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Svensk Ventilation twittrar 
Följ oss på twitter och delta i det allra senaste 
som berör vår bransch. Om du tycker att något är 
intressant så tryck på ikonen Retweetad så hjäl-
per du till med att sprida informationen till följare.

 

Gå in på www.twitter.com , logga in, sök 
@inomhusklimat och följ Svensk Ventilation. 

Debatt i riksdagen om luften 
Den 14 januari är det debatt i riksdagen om upp-
rustning av skolor. Se Gustav Fridolins (MP) in-
terpellation till utbildningsminister Jan Björklund 
(FP)  2013/14:135 Nödvändig upprustning av 
skollokaler och TV4:s intervju med Fridolin. 

TV 4 granskar skolmiljön 
TV4 Nyheterna, Kalla Fakta och TV4:s lokalstat-
ioner genomför en öppen granskning av skolmil-
jön, se www.tv4.se/skolsnusk Granskningen av-
slutas med Kalla Fakta Special den 5 december 
klockan 21.00. 

- Förstärk ventilationen! 
Enligt Arbetsmiljöverkets krav måste kommuner 
och andra som äger skolbyggnader se till att de 
som är i skolan får bra luft. Idag är det ofta fler 
elever i klassrummen än det var tänkt när sko-
lorna byggdes. 
– Det behövs alltså att man minskar klasstorlekar, 
gruppstorlekar eller att man förstärker ventilat-
ionsutrustningen, säger Adam Jansson på Ar-
betsmiljöverket till TV4:s nyheter. Lyssna på SR 

Dålig luft ger sämre studieresultat 
Sämre luft i skolorna ger sämre studieresultat. 
Det menar Pawel Wargocki, docent på Danmarks 
Tekniska Universitet. Se TV4:s intervju  

Pengar för att förbättra inneklimatet 
Kommunpolitiker börjar nu förstår vikten av ett bra 
inomhusklimat och åtgärdar. Miljoner ska investe-
ras för att förbättra luften. Se TV4:s intervjuer i 
Sandviken och Falkenberg.  

http://www.twitter.com/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Nodvandig-upprustning-av-skoll_H110135/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Nodvandig-upprustning-av-skoll_H110135/
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/intervju-med-gustav-fridolin-om-skolsnusket-2489532?utm_campaign=tv4.se-framework&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.tv4.se%2Fnyheterna%2Fklipp%2Fintervju-med-gustav-fridolin-om-skolsnusket-2489532&utm_medium=facebook-like&utm_source=www.tv4.se
http://www.tv4.se/skolsnusk
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5697616
http://www.tv4play.se/program/skolsnusk?video_id=2482027
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/miljoner-till-upprustning-av-sandvikensskolor-2494078
http://www.tv4.se/skolsnusk/klipp/tar-tag-i-ventilationen-efter-granskningen-2485057
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Skrivelse till Elsäkerhetsverket 
Kyl- och Värmepumpföretagen, VVS-Företagen 
och Svensk Ventilation har gjort en skrivelse till 
Elsäkerhetsverket om ELSÄK-FS 2013:1 och 
dess inlåsningseffekter gällande behörighet. Prak-
tikkraven för BB1 kräver i princip att man arbetar 
minst ett år i ett elinstallationsföretag. Enligt vår 
bedömning kan föreskriften och dess inlåsnings-
effekter vara en flaskhals för att uppnå samhällets 
uppsatta energimål. Den 21 november träffade 
Kyl- och Värmepumpföretagen och Svensk Venti-
lation Elsäkerhetsverket och diskuterade inlås-
ningseffekterna. Myndigheten visade förståelse 
för våra synpunkter, och antydde samtidigt att 
kommande regelskrivningar ska bli mer gynn-
samma för kyl- och ventilationsentreprenörer. Läs 
vår skrivelse 

Brandboken 2014  
Nu trycks vår nya 
brandbok ”Praktiska lös-
ningar - Brandskydd – 
Ventilation”. Brandbok 
2014 svarar mot alla nya 
och ändrade byggregler. 
Boken visar beprövade 
brandskyddslösningar 
för ventilationssystem 
och riktar sig till alla som projekterar, leder eller 
deltar i byggandet av ventilationsanläggningar. 
Medlemspriset är 400 kronor + moms, icke med-
lemmar betalar det dubbla. 

