandlingar är det nu klart att vi får 
ett enklare sätt att söka patent som gäller i hela 
Europa. Det nya europeiska patentväsendet 
kommer att ha huvudkontor i Paris. Läs mer 

Ungdomar utbildas för innemiljön 
Nu utbildas nästa omgång arbetslösa ungdomar i 
ett ideellt projekt för bättre inomhusmiljö. Efter 
förra projektomgången lyckades samtliga få varie-
rande former av projektanställningar. Bakom pro-
jektet står pensionären Sven Andersson i sam-
verkan med Bengt Dahlgren AB. Dålig luftkvalitet i 
skolor resulterar i sjunkande elevprestationer. 
Genom att gå allergirond i skolorna kan problem 
identifieras. Detta och grunderna i inomhusmiljö 
får de arbetslösa ungdomarna lära sig. Läs mer 
(sidan 24, pdf-filens sida 13) 

? 

http://www.svtplay.se/klipp/798957/hallbar-upprustning-av-miljonprogrammet-4
http://www.svtplay.se/klipp/798957/hallbar-upprustning-av-miljonprogrammet-4
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1305
http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/561214/indoor-air-quality/CC51A994-D0E1-A61C-A067-757AD8F2F70D
http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=8029&force_menu=1169
http://www.bengtdahlgren.se/Backend/NodeAttachment.ashx?NodeID=679&AttachmentID=859
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Teknikprogrammets år 4 
Försöket med att erbjuda ett fjärde år på teknik-
programmet är förlängt till halvårsskiftet 
2014/2015. Fjärde året är en ettårig gymnasiein-
genjörsutbildning som vänder sig till elever som 
har gått ett fullständigt teknikprogram på gymna-
siet. Läs mer  

Vässa yrkesutbildningarna 
Svenskt Näringsliv vill bl.a. ha fler platser till Yr-
keshögskolan. Svensk Ventilation är också myck-
et positiva till Yrkeshögskolan och vill som Svensk 
Näringsliv se att regeringen bygger vidare på yr-
keshögskoleutbildningen. Läs mer 

Svårt att hitta rätt medarbetare 
Framtidskommissionens färska rapport "Match-
ning på den svenska arbetsmarknaden" konstate-
rar att det finns tecken på att matchningen har 
försämrats de senaste årtiondena. En av fem har 
längre utbildning än vad arbetet kräver. Läs mer 

 
Stora Inneklimatpriset 
Nu är det hög tid att lämna in förslag till Stora In-
neklimatpriset. Priset instiftades 2001 och i juryn 
ingår representanter från Energi- och miljötek-
niska föreningen, Svenska Kyltekniska förening-
en, Svensk Ventilation samt nya ordföranden Lars 
Ekberg. Förslag skall vara Slussen.biz tillhanda 
senast 18/1 2013. Lämna förslag här. 

Medlemserbjudande 
SFK Certifiering erbjuder 
Svensk Ventilations 
medlemmar internrevis-
ionsutbildning till kraftigt 
rabatterat pris.  

SFK Certifiering´s erbjudande 
1+1 dagar internrevisionsutbildning 
Pris: 8.000 kr per person för hela utbildningen. I 
priset ingår även utbildningsmaterial, lunch och 
fika. (Ordinarie pris är 30 000 kr.) 

Det bästa sättet för företag att bli mer konkurrenskraftiga 
och lönsamma är att säkerställa att man jobbar med genom-
tänkta processer och minimerar extraarbete. I en tid då or-
deringången tunnas ut är detta särskilt viktigt, dels för att sä-
kerställa effektivitet men också för att ”städa” i företaget så 
man är redo för fler ordrar. Genom att ha utbildade internre-
visorer på Ert företag kan Ni säkerställa att processerna hela 
tiden utvecklas. SFK Certifiering erbjuder därför en intern-
revisorutbildning till rabatterat pris. Erbjudandet gäller alla 
medlemsföretag, oavsett om Ni är ISO-certifierade eller inte. 
Utbildningen är 1+1 dag där upplägget går ut på att första 
dagen gå igenom hur man lägger upp en revision, revisions-
teknik, lämpliga grundpelare och eventuella krav. Varje del-
tagare genomför en internrevision på sitt företag mellan ut-
bildningstillfällena, och får då inblick i hur interna revision-
er uppfattas på sitt företag och frågor som dyker upp tas med 
till nästa utbildningstillfälle. 

