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Skolans inomhusluft 
Den 2 april presenterade Socialstyrelsen rege-
ringsuppdraget ”att utreda problembilden på 
astma- och allergiområdet kopplat till arbetsmiljön 
i skolan”. Enligt Astma- och Allergiförbundet är 
problemen framförallt fuktskador, dålig städning 
och bristfällig ventilation. De stora grupper och 
klasser som finns i dag försämrar dessutom luft-
kvaliteten, vilket kan ge ohälsa hos barn. Studier 
visar även att det finns samband mellan ventila-
tionsflödet och prestation hos elever i skolan. Då-
lig inomhusluft är framförallt missgynnsamt för de 
elever som behöver extra stöd. Läs mer. 

Astma och lägre lungkapacitet 
Forskningsresultat visar att barns hälsa påverkas 
kraftigt på platser där gränsvärdena för partiklar 
är både olagliga och skadliga. Svensk Ventilation 
anser att man på dessa förorenade platser också 
bör utreda uteluftsintagens placering samt om 
man använder rätt filterklass. Det är viktigt där 
barn, ungdomar och studenter vistas inomhus, 
alltså framförallt i bostäder, förskolor och skolor. 
Läs SvD:s artikel. 

Svensk Ventilations medlem Camfil vann Stora 
Inneklimatpriset för sin Road Show Trailer - ett 
rullande luftkvalitetslaboratorium. Priset delades 
ut av riksdagsledamoten Jan Lindholm (MP) och 
togs emot av marknadschefen Jan Andersson. 
Stora Inneklimatpriset syftar till att stärka innekli-
matteknikens ställning och att öka intresset för 
den samma. Läs mer om motiveringen.  

 

               
Renovering - bättre inomhusklimat 
I tidningen Energimagasinet menar Josefin Tho-
resson & Linn Liu från Linköpings Universitet att 
bättre inomhusklimat är en bortglömd effekt vid 
renovering. Det är en bortglömd parameter i de-
batten om renovering av miljonprogrammet. De-
batten handlar främst om kostnaderna för investe-
ringarna. De nya renoverade lågenergihusen med 
ny installerad FTX, nya fönster och mer tilläggsi-
solering bidrar till minskade CO2-utsläpp. Förutom 
det bör ett förbättrat inomhusklimat adderas till 
fördelarna eftersom det också kan bidra till posi-
tiva hälsoeffekter och en bättre folkhälsa.  

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dalig-skolmiljo-gor-eleverna-sjuka_8044874.svd
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/skadlig-luft-pa-manga-skolor-i-lanet_8028010.svd
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=23124&admSiteID=1&parMenMPaID=760
http://www.google.se/imgres?q=klassrumsbilder&start=59&hl=sv&safe=active&biw=1920&bih=1019&tbm=isch&tbnid=m2PBwSsSXd4tbM:&imgrefurl=http://www.skolbilder.com/Malarbild-laerare-i-klassrum-i8043.html&docid=26d6CIv_U3R4JM&imgurl=http://www.skolbilder.com/Malarbild-laerare-i-klassrum-dl8043.jpg&w=875&h=620&ei=VXhaUdPBMdGN4gSi2YCgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=907&vpy=58&dur=16&hovh=189&hovw=267&tx=138&ty=100&page=2&tbnh=144&tbnw=203&ndsp=71&ved=1t:429,r:25,s:100,i:79
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Renovering - boendeenkät 
Boende i två punkthus med 20 lägenheter i Lin-
köping har tillfrågats om inneklimatet. Det ena hu-
set hade renoverats till lågenergihus med FTX, 
det andra huset hade inte renoverats alls. På 
många punkter har de som bor i renoverade och 
energieffektiviserade lägenheter överhuvudtaget 
inga klagomål.  