Det går bra att beställa boken redan nu. Leverans 
i januari. 

 

Nya riktlinjer för Årsverkningsgrad  
Arbetsgrupp Verkningsgrad inom Styrgrupp Pro-
dukter är färdiga med Årsverkningsgrad för vär-
meåtervinning med luft-luftvärmeväxlare - Riktlin-
jer för redovisning av produktdata. Riktlinjerna vi-
sar hur årsbaserade verkningsgrader för värmeå-
tervinnare ska beräknas med samma förutsätt-
ningar, så att man kan jämföra data från olika till-
verkare. Riktlinjerna omfattar förutsättningar och 
metoder för båda varianterna: 

• årstemperaturverknings-
grad 

• årsenergiverkningsgrad. 

Riktlinjerna har varit ute på 
remiss externt och därefter 
beslutats av styrelsen. 
Ladda ner riktlinjerna. 

Röstning om ekodesignkrav 
Svensk Ventilation har nu lämnat de sista syn-
punkterna till EU-kommissionen om eko-
designkrav på ”ventilation units”. Vi bevakar nu att 
kraven verkligen blir så skarpa som arbetsdoku-
menten har pekat ut. Andra länders industri och 
myndigheter kan fortfa-
rande tänkas gå in och för-
söka lindra kraven före 
omröstningen i Regulatory 
Committee den 16 december. 

http://www.svenskventilation.se/download/878/Praktikkrav_elbehr0000het_BB1_Skrivelse_till_Elsk0065rhetsverket.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/878/Praktikkrav_elbehr0000het_BB1_Skrivelse_till_Elsk0065rhetsverket.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1oOC0NHBwF4ELlV9v-miWirMEzkT44yRV0RdAg8LA3Os/viewform
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1565
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Frivillig energimärkning i nya färger 
Det är nu klart hur den 
nya Euroventmärk-
ningen ska se ut. 
Färgskalan modifieras 
för att undvika sam-
manblandning med 
EU:s officiella energi-
märkning. Högsta 
klassen (A) får blå 
färg. 2016 inför Euro-
vent dessutom klass 
A+, i något mörkare 
blå nyans. Läs mer. 

 

Nationell strategi 
Boverket och Energimyndigheten har nu tagit 
fram ett förslag till nationell strategi för energief-
fektiviserande renovering av byggnader. Strategin 
innehåller bland annat identifiering av kostnadsef-
fektiva renoveringsmetoder och styrmedel och åt-
gärder som stimulerar kostnadseffektiv djupreno-
vering av byggnader. Dessutom ska ett informat-
ionscentrum för energieffektiv renovering inrättas. 
Det nämns också att målet om halverad energi-
användning till år 2050 kan nås med hjälp av 
styrmedel som investeringsbidrag, differentierad 
fastighetsavgift eller underhållsfonder till fler re-
noveringar. Läs mer 

Ny energiklassning 

Från och med den 1 januari gäller det nya utse-
endet enligt ”kylskåpsmodellen” och den nya 
energiklassningen. Tanken är att det skall bli mer 
lättförståeligt vilket i sin 
tur skapar ökad driv-
kraft. Sammantaget ska 
det leda till bättre kvali-
tet på deklarationerna 
och ökad motivation för 
att effektivisera. I det 
förslag som Kanalen 
fått se via Slussen är 
det klass C och högre 
som uppfyller BBR:s 
nybyggnadskrav. 