Erbjudandet gäller utbildningar bokade innan 
2013-03-01. Kursen genomförs inte med färre än 
6 deltagare. För frågor kontakta Clas Hellsén eller 
Peter Landin på 036-19 00 87. Anmälan till 
erik.osterlund@svenskventilation.se.

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/teknikprogrammet/fjarde-aret/ett-fjarde-ar-for-gymnasieingenjorsexamen-1.129933
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/hog-tid-att-vassa-yrkesutbildningen_176272.html
http://www.framtidskommissionen.se/nyhet/matchning-pa-den-svenska-arbetsmarknaden
http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=928
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
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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. 
Lunchmötena arrangeras i samarbete med 
Energi- och Miljötekniska Föreningen. Klicka på 
datumen för att anmäla Dig! 

2013-01-14 Imkanal 2012 

2013-02-11  Energiavtal 12 (start 11.45) 

2013-03-11 Debatt om ABM 07 och NL 09 

2013-04-08 BIM - ByggInformationsModellering 

2013-05-13 Hur tänker en duktig konsult? 

2013-06-10 SFP-mätning i skarpa lägen 

Stockholmsföreningens Årsmöte  

2013-04-25 samling klockan 17 i Birkaterminalen. 

 

 
Brandskydd till lunch 
Lunchmötet den 10 december handlade om venti-
lationsbrandskydd. Martin Borgström från Tyréns 
berättade om nyheter i regelverken. Martin är re-
daktör för uppdateringen av Svensk Ventilations 
bok ”Praktiska lösningar – Brandskydd Ventilat-
ion, som kommer ut i vår. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGV3akdBX2pCVHdLdm5lcFpfS0xyYWc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENJcTQtVjY2dUxFR01tQl9FWF8zUFE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZsRkhtQUw3a3FWdXJHaXlacjZGamc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFR2eTRDU3VkVUxqY2lqakRFdTd4bXc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZ6clBra1NqMHFnSHpuVTc1ZllJVEE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGMtcmlYenFFNTEwZWt0WGIzd0ZKSmc6MA
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Göteborg 7-8 mars 2013 
Du som är med i någon av våra styr- och arbets-
grupper eller engagerad i en lokalförening, notera 
redan nu Svensk Ventilations temamöte i Göte-
borg den 7-8 mars 2013. 

 

Årsmöte den16 maj 2013 
Notera redan nu Svensk Ventilations årsmöte den 
16 maj på Johannesbergs slott. Inbjudan skickas 
ut nästa år. 

Almedalen 30 juni – 4 juli 2013 
Svensk Ventilation kommer att medverka under 
Almedalsveckan också 2013. Notera datumet och 
tänk efter om Du som medlem ska vara med och 
föra fram Svensk Ventilations budskap bland poli-
tiker och beslutsfattare. 

 
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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Svensk Ventilation önskar alla  

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 
och vill samtidigt hälsa alla våra nya medlemmar 
välkomna till föreningen och gratulera årets certi-
fierade ventilationsmontörer (2012). 

Nya medlemmar 2012 
Airmaster AB 
Air-Site AB 
EKO Ventilationsdetaljer AB 
Fluetec AB 
Fläktgruppen i Växjö AB 
Hilti Svenska AB 
Inventiair AB 
Metro Therm AB 
Nordvalvet AB 
SMB Skorstensfolket AB 
Stockholms Trumslagare AB 
Structor Installationsteknik AB 
Sydtotal AB 
VentIT AB 

Svensk Ventilation är en av stiftarna i IUC och vi 
gläds gemensamt åt de certifierade ventilations-
montörerna som har blivit godkända. 