Källa: Josefin Thoresson & Linn Liu, Linköpings Universitet: ”Bättre 
inomhusklimat bortglömd effekt vid renovering”, Energimagasinet 
2/2013 

Ecoforum 
Den 12-13 mars deltog 400 besökare på Ecofo-
rum. Roland Jonsson, HSB berättade om HSB- 
FTX och Britta Permats, Svensk Ventilation om 
”Framtidens Ventilation” (Utmaningar och tenden-
ser). Läs mer om det övriga programmet. 

 
Foto: Byggtjänst/Stockholms Mässan 

Lågenergihus - seminarieserie 
Nu startar seminarieserien för kommunala tjäns-
temän, kommunalpolitiker, kommunala fastig-
hetsbolag, samt de kommunala energi- och kli-
matrådgivarna. Svensk Ventilation medverkar och 
informerar om ventilationens betydelse. Klicka på 
de understrukna orterna för att se inbjudningarna. 

2013-04-16 Gävle 
2013-04-17 Falun 
2013-04-23 Östersund 

2013-04-24 Härnösand 

2013-05-21 Mönsterås 

2013-05-22 Växjö  
2013-05-23 Karlshamn  
2013-05-28 Stockholm  
2013-09-03 Flen (prel) 
2013-09-04 Västerås 
2013-09-05 Uppsala 
2013-09-10 Linköping  
2013-09-11 Jönköping 
2013-09-18 Örebro 
2013-09-24 Malmö 
2013-09-25 Halland  
vecka 40 Luleå 
vecka 40 Umeå 

 

Seminarieserie: 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 för att få låg 
energianvändning. 
Genomförande: Föreläsningarna kommer att anordnas dag-
tid i 20 svenska län. Projektet bedrivs i nära samarbete med 
Energikontoren (FSK), branschorganisationerna Swedisol, 
Sveriges centrum för nollenergihus och Svensk Ventilation 
som samtliga kommer att vara föredragande. 
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http://www.ecoforum.se/for-besokare/nyheter/nordbygg-och-svensk-byggtjanst-bjuder-in-till-nordbygg-ecoforum-den-12-13-mars-2013-
http://www.svenskventilation.se/download/733/Inbjudan_L%E5genergihus_23_april_2013_Jamtland.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/734/Inbjudan_L%E5genergihus_V%C4STERNORRLAND_f%F6r_attraktivt_boende.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/732/L%E5genergihus-inbjudan_SYDOST_130320.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/732/L%E5genergihus-inbjudan_SYDOST_130320.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/732/L%E5genergihus-inbjudan_SYDOST_130320.pdf
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Svag ljusning för konjunkturen  
De senaste månaderna har förtroendet bland fö-
retag och hushåll förbättrats. Det tyder på en nå-
got starkare tillväxt i Sverige framöver, bedömer 
Konjunkturinstitutet (KI) i sin nya prognos i mars. 
Enligt Industrifakta förväntas ventilationsbran-
schen i år minska med 13 procent. Sektorn 
”Flerbostadshus, ombyggnad” förväntas öka i år 
men det är framförallt sektorn ”industri och la-
ger” som väntas minska rejält. Regionalt däre-
mot så väntas Stockholm öka med 7 procent i 
år. En uppgång för branschen totalt förväntas 
2014. Läs mer på medlemssidorna under Mark-
nad eller och lyssna på Magnus Johansson från 
Industrifakta på Svensk Ventilations årsmöte den 
16 april. Länk till anmälan. 
 

 

VU 13 färdig – ABM-V återstår 
Svensk Ventilation har nu 
uppdaterat det branschspe-
cifika tillägget VU 13 till NL 
09. Logga in på medlems-
sidorna och ladda hem do-
kumentet. Vår referens-
grupp fortsätter nu arbetet 
med ABM, och ska träffa 
Byggandets Kontrakts-
kommitté den 9 april.  

 
Remiss om energideklarationer 
Näringsdepartementet föreslår ändringar i Lagen 
om energideklarationer, och Svensk Ventilation 
har nu svarat på remissen. Läs mer. 

