
Nr 3 2014 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 

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

Dödsfall beror på luften inne och ute 
WHO har med nya mätmetoder visat att runt sju 

miljoner människor dog 2012 av sjukdomar orsa-

kat av luftföroreningar inomhus och utomhus. 

Luftföroreningar är mycket farligare än man tidi-

gare har trott. Sjukdomar kopplade till luftförore-

ningar är främst hjärtsjukdomar, stroke, KOL och 

cancer. Läs mer. 

SWESIAQ segrare nummer 13 
SWESIAQ vann den trettonde upplagan av Stora 

Inneklimatpriset. De får priset för SWESIAQ-

modellen som är en beskrivning för hur en bra in-

nemiljöutredning skall bedrivas. Den ideella före-

ningen SWESIAQ utgör ett viktigt forum för sam-

verkan mellan forskare och praktiker. Priset ges 

för deras systematiska metod för hantering av in-

nemiljöproblem och för organisationens värdefulla 

bidrag till spridning av kunskap om inomhusmiljö 

och hälsa. Läs mer 

Ny tidning från Svensk Ventilation 
Frisk luft är en förutsättning för vårt välmående, 

och med vår nya tidning AER vill vi lyfta frågan 

om luften vi andas inomhus. Vår stora utmaning 

är att förbättra inomhusklimatet samtidigt som vi 

ska genomföra en kraftfull energieffektivisering av 

våra byggnader. En inte alldeles enkel ekvation. 

Med AER vill vi berätta mer om hur man både 

praktiskt och förebyggande kan jobba med dessa 

frågor. Det handlar om allt från hälsoaspekterna 

på inomhusluften till hur man jobbar med ventilat-

ion som brandskydd. Samt en rad olika exempel 

där FTX-ventilation har bidragit till både bättre in-

omhusklimat och minskat energibehov. Tidningen 

delades ut på Nordbygg och skickades till fastig-

hetsbolag. AER betyder luft på latin.  

  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=25685&admSiteID=1&parMenMPaID=760
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52 500 besökare 
var det på årets Nord-

bygg. Som tidigare top-

pade torsdagen med flest 

besökare. Enligt den in-

formationen som vi hittills 

har fått så var Svensk 

Ventilations utställande 

medlemsföretag nöjda 

med mässan. Flera ut-

ställare passade också 

på att lansera sina ny-

heter i samband med 

Nordbygg. För medar-

rangören Svensk Venti-

lation så var vi extra 

nöjda med utställningen 

och kortseminarierna 

Renovera Energismart. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ventilat-

ionsbranschen visade upp sin bästa sida på 

Nordbygg 2014. BRA JOBBAT! 

Kampanjen fortsätter 
Nio medlemsföretag i 

Svensk Ventilation finan-

sierar den kampanj för 

Eurovent Certification 

som just har startat och 

pågår året ut. Kampanjen 

består av annonser i 

Energi & Miljö, Fastig-

hetstidningen och VVS-

Forum, samt en folder 

som berättar om certifie-

ringens fördelarna och de olika produktprogram-

men. Ladda hem foldern. 

                                         Foto: Jan Lööf, VVS-Forum 

 

 

Kritik mot Sundahus 
Byggmaterialindustierna uppmanar i ett brev Kon-

kurrensverket att utreda de rättsliga aspekterna 

av att upphandlande myndigheter hänvisar till 

Sundahus, istället för att hänvisa till tydliga miljö-

krav. Brevet framhåller att Sundahus har en do-

minerande ställning inom sin marknad och att 

kraven på produktregistrering i Sundahus åsido-

sätter grundläggande upphandlingsprinciper om 

likabehandling och transparens. Vissa exempel i 

brevet är hämtade från ventilationsbranschen. 

  

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.svenskventilation.se/download/921/Eurovent_BRO_A4_2014_Low.pdf
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Vår nya bok 2014 svarar mot alla nya och ändrade byggreg-

ler. Boken visar beprövade brandskyddslösningar för venti-

lationssystem och riktar sig till alla som projekterar, leder el-

ler deltar i byggandet av ventilationsanläggningar.  

Medlemspriset är 400 kronor + 

moms, icke medlemmar betalar det 

dubbla. Boken kan beställas här  

Presentationer 
Svensk Ventilation presenterar 

boken på en rad orter under 2014, i 

samband med NordBygg, ExpoVent, 

VentNytt, Energi- och Miljötekniska 

föreningen med mera. 

 

Kursen 

Installationsbrandskydd 
IUC:s endagskurs Installationsbrand-

skydd har Brandboken som kursbok. 