Certifierade Ventilationsmontörer 
under 2012 
Roine Eriksson, Bravida Sverige AB 
Tobias Holmlund, Bravida Sverige AB 
Erik Johansson, Bravida Sverige AB 
Andreas Olofsson, Bravida Sverige AB 
Cale Roos Kubena, Bravida Sverige AB 
Adrian J Wirdby, Bravida Sverige AB 
Elias Aarnio, e-companiet 
Lukas Popiel, e-companiet 
Per Berg,VKG, Energi & Driftteknik i Gävle AB 
Variichuk Anatolii, I S Miljölogik AB 
Nurislem Karijev, I S Miljölogik AB 
Olexander Kuts, I S Miljölogik AB 
Thobias Tidholm,JG Ventilation AB 
Viktor Borggren, Kempes Plåt & Klimatkontroll 
Gustaf Hedman, Kempes Plåt & Klimatkontroll 
Matti Forss, M3/s i Stockholm AB 
Sebastian Tyrén, Smartmates 
Markus Harju, Sydtotal AB 
Rasmus Liljebäck,Sydtotal AB 
Tero Snell, YIT Sverige AB 
Björn Ståhl,YIT Sverige AB 
Patrick Skedung, Sydtotal AB 
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

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

2013-04-15 - 2013-04-18 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

2013-03-26 - 2013-03-27 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2013-02-12 - 2013-02-14 IUC, Stockholm 

2013-04-24 - 2013-04-26 IUC, Göteborg 

2013-05-27 - 2013-05-29 IUC, Stockholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2013-04-22 - 2013-04-23 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2013-05-14 - 2013-05-16 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2013-04-24 - 2013-04-26 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2013-04-16 - 2013-04-18 IUC, Katrineholm 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

2013-09-05 - 2014-09-05 IUC, Göteborg 

Allmän elbehörighet på distans 

2013-02-19 - 2013-12-15 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2013-02-27 - 2013-06-28 IUC, Katrineholm 

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

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2013-05-28 - 2013-05-30 IUC, Katrineholm 

Energieffektivisering i praktiken 

2013-03-18 - 2013-03-20 IUC, Stockholm 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2013-02-19 (1 dag) IUC, Stockholm 

2013-03-19 (1 dag) IUC, Göteborg 

2013-04-09 (1 dag) IUC, Helsingborg 

2013-04-23 (1 dag) IUC, Stockholm 

2013-05-21 (1 dag) IUC, Göteborg 

2013-05-28 (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 december 2012 - mars 2013 

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 Workshop för inomhusmiljöforskning IQ Samhällsbyggnad, EMTF och Svensk Ventilation, 
Stockholm 

2012-12-10 -11 CEN TC156 WG3 (Ducts), Lyon 

2012-12-10 Referensgrupp om ABM-Vent (tillägg till ABM 07), telefonmöte 

2012-12-12 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, telefonmöte  

2013-01-10 Styrgrupp Brand, Stockholm  

2013-01-14 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Imkanal 2012 

2013-01-14 Referensgrupp om ABM-Vent (tillägg till ABM 07), telefonmöte  

2013-01-15 Eurovent Residential AHU launching committee   

2013-01-17 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, Stockholm  

2013-01-30 Ambassadörgruppen Göteborg, Lindholmens gymnasium  

2013-02-01 Almedalsgruppen, telefonmöte  

2013-02-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Energiavtal 12  

2013-02-12 -13 CEN TC156 WG 18 (Ventialtion in Hospitals), Helsingfors 

2013-02-14 Träff med Sweden Green Building Council, Stockholm  

2013-03-06 Styrelsemöte, Stockholm 

2013-03-07 -08 Temamöte Styrgrupper, Arbetsgrupper, Göteborg  

2013-03-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Debatt om ABM 07 och NL 09 

2013-03-14 ISO TC117 WG09 (Air Curtains)  

2013-03-18 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2013-03-21 Göteborgs Lokalförening, Åby  

2013-03-22 Eurovent WG4B (Filter)  

2013-03-27 -28  CEN TC156 WG3 (Ducts), Berlin  
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