Energieffektiviseringsdirektivet 
Från Näringsdepartement har Svensk Ventilation 
fått remissen ”Implementering av artikel 7 i ener-
gieffektiviseringsdirektivet”. Vi kommer att delta 
på remissmötet den 15 april och svara på remis-
sen senast den 3 maj.  

Sanktioner  
Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss 
med förslag till effektivare sanktioner på arbets-
miljö- och arbetstidsområdet. Enligt förslaget ska 
en stor grupp bötesstraff kopplade till arbetsmiljö- 
och arbetstidsregler ersättas med sanktionsavgif-
ter. Det kan kosta upp till en miljon kronor att 
bryta mot arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna 
nästa år. Läs mer  

Byggkravsutredningen 
Svensk Ventilation ska svara på remissen om 
Byggkravsutredningen senast den 24 april. 

http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf11026/Konjunkturl%C3%A4get+mars+2013+webb.pdf
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEI1WVdLTENrZVE1ZjlJT2RjU0RjeFE6MA#gid=0
http://www.svenskventilation.se/?id=1240
http://www.svenskventilation.se/download/727/Dnr_N20213_866_RS_Svensk_Ventilation.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/16967/a/211334
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EU och bostadspolitiken 
EU-samarbetet påverkar förutsättningarna för den 
nationella bostadspolitiken. Boverket följer ut-
vecklingen inom EU när 
det gäller rättsfall, beslut, 
meddelanden och andra 
typer av ställningstagan-
den på EU-nivå som kan 
påverka förutsättningar-
na för svensk bostadspo-
litik. I rapporten "EU och 
bostadspolitiken 2012" 
presenteras en samman-
fattning av Boverkets 
iakttagelser. 

 

 

 

 

Utdrag ur sammanfattningen  
EU och bostadspolitiken 2012 

Klimatutmaningen: EU driver på energieffektivisering-
en, bygg- och bostadssektorn ska bidra. 

Energieffektiviseringsdirektivet: Förslaget om särskilda 
energikrav på offentliga byggnader kommer bara att 
avse statligt ägda byggnader. Men bostadssektorn be-
rörs ändå på flera sätt. Medlemsländerna ska till exem-
pel etablera en långsiktig strategi för att mobilisera in-
vesteringar i bostadsrenoveringar. 

Strukturfonderna: EU vill öppna upp för åtgärder i bo-
städer, och detta ger möjlighet att använda fondmedel 
för att stödja energieffektivisering och omställning till 
förnybar energi inom bostadssektorn, till exempel i 
samband med upprustningen av miljonprogramsbe-
byggelsen. 

Byggsektorns konkurrenskraft: Kommissionen lade i 
juli 2012 fram en strategi för hållbar konkurrenskraft 
inom byggsektorn. Kommissionen kommer eventuellt 
att lägga fram rekommendationer om hur offentlig 
finansiering skulle kunna utnyttjas bättre för att främja 
byggnadsrenovering. Medlemsstaterna uppmanas att 
utveckla program för reparation, underhåll och renove-
ring samt att utvärdera möjligheten att använda rele-
vanta skatte- och finansieringsinstrument för att främja 
renoveringsprojekt. 

Bristen på kvalificerad arbetskraft inom byggbran-
schen till följd av pensionsavgångar är en annan utma-
ning. Kommissionen menar att man måste förbättra 
möjligheterna att förutse vilka färdigheter och kvalifi-
kationer som kommer att behövas i framtiden. 

Kommissionen förespråkar höjda fastighetsskatter: I 
syfte att öka sysselsättningen förespråkar kommission-
en, i generella drag, att medlemsstaterna ska höja skat-
ter på fastigheter och minska skatter på arbete (in-
komst). 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2013/EU-och-Bostadspolitiken-2012/
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/EU-och-Bostadspolitiken-2012.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/EU-och-Bostadspolitiken-2012.pdf
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://antikorruptionsbyran.files.wordpress.com/2009/10/eu-flagga.jpg&imgrefurl=http://antikorruptionsbyran.wordpress.com/2009/10/11/bilderberg-eu-och-lissabon/&h=1745&w=2645&sz=729&tbnid=-kWqLHBJQx1iPM:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images?q=eu+flaggan&hl=sv&usg=__dJzscNoSph6HFblePMNbe3FBWjk=&ei=MezvS7aDOuCSOImB8awI&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CCEQ9QEwAg
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Nationell strategi  
Regeringen har gett Boverket och Energimyndig-
heten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett för-
slag till nationell strategi för investeringar i reno-
veringar som ökar energiprestandan i det nation-
ella beståndet. Strategin ska omfatta bostadshus 
och kommersiella byggnader, både offentligt och 
privat ägda. Läs mer  
 