Lärare är bokens huvudredaktör Mar-

tin Borgström. Kursen går igenom 

hur man kan välja system för skydd 

mot brandgasspridning som t.ex. fläkt i drift, backström-

ningsskydd och brandgasspjäll. Vad man bör tänka på vid 

användandet av de olika systemen, t.ex. vilka förutsättning-

ar som krävs för backströmningsskydd. Kursen går även 

djupare in på hur imkanaler, kanalupphängningar, brandiso-

lering, schakt och fläktrum kan utföras samt avslutar med 

mekanisk brandgasventilation. Närmaste kurstillfällen är 

Katrineholm den 7 maj och Sundsvall den 20 maj. Länk till 

anmälan 

  

https://docs.google.com/forms/d/1oOC0NHBwF4ELlV9v-miWirMEzkT44yRV0RdAg8LA3Os/viewform
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
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Ekodesign och energimärkning 
EU håller en rad samrådsmöten om ekodesign-

regler under våren, bland annat 

 5 maj, Consultation Forum Horisontella eko-

designfrågor, revideringar, nya produkter.  

 11 juni, Consultation Forum, Utvärdering av 

energimärkningsdirektivet. 

Energimyndighetens nyhetsbrev och webbplats 

ger kontinuerlig information. 

Riksdagen 

Det debatteras och motioneras mycket om plan 

och byggprocesser, bostadspolitik, energieffekti-

visering, EU:s klimat- och energipaket och även 

nämns behovet av ett nationellt kompetenscent-

rum för innemiljöfrågor. Läs och se mer via 

nedanstående länkar. 

Planering och byggande 

EU:s klimat- och energipaket 

Enklare planprocess - Motion 2013/14:MP54 

Enklare planprocess - Motion 2013/14:V60 

Inför Energiutblick 2014 
Lyssna på Energimyndighetens nya pod. I det 

senaste programmet diskuteras de största utma-

ningarna för att nå energieffektiva framtida städer. 

I programmet deltar Mattias Höjer, professor i mil-

jöinriktade framtidsstudier på KTH, Bengt Wång-

gren VD för Sweden Green Building Council och 

Anette Persson samordnare för Hållbar stadsut-

veckling på Energimyndigheten. Lyssna  

Bostadsmarknaden och kostnader  
Boverket har undersökt hur byggkostnaderna och 

bostadsmarknaden utvecklats i Norden. Sverige 

är inte kostnadsledande däremot har det byggts 

minst i förhållande till invånarantalet. Lär mer här. 

Asbest 
Det finns cirka 400 000 ton asbest kvar i äldre 

byggnader från främst 50-, 60- och 70-talen. Här 

ingår miljonprogrammet som står inför omfattande 

renoveringar. Det är viktigt att byggherrarna tar 

sitt ansvar och inventerar innan ett ombyggnads-

arbete påbörjas. Läs mer om Arbetsmiljöverkets 

inspektionsinsats. 

http://www.energimyndigheten.se/Press/Prenumerera/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-ekodesigndirektivet/
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101CU10#tab=debate
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110382
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-201314_H102XMP54/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-201314_H102XV60/?text=true
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Energiutblick-2014-Samtal-om-hallbara-och-smarta-stader-i-ny-pod/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Analys-av-bostadsmarknaden-och-byggkostnaderna-i-Norden/
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2014/40389.aspx
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2014/40389.aspx
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Den dolda faran 
Prevent har tagit fram en kostnadsfri faktaskrift 

om asbest – den dolda faran. Läs mer här. 

Synpunkter på nya energikriterier 
Svensk Ventilation har svarat på Miljöstyrningsrå-

dets remiss om nya energikriterier för byggområ-

det. Synpunkterna behandlade bland annat kanal-

täthet. Remissen föreslog att täthetsklass D som 

normalkrav på ventilationskanaler i installerat 

skick. Detta är ett strängare krav än i BeBos god-

hetstal, och brukar inte anses motiverat ur energi-

synpunkt. Visserligen är täthetsklass D det alle-

narådande för typgodkända cirkulära kanalsystem 

som inköpt material, men att verkligen uppnå och 

täthetsprova klass D i installerat skick har visat 

sig vara nog så utma-

nande. Naturligtvis krävs 

rätt montage, men också 

perfekta provningsavtät-

ningar och att systemet 

är fritt från produkter och 

apparater med sämre 

täthet. Läs svaret. 