 

Högsta ledningen måste med 
Det går trögt med energieffektiviseringen fast att 
tekniken redan finns. För att få fart krävs det nya 
affärsmodeller. Det räcker inte med duktiga drifts-
tekniker för att nå framgång med energieffektivi-
sering. Det krävs att styrelsen är engagerad för 
att det ska hända något. 
-Det här är en ledningsfråga, den måste ända upp 
i styrelsen, som är ytterst ansvarig för företaget, 
sa Hans Dalborg, gammal bankman och i dag 
ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyr-
ning, vid IVA-seminariet ”Energieffektivisering - 
affärsmöjligheter och affärsmodeller”, där IVA 
presenterade sin rapport. Det går även bra att titta 
på det inspelade seminariet på webben. 

Foto: Slussen Biz 

http://www.energimyndigheten.se/sv/
http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/PG04B_130404_20131112_Energy_Efficiency_Labeling-Ratings_13848639660.pdf
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2013/Forslag-till-nationell-strategi-for-energieffektiviserande-renovering-av-byggnader/
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=24715
http://www.iva.se/Publikationer/Ett-energieffektivt-samhalle/
http://www.crossnet.se/iva/20131126_1500/
http://www.iva.se/IVA-intranat/
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Friskare hus med bättre ventilation 
Ett av våra medlemsföretag kräver i en debattarti-
kel i Byggindustrin initiativ för att bryta dödläget 
på renoveringsfronten. De menar att perspektivet 
i miljonprogramsdebatten behöver breddas. Hu-
sen ska renoveras energismart och så att de för-
bättrar människors hälsa. Många människor och 
fastigheter mår dåligt på grund av fukt- och mö-
gelskador. En annan viktig åtgärd är att också 
förbättra ventilationen. Läs artikeln 

 

Stora Inneklimatpriset 
Nomineringsförslag ska vara inlämnade senast 31 
januari till Slussen Building Service. Prisutdel-
ningen kommer att ske på Nordbygg den 3 april. 
Stora Inneklimatpriset grundades av Slussen 
Building Service i samarbete med Energi- och mil-
jötekniska föreningen, Svenska Kyltekniska före-
ningen och Svensk Ventilation. Syftet är att skapa 
intresse för inneklimatteknik och öka kunskapen 
om teknik som ger ett sunt inomhusklimat i ener-
gieffektiva byggnader. 

 
EPBD-standardisering igång 
CEN TC 156 (Ventilation for Buildings) har startat 
fem speciella arbetsgrupper för standarder knutna 
till Direktivet om byggnaders energiprestanda 
(EPBD). Arbetet initieras av mandat från EU-
kommissionen, och håller därför ett högt tempo. 
På ett eller annat sätt kommer dessa standarder 
att påverka tillämpningen av EPBD i hela union-
en. Kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se 
om Du vill vara med och påverka. 

Funktionskrav för ventilation och luft-
konditionering 

EN 13779 
och nya 

Beräkningsmetoder för energiförlus-
ter, orsakade av ventilation och infilt-
ration hos fastigheter   

EN 15241  
och nya 

Beräkningsmetoder för bestämning 
av luftflöden i byggnader inklusive in-
filtration   

EN 15242  
och nya 

Beräkning av rumstemperaturer, ef-
fekt och energi för byggnader med 
luftkonditioneringssystem   

EN 15243  
och nya 

Indata för konstruktion och bestäm-
ning av energiprestanda i byggnader, 
avseende inomhusmiljö gällande luft-
kvalitet, termiskt klimat, ljus och bul-
ler 

EN 15251  
och nya 

Byggnaders energiprestanda - Rikt-
linjer för kontroll av ventilationssy-
stem 

EN 15239  
och nya 

Byggnaders energiprestanda - Rikt-
linjer för kontroll av luftkonditioner-
ingssystem 

EN 15240  
och nya 

Beräkningar för kyllager Ny standard 

 

  

http://www.byggindustrin.com/bryt-dodlaget-for-miljonlagenheternas-re__11058
http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=928
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se


Nr 9 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 

Vår vision 

Ett energieffektivt 
och hälsosamt  
inomhusklimat 

för alla 
 

Svensk Ventilation vill följande: 
• Skärp kraven på byggnaders energianvändning. 
• Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet. 
• Ökad tillsyn och uppföljning av byggnaders 

energianvändning och inomhusklimat 
• Inför klimat-ROT, ett ROT-avdrag för energief-

fektivisering. 
• Mer medel till teoretiska och praktiska tekniska 

utbildningar. 
• Ökade anslag till forskning om inomhusmiljö. 