Ekodesigndirektivet  
Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirekti-
vet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 
20 procents minskad energianvändning till år 
2020. Arbetet med dessa direktiv är även viktigt 
för EU:s klimat- och miljöarbete. Kommissionen 
räknar med att de hittills beslutade ekodesign- 
och energimärkningskraven sparar 383 TWh per 
år inom EU år 2020. Förhoppningen är att fler 
krav ska beslutas och tillsammans spara mycket 
mer. Kommissionens rapport från 2012 innehåller 
förslag till minimikrav för ventilationsaggregat. 
Fullt genomförda år 2025 skulle de föreslagna 
reglerna för ventilation spara energi (uppvärm-
ningsenergi inräknad) motsvarande 140 TWh el-
produktion per år. Läs mer på Energimyndighet-
ens webb. 

Utredning om astma och allergi 
Nu har Socialstyrelsen presenterat regeringsupp-
draget ”att utreda problembilden på astma- och 
allergiområdet kopplat till arbetsmiljön i skolan”. 
Många skol- och förskolelokaler uppfyller inte So-
cialstyrelsens rekommendationer för god inom-
husmiljö, exempelvis när det gäller ventilation, 
fuktskador och städning. Läs mer. 

Dålig luft i klassrummen 
Boverket och Socialstyrelsen tar nu gemen-
samma krafttag för att förbättra skolmiljön. Lyssna 
på samtalet med Olle Åberg på Boverket och 
Greta Smedje Socialstyrelsen. Länk till Sveriges 
Radio. 

Nationellt projekt i skolor 
Arbetsmiljöverket har de senaste åren inte in-
spekterat skolor i någon nationell tillsynsinsats. I 
höst börjar ett projekt som omfattar hela landet. 
Inspektionerna kommer att inriktas på skolhu-
vudmännen för att sedan följa upp arbetsmiljöar-
betet på de enskilda skolorna. Fokus kommer att 
vara på skolhuvudmännens och skolornas syste-
matiska arbetsmiljöarbete men även frågor som 
ventilation, luftkvalitet, buller och arbetsbelastning 
kommer att beröras. 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nationell-strategi-for-energieffektiviserande-renovering-av-byggnader/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013april/bristeriskolornasallergiarbetetrotsalltflermedastma
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5463682
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5463682
http://www.energimyndigheten.se/sv/
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://antikorruptionsbyran.files.wordpress.com/2009/10/eu-flagga.jpg&imgrefurl=http://antikorruptionsbyran.wordpress.com/2009/10/11/bilderberg-eu-och-lissabon/&h=1745&w=2645&sz=729&tbnid=-kWqLHBJQx1iPM:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images?q=eu+flaggan&hl=sv&usg=__dJzscNoSph6HFblePMNbe3FBWjk=&ei=MezvS7aDOuCSOImB8awI&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CCEQ9QEwAg
http://www.socialstyrelsen.se/
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Belastningsergonomi 
Belastningsergonomi handlar bland annat om ar-
betsställningar/-rörelser och fysisk belastning som 
påverkar muskler och leder. Testa Arbetsmiljö-
verkets interaktiva utbildningar - ett lite enklare 
och roligare sätt att lära sig! Klicka här. 