 

Företagsdag på IUC den 22 maj 
Träffa IUC:s blivande VVS-ingenjörer och Kyl- 

och värmepumptekniker på IUC:s företagsdag i 

Katrineholm den 22 maj klockan 13-16. Studen-

terna söker intressanta arbetsgivare eller en 

spännande arbetsplats för sina LIA-perioder (lä-

rande i arbete). Företagen får tillgång till bord och 

plats för roll-ups där man kan presentera sitt före-

tag. Studenterna minglar runt och pratar med fö-

retagen. Anmälan till anne-sofie.ericsson@iuc-

utbildning.se tel. 0150-36 56 13 senast den 30 

april. 

Ventilationsmontör på tre orter 
IUC anordnar Steg 1 i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. 

Steg 1 – Ventilationsmontör 

I det inledande steget i utbildningspaketet 

studerar montören på distans med stöd av sin 

chef eller en projektledare. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Självstudierna kompletteras i detta steg med en 

lärarledd kurs. 

Steg 3 - Ledande 

ventilationsmontör 

 

Länk till anmälan

http://www.prevent.se/Documents/prevent.se/amnesomraden/Kemiska%20risker/asbest/folder_asbest.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/917/MSRs_upphandlingkriterier_for_byggnad_energi.pdf
mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation
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Enköping 

Yrkeshögskolan i höst 
Tipsa dina affärsbekanta, kollegor och 

vänner om yrkeshögskolekurserna 

som startar nu i höst. På YH Enköping 

startar Ventilationsingenjör. På IUC 

startar VVS-ingenjör i Katrineholm, 

Malmö och Göteborg.  

Ansökan till höstterminens starter är öppen till 

den 15 april.  

En färdig ingenjör efter två års studier är med och 

skapar hälsosamma och energieffektiva inom-

husmiljöer för människor att arbeta och bo i. Ar-

betsmarknaden är glödhet, det råder stor brist på 

dessa ingenjörer!  

Läs mer om IUC och YH Enköping. 

  

Teknisk säljare 

Ventilationskonstruktör 

VVS-konstruktör 

Projektledare 

http://www.iuc-yrkeshogskola.se/
http://www.yh.enkoping.se/
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Årsmöte den15 maj 2014 
Svensk Ventilations årsmöte är den 15 maj på 

Johannesbergs slott. Anmäl Dig redan nu via 

denna länk (anmälan senast den 22/4)   

Program 

14.00 Kaffe 

14.30 Årsmöte  

15.30 Paus 

15.45 Gästföreläsningar 

Nya miljoner och möjligheter i miljonpro-

grammet. Roland Jonsson, HSB 

Byggkonjunkturen, Johan Deremar, BI 

Vilka managementprinciper behövs för konti-

nuerlig innovation i en snabb föränderlig 

värld? Dr Annika Steiber, Strategos 

18.30 Fördrink 

19.00 Middag 

21.00  Ventilationsbranschens talanger 

 

Fredag den 16 maj 

Svensk Ventilations Golftävlling 

Samling på Johannesbergs Golf 8.30 (9.00 – 

första boll). Tävlingsformen är slaggolf. Avslutning 

och prisutdelning sker i samband med lunch. An-

mälan på årsmötets anmälningsformulär.  

 

Annika Steiber, är en av få forskare som vistats 

på det mytomspunna huvudkontoret Googleplex i 

Silicon Valley under ett år och försökt besvara 

frågan vad som driver Googles innovationsför-

måga. Annika doktorerade på företagsledning och 

organisation för ökad innovationskraft via Chal-

mers Tekniska högskola och arbetar idag, efter 

nästan 20 år i high tech-industrin, som forskare 

inom områdena för "företagsledning för kontinuer-

lig innovation" samt "Open Innovation". Annika 

Steiber är även nordiskt ansvarig och rådgivare åt 

ett av världens ledande innovationsnätverk. 

 

  

Johan Deremar, Nationalekonom Sveriges Byg-

gindustrier och Roland Jonsson, Energichef HSB 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZXbXFWYXlBRkM4U3VOYUtlTGQwM2c6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZXbXFWYXlBRkM4U3VOYUtlTGQwM2c6MA
javascript:void(0)
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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. Anmäl Dig 

genom att klicka på datumen! 

2014-04-14 Ombyggnad från F- till FTX-system i 

flerfamiljshus 

2014-05-05 Energijakt med god lönsamhet 

(EMTF arrangerar) 

2014-05-12 UV eller ozon? Vad är billigast över 

tid? 

2014-06-09 Entreprenadjuridik – egna erfaren-

heter 

 

 

 

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 Retweeta så hjälper 

du till med att sprida informationen till följare. 