 
 

  
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 

Certifierad ventilationsmontör 
Sedan 2013 är IUC:s kurspaket Certifierad venti-
lationsmontör uppdaterat. Kurspaketet är omarbe-
tat och bl.a. har innehållet i steg 1 kompletterats 
med allmän VVS-kunskap och mer matematik. 
Upplägget har också förbättrats så att steg 1 nu 
innehåller en uppsamlingsdag då deltagarna träf-
fas och avlägger kursprovet. Läs mer nedan. 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

  

mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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
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Examen i Katrineholm 
Ännu en spränglärd och högmotive-
rad kurs installationsingenjörer har 
den 1 november lämnat IUC:s yr-
keshögskola i Katrineholm. Daniel 
Ekman (bilden) tilldelades Svensk 
Ventilations stipendium för ”Bästa 
studieresultat”.  

 

Examen i Stockholm 
Också i Stockholm tog högmotiverade installat-
ionsingenjörer sin examen på IUC:s yrkeshögs-
kola i Stockholm den 20 november. Patrik Gleis-
ner tilldelades Svensk Ventilations stipendium för 
”Bästa studieresultat”.  

 

. 
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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. 

December bjuder på ett sedan lång tid efterläng-
tat tema. Klicka på länken för att komma till anmä-
lan!  

2013-12-09 Hur tänker en konsult? 

2014-01-13 

2014-02-10 

2014-03-10 

2014-04-14 

2014-05-12 

2014-06-09 

Tips - skriv in i kalendern! 
Stockholmsföreningens 
årsmöte 
10-11 april 2014. 

Juridisk lunchträff 
Lokalförening-
ens lunchmöte 
den 11 novem-
ber gick på te-
mat AB och 
ABT - ändring-
ar i förfråg-
ningsunderlag. 
Lunchträffen 
arrangerades i 
samarbete med 
Energi & Miljötekniska föreningen. Jan Wedsberg, 
advokat på Advokatfirman Wedsberg AB hade 
mycket att berätta, bland annat om huruvida en 
projekteringskonsult ska anses vara beställarens 
ombud på arbetsplatsen. Intresset var stort – hela 
45 personer hade sökt sig till IUC för att får reda 
på vad som gäller. 

    

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDB6ZkpfRW91T2pYTHBOcFlEMnpvUGc6MA
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2014-01-13 - 2014-01-16 IUC, Göteborg 

2014-03-17 - 2014-03-20 IUC, Stockholm 

2014-05-12 - 2014-05-15 IUC, Malmö 

Ventilationsteknik 

2013-12-10 - 2013-12-11 IUC, Katrineholm 

2015-02-18 - 2014-02-19 IUC, Katrineholm 

2014-05-20 - 2014-05-21 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2014-02-03 - 2014-02-05 IUC, Göteborg 

2014-03-31 - 2014-04-02 IUC, Stockholm 

2014-05-26 - 2014-05-28 IUC, Malmö 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 1 dag Kontakta IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2 dagar Kontakta IUC 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2014-01-28 – 2014-01-30 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2014-03-19 - 2014-03-21 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2014-03-05 - 2014-03-06 IUC, Katrineholm 

VVS-teknik på distans 

Självstudier + 8 x 3 dagar Kontakta IUC! 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2014-03-25 - 2014-03-27 IUC, Katrineholm 

Allmän elbehörighet på distans 

2014-03-25 - 2015-02-28 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2014-02-06 - 2014-04-30 IUC, Göteborg 

2014-03-11 - 2014-09-15 IUC, Stockholm 

2014-03-24 - 2014-09-30 IUC, Katrineholm 

Energieffektivisering i praktiken 

Kontakta IUC! IUC 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

1 dag Kontakta IUC! 