 

Arbetsmiljöansvar för praktikanter 
En elev som får utbildning på en arbetsplats, lik-
ställs alltid med en arbetstagare vad gäller ar-
betsmiljö. Därmed har skolan och arbetsgivaren 
ett gemensamt ansvar för elevens arbetsmiljö. 
Den 1 februari 2013 började Arbetsmiljöverkets 
nya föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö gälla. 
Här kan du ta del av Skolverkets information om 
vad föreskrifterna innebär för eleven, skolan, hu-
vudmannen och arbetsgivaren. Läs Skolverkets 
Ansvar för elevernas arbetsmiljö, eller AFS 
2012:03 - Minderårigas arbetsmiljö. 

Ambassadörsgrupp SYD 
Svensk Ventilation behöver nu medlemmar som 
vill ingå i ambassadörsgruppen SYD. Ambassa-
dörsgruppen besöker gymnasieskolor inför val av 
yrkesutgång (ventilationstekniker) och yrkeshögs-
kolor inom vårt område. 

YH-Eslöv (VVS-projektör) 
Svensk Ventilations ambassadörsgrupp har blivit 
inbjudan att träffa de studenter som snart är fär-
diga och de nya blivande studenterna den 13 maj. 
Vi kommer att presentera ventilationsbranschen, 
karriärmöjligheter samt korta företagspresentat-
ioner. Kontakta 
britta.permats@svenskventilation.se om ditt före-
tag vill ingå i Ambassadörsgruppen SYD och 
delta den 13 maj på eftermiddagen. 

VVS-projektör  
Yrkeshögskolan i Eslöv jobbar med att möta be-
hovet av efterfrågad kompetens inom branschen. 
Nästa start för utbildningen VVS projektör är hös-
ten 2013. De flesta som har gått utbildningen bör-
jar jobba som VVS-projektörer eller som tekniska 
säljare. Läs mer.  

Rekryteringsdagar på IUC 
Ta vara på chansen att träffa blivande medarbe-
tare genom att delta på IUC:s företagsdagar i 
Katrineholm. Kontakta pernilla.knutsson@iuc-
utbildning.se. 

• 25 april  Installationsingenjörer 

http://www.av.se/webbutbildningar/
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/yrkesutbildning/gymnasial-yrkesutbildning/ansvar-for-elevernas-arbetsmiljo
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2012_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2012_03.aspx
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
http://www.eslov.se/utbildningforskola/yrkeshogskolayh/yhutbildningar/vvsprojektor.22316.html
mailto:pernilla.knutsson@iuc-utbildning.se
mailto:pernilla.knutsson@iuc-utbildning.se
http://www.google.se/imgres?q=ventilationsmont%C3%B6r&hl=sv&safe=active&biw=1920&bih=1019&tbm=isch&tbnid=eetjGFb9uI31gM:&imgrefurl=http://www.luftkontroll.se/om-oss/ventilationsmontor.php&docid=716E0uobQ7XDIM&imgurl=http://www.luftkontroll.se/archive/images/produkterochtjanster/ventilationsmontor.jpg&w=250&h=227&ei=vWlcUbfJEKSE4ASKsIGoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=269&vpy=129&dur=6287&hovh=181&hovw=200&tx=85&ty=123&page=1&tbnh=134&tbnw=140&start=0&ndsp=67&ved=1t:429,r:2,s:0,i:87
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Nya installationsingenjörer 

 

Den 20 mars var det exa-
mensdags för ännu en klass 
installationsingenjörer från 
IUC i Stockholm. Svensk 
Ventilation delade ut stipen-
dium till Jan Bergqvist för 
bästa studieresultat.  

 
 

 
Uppdatering – Ventilationsmontör 
Nu har IUC tillsammans med Svensk Ventilation 
uppdaterat utbildningen. Nedan följer information 
om uppdateringen av utbildningen Ventilations-
montör steg 1-3. För anmälan till utbildningarna 
kontakta elisabet.sandin@iuc-utbildning.se tel. 
031-756 03 52. 