 

                 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 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENXQXdhUVQwalVrZ3l5ZnR0aklydXc6MA
http://www.emtf.se/event-registration/?ee=222
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG80SDQ2MXNCMkRSa2lrLUI1MGM2WGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtzaURyaDl3TzJzVV95ck1xTDQ5Ync6MA
https://twitter.com/Inomhusklimat
mailto:britta.permats@svenskventilation.se?subject=Kanalen%20-%20ny%20prenumerant
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Utbildning och kurser 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2014-09-30 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2014-10-14 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2014-10-28 IUC, Malmö 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2014-11-04 - 2014-11-05 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2014-05-05 - 2014-05-07 IUC, Stockholm 

2014-11-11 - 2014-11-13 IUC, Stockholm 

Installationsbrandskydd 

2014-05-07 IUC, Katrineholm 

2014-05-20 IUC, Sundsvall 

Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2014-05-12 - 2014-05-15 IUC, Malmö 

2014-09-22 - 2014-09-25 IUC, Göteborg 

2014-10-20 - 2014-10-23 IUC, Stockholm 

2014-11-17 - 2014-11-20 IUC, Malmö 

Ventilationsteknik 

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

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2014-05-26 - 2014-05-28 IUC, Malmö 

2014-10-06 - 2014-10-08 IUC, Göteborg 

2014-11-03 - 2014-11-05 IUC, Stockholm 

2014-12-01 - 2014-12-03 IUC, Malmö 

Injustering av luftflöden 

2014-09-10 - 2014-09-12 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2014-05-13 - 2014-05-14 IUC, Katrineholm 

VVS-teknik på distans 

Självstudier + 8 x 3 dagar Kontakta IUC! 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

3 dagar Kontakta IUC! 

Ekonomi i projekt 

2014-11-11 - 2014-11-12 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2014-09-16 - 2015-01-21 IUC, Katrineholm 

Utbildning på din hemmaplan 
Installatörernas Utbildningscentrum har 

utbildningslokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Katrineholm. Men när ni är flera på företaget som 

behöver samma utbildning kommer IUC gärna ut 

till er. De kan utveckla och företagsanpassa 

kurser och utbildningar efter just era önskemål 

och behov. Du spar tid och pengar och kan passa 

på att förmedla företagspecifik information 

samtidigt med kursen.Vill du veta mer? Kontakta 

Sissi Fondelius tel 08-528 07 

831 eller 072-063 86 27 e-

post: sissi.fondelius@iuc-

utbildning.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
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
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/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/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
mailto:sissi.fondelius@iuc-utbildning.se
mailto:sissi.fondelius@iuc-utbildning.se
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Medlemskalender  

mars-maj 2014 

2014-03-03 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-03-03 
Styrgrupp Brand om brandspjällsstandard, 
telefon 

2014-03-04 
Branschdag Ventilation o Brand, 
Gävle/Borlänge 

2014-03-04 Ett hus, fem möjligheter, Stockholm  

2014-03-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2014-03-17 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm  

2014-03-18 Branschdag Ventilation o Brand, Malmö 

2014-03-20 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2014-03-20 Styrelsens arbetsgrupp, telefonmöte  

2014-03-25 
Brandbokspresentation för EMTF, 
Skövde  

2014-03-26 Buid-up: EPBD-standarder, webbinarium  

2014-03-26 Eurovent PG 4B (Air Filters), Paris 

2014-03-27 Renoveringsdag, Stockholm  

2014-03-31 ISO TC 117 WG 07, Toronto  

2014-04-01 -04 NordBygg, Stockholm  

2014-04-01 Styrelsemöte, Stockholm 

2014-04-01 Extra föreningsstämma, Stockholm  

2014-04-01 ISO TC 117 (Fans), Toronto  

2014-04-03 SIS/TK 110 Akustik och buller, Stockholm 

2014-04-07 EMTF:s tekniklunch, Stockholm  

2014-04-09 Styrgrupp Marknad, Stockholm  

2014-04-10 Eurovent PG 6C (AHU), München 

2014-04-10 -11 Stockholms Lokalförening, vårmöte 

2014-04-14 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2014-04-16 
CEN TC 156 (Ventilation in buildings), 
London  

2014-04-24 Styrgrupp Brand, Stockholm  

2014-04-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2014-05-05 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-05-07 SIS TK 170 (Luftbehandling), Stockholm  

2014-05-12 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2014-05-15 Styrelsemöte, Johannesbergs slott  

2014-05-15 Årsmöte, Johannesbergs slott  

2014-05-20 Brandbokspresentation, Falun  

2014-05-21 Brandbokspresentation, Karlstad 

2014-05-22 Brandbokspresentation, Örebro  

2014-05-22 IUC:s företagsdag, Katrineholm  

2014-05-26 -27 Eurovent Commission & Gen.Ass. Bryssel 

 