Ekonomi i projekt 

2014-04-01 - 2014-04-02 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2014-02-18 - 2014-06-18 IUC, Katrineholm 
 

Brandkurser på gång 
2014 kommer IUC med kurser i 
ventilationsbrandskydd, med utgångspunkt i vår 
nya bok Praktiska lösningar – Brandskydd 2014. 

  

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/vvs/vvsteknik-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
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/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/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender  
november 2013 – januari 2014 
2013-11-01 Examensdag, Installationsingenjörer, IUC 

Katrineholm  

2013-11-04 Ekodesign Lot 6, Bryssel  

2013-11-05 CEN TC 156 (Ventilation) Plenarmöte, Lon-
don 

2013-11-05 Arbetsgrupp Service & Eftermarknad (OVK) 
Stockholm 

2013-11-06 Ekodesign Lot 6 Branschmöte, Stockholm   

2013-11-07 Eurovent PG06C (AHU), Paris  

2013-11-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2013-11-11 Ekodesign Lot 6, Filterkrav, telemöte  

2013-11-14 Styrgrupp Brand redaktionsmöte, tele/webb   

2013-11-15 Examensdag, Installationsingenjörer, IUC 
Malmö 

2013-11-20 Examensdag, Installationsingenjörer, IUC 
Stockholm 

2013-11-21 Styrelsemöte, Katrineholm  

2013-11-21 Eurovent PG 4B (Air Filters), Düsseldorf  

2013-11-22 SIS TK 170 (Luftbehandling), Stockholm  

2013-11-25 Miljöstyrningsrådet, upphandlingskriterier, 
Stockholm  

2013-11-25 Styrgrupp Brand redaktionsmöte, tele/webb  

2013-11-28 Ekodesign Lot 6, möte med Boverket, 
tele/webb  

2013-11-29 Ledningsgrupp Installationsingenjör, IUC 
Katrineholm  

2013-11-29 Eurovent PG1 (Fans), Paris  

2013-12-02 Eurovent PG17 (Energy Recovery Compo-
nents), Rom  

2013-12-05 Eurovent Certification information, Stockholm  

2013-12-05 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2013-12-05 Upphandlingskriterier för filter, Stockholm 

2013-12-06 Styrgrupp Utbildning, Stockholm  

2013-12-09 Stockholms Lokalförening, lunchmöte   

vecka 51 BeLivs, energinyckeltal för livmedelsbutiker, 
Stockholm 

vecka 51 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

vecka 51 Styrelsens arbetsgrupper, Stockholm  

2014-01-13 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2014-01-20 Miljöstyrningsrådet, upphandlingskriterier, 
Stockholm 

2014-01-23 Styrgrupp Brand, Releaseparty, Stockholm  

 

  


	Svensk Ventilation twittrar
	TV 4 granskar skolmiljön
	- Förstärk ventilationen!
	Dålig luft ger sämre studieresultat
	Pengar för att förbättra inneklimatet
	Skrivelse till Elsäkerhetsverket
	Brandboken 2014
	Nya riktlinjer för Årsverkningsgrad
	Röstning om ekodesignkrav
	Frivillig energimärkning i nya färger
	Nationell strategi
	Ny energiklassning
	Högsta ledningen måste med
	Friskare hus med bättre ventilation
	Stora Inneklimatpriset
	EPBD-standardisering igång
	Ett energieffektivt och hälsosamt  inomhusklimat för alla
	Hjälp till att sprida ”Kanalen”
	Certifierad ventilationsmontör
	Examen i Katrineholm
	Examen i Stockholm
	Juridisk lunchträff
	Utbildning och kurser
	Brandkurser på gång
	Medlemskalender  november 2013 – januari 2014