 
Steg 1: Grundkurs – Ventilationsmontör 
Grundkurs i ventilationsteknik som skall ge kurs-
deltagaren tillräckliga kunskaper för att utföra sitt 
arbete i en utförandeentreprenad. Kursen utgörs 
av en självstudiepärm som skickas till deltagare 
vid anmälan. Pärmen skall läsas igenom grundligt 
inför den avslutande dagen med lärarledd under-
visning samt prov. Intyg skickas till deltagarna vid 
godkänt resultat. 
Målgrupp: Ventilationsmontörer 
Datum: Stockholm 23 april 

Steg 2: Certifierad Ventilationsmontör 
Kursen skall ge deltagaren kompetens att utföra 
sitt arbete i en funktionsentreprenad. Kursen be-
står av 2 dagar med lärarledda lektioner samt cer-
tifieringsprov. Deltagare som tidigare genomfört 
steg 1 och fått intyg på godkänt prov kommer att 
få den nya steg 1-pärmen för genomläsning innan 
man kommer till steg 2. 
Målgrupp: Ventilationsmontörer med minst tre års 
yrkesvana. 
Förkunskaper: Ha genomgått Ventilationsmontör 
steg 1 med godkänt resultat. 
Datum: Stockholm 6-7 maj 

Steg 3: Ledande ventilationsmontör 
Kursen skall ge kompetens att utföra sitt arbete i 
en funktionsentreprenad inklusive möten, funkt-
ionsprovning och besiktning. Kursen består av 3 
dagar lärarledd undervisning samt avslutande 
prov. 
Målgrupp: Ventilationsmontörer med arbetsledar-
ansvar.  
Förkunskaper: Ha genomgått Certifierad Ventilat-
ionsmontör steg 2 med godkänt resultat eller mot-
svarande kunskaper. 
Datum: Stockholm 14-16 maj 

mailto:elisabet.sandin@iuc-utbildning.se
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Nätverket KOMIN 
Svensk Ventilation är med i nätverket KOMIN. En 
plattform och en unik chans för alla som verkar 
inom området inomhusmiljö. Läs mer om kompe-
tenscentrum för inomhusmiljö och hälsa.    

 

HSB årets framtidsföretag 
Energieffektiviseringsföretagen utsåg bostadsor-
ganisationen HSB till Årets framtidsföretag för ef-
fektivare energianvändning. Utnämningen avser 
bland annat Hållbara Hilda och ventilationslös-
ningen HSB FTX. Läs mer. 

ISH mässan 2013  

 
Den 12-16 mars var ISH mässan i Frankfurt och 
bland annat fanns energieffektiv luftbehandling 
med. ISH är världens främsta VVS-mässa och 
2434 företag från hela världen presenterade de 
senaste lösningarna för hela VVS-branschen. 
Många av Svensk Ventilations tillverkande med-
lemmar fanns med som utställare. Det var även 
många internationella besökare på plats och totalt 
besöktes mässan av 190 000 personer. Läs mer.  

  
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 

  

http://www.kominmiljo.eu/start
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=23182&admSiteID=1&parMenMPaID=1057
http://www.messefrankfurt.com/frankfurt/en/media/technologyproduction/ish/frankfurt/texte/schlussbericht_2013.html
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Göteborgsmötet 7- 8 mars 
Ett trettiofem tal medlemmar från Svensk 
Ventilations styr- och arbetsgrupper träffades för 
att arbeta, diskutera samt lyssna på inspirerande 
föreläsare i Göteborg. 
 
  

Professor Lars Barregård visade hur vår hälsa påverkas 
av partiklar i inomhusluften . Se presentationsbilderna. 

Professor Bo Dahlbom  förklarade hur vi 
ska ta ”Makten över framtiden”. 

http://www.svenskventilation.se/download/729/Barregr0064_Hl0073oeffekter_av_partiklar_inomhus.pdf
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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! 

2013-02-04 AMA VVS Kyl (arrangör: EMTF) 

2013-02-11 Energiavtal 12 (start 11.45) 

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

2013-05-13 Hur tänker en duktig konsult? 

2013-06-10 SFP-mätning i skarpa lägen 

Årsmöte  
med Stockholms Lokalförening 2013-04-25. Sam-
ling klockan 17 i Birkaterminalen. Anmäl Dig re-
dan nu via denna länk. Detaljprogram skickas ut 
senare.

Lunchdebatt om ABM 07 och NL 09 
Byggbranschens allmänna bestämmelser, AB, 
ABT och ABM, är i vissa stycken magstarka för 
aggregattillverkarna. Tillverkarna hänvisar därför 
ofta istället till Teknikföretagens NL-villkor. 
Därmed sitter installatören ibland med ”Svarte 
Petter” i form av fleråriga ansvar för apparatfel 
och åtgärder för att komma åt krånglande 
utrustning, utan möjlighet att föra kraven vidare till 
tillverkaren. Stockholmsföreningen valde att 
belysa dessa frågor genom en uppfriskande 
debatt vid lunchmötet den 11 mars.Tillverkarsidan 
företräddes 
av Göran 
Lager (t h), 
medan Eric 
Lindqvist (t v) 
förde 
installatörerna 
talan.  

 
 
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. Anmäl ditt deltagagande 
till britta.permats@svenskventilation.se 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZ6clBra1NqMHFnSHpuVTc1ZllJVEE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGMtcmlYenFFNTEwZWt0WGIzd0ZKSmc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBLTEU4V2oyMWY4UWhoQ1kzRmpndWc6MA#gid=0
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Årsmöte den16 maj 2013 
Svensk Ventilations årsmöte är den 16 maj på 
Johannesbergs slott. Anmäl Dig senast den 16 
april via denna länk. Detaljprogram skickas ut un-
der vecka 15. 

 
 
Kanalen i konsten 
Tänker Du turista i London? Missa då inte Tate 
Modern, museet för samtida konst inrymt i ett 
nedlagt kolkraftverk vid Themsens södra strand. 
Här kan man se en blandning av begriplig och 
obegriplig konst. Den ventilationskunnige kommer 
definitivt att känna igen verket ”Square Tubes” 
från 1967 av den tyska konstnären Charlotte Po-
seneske. Verket inköptes 2009, priset anges inte 
på utställningsskylten. 

 

Golf 
Svensk Ventilations golftävling hålls den 17 maj 
på Johannesbergs Golf. Tävlingsformen är slag-
golf. Samling 8.30 (9.00 – första boll).Avslutning 
och prisutdelning sker i samband med lunch. An-
mälan via denna länk 
 
 
  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEI1WVdLTENrZVE1ZjlJT2RjU0RjeFE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEI1WVdLTENrZVE1ZjlJT2RjU0RjeFE6MA#gid=0


Nr 3 2013 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 

 Årstaängsvägen 19C, Box 47 103, 100 74 Stockholm, Tel 08-762 73 60. E-post info@svenskventilation.se 

Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

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

Ventilationsteknik 

2013-04-10 - 2013-04-11 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

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

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

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2013-04-23 IUC Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2013-05-06 - 2013-05-07 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 

2013-09-24 - 2014-09-30 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2013-05-06 - 2013-09-28 IUC Göteborg 

2013-09-10 - 2013-12-04 IUC Stockholm 

2013-09-25 - 2013-12-18 IUC Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

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

Energieffektivisering i praktiken 

Kontakta IUC! IUC 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2013-04-11 (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 

2013-04-16 - 2013-10-17 IUC, Katrineholm 

VVS-teknik på distans  
VVS-teknik på distans vänder sig till dig som har 
en gymnasieutbildning och arbetar som 
konstruktör, entreprenör, projektledare, kalkylator 
eller teknisk säljare och vill utveckla dig. 
Utbildningen genomförs som distansstudier under 
ett år, kompletterat med åtta träffar i Göteborg, på 
så sätt kan du kombinera studier och arbete. 
VVS-teknik på distans är validerad av 
certifieringsorganen 
och uppfyller kraven 
om allmän teknisk 
kunskap inför 
ansökan om 
certifierad 
energiexpert och 
riksbehörighet OVK.

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 mars - maj 2013 
2013-03-06 Styrelsemöte, Stockholm 
2013-03-07 -08 Temadag: Vår framtid hänger i luften, Göteborg  
2013-03-11 Seminarieserie - Lågenergihus planeringsmöte, telemöte 
2013-03-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Debatt om ABM 07 och NL 09 
2013-03-12 Stora Innekilmatpriset delas ut, Stockholm 
2013-03-12 -13 Nordbygg Ecoforum, Stockholm  
2013-03-14 ISO TC117 WG09 (Air Curtains)  
2013-03-18 Styrgrupp Produkter, Stockholm  
2013-03-19 Möte om ordförande i CEN TC156 WG 5 (AHU). Stockholm  
2013-03-19 Lågenergihus arbetsmöte, Stockholm  
2013-03-22 Eurovent WG4B (Filter)  
2013-03-25 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, telemöte  
2013-03-27 -28 CEN TC156 WG3 (Ducts), Berlin  
2013-03-28 Lågenergihus arbetsmöte, Stockholm  
2013-04-04 CEN TC 156 Ventilation for Buildings, London 
2013-04-05 Lågenergihus arbetsmöte, Stockholm  
2013-04-05 Möte om arbetsmarknadsutbildning, Enköping  
2013-04-08 Lågenergihus, planeringsmöte, Stockholm 
2013-04-08 ISO TC117 WG07 Performance testing, Helsingfors  
2013-04-08 ISO TC117 WG09 (Air Curtains), Helsingfors  
2013-04-09 ISO TC 117 (Fans), Helsingfors 
2013-04-09 Möte om ABM med BKK  
2013-04-10 ISO TC117 WG11 (Energy Efficiency Classification), Helsingfors  
2013-04-11 Rekryteringssatsningen, telefonmöte  
2013-04-11 Lågenergihus, planeringsmöte, Stockholm  
2013-04-11 Branschmöte med VVS-företagen, Stockholm  
2013-04-16 Länsseminarium Lågenergihus, Gävle 
2013-04-17 Länsseminarium Lågenergihus, Falun 
2013-04-17 Arbetsmarknadsdag YH Enköping  
2013-04-22 Styrgrupp Brand, telefonmöte  
2013-04-23 Länsseminarium Lågenergihus, Östersund 
2013-04-24 Länsseminarium Lågenergihus, Härnösand 
2013-04-25 Installationsingenjörernas rekryteringsdag, IUC, Katrineholm 
2013-04-25 Boverksseminarium "Din produkt, ditt ansvar", Stockholm  
2013-04-25 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm 
2013-04-25 -26 Årsmöte Stockholms Lokalförening, Birka Paradise 
2013-05-06 Stockholms Lokalförening & EMTF, lunchmöte: Uppföljning Energikrav 
2013-05-13 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Hur tänker en duktig konsult? 
2013-05-13 Ambasasdörsgruppen Syd, YH Eslöv  
2013-05-14 SIS TK 170 Luftbehandling, Karlskrona  
2013-05-16 Nordiska arbetsmarknadsmötet, Stockholm  
2013-05-16 Styrelsemöte, Johannesbergs slott  
2013-05-16 Årsmöte, Johannesbergs slott  
2013-05-17 Svensk Ventilations golftävling, Johannesbergs slott  
2013-05-17 Eurovent PG01 (Fans) Paris  
2013-05-21 Länsseminarium Lågenergihus, Mönsterås 
2013-05-22 Länsseminarium Lågenergihus, Växjö  
2013-05-22 -23 CEN TC156 WG3 (Ducts), Dublin  
2013-05-23 Länsseminarium Lågenergihus, Karlshamn  
2013-05-28 Länsseminarium Lågenergihus, Stockholm  
2013-05-29 Eurovent Nordic Meeting, Köpenhamn 
2013-05-30 -31 Eurovent General Assembly, Köpenhamn  
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