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Stadsluftsmätningar ute och inne 
Stockholms Universitet har 
gjort nya luftmätningar på 
Hornsgatan och undersökt fil-
termediers förmåga att av-
skilja polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) och andra po-

tentiellt cancerframkallande föroreningar. Fors-
karna har även analyserat luftpartiklarnas cancer-
risk. Det har också gjorts en annan mätning paral-
lellt inomhus på Hornsgatan före respektive efter 
installation av FTX-system. Resultaten presente-
ras på vårt seminarium under Almedalsveckan: 
Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo häl-
sosamt på Hornsgatan?  

I EU beräknas 350 000 människor dö i förtid som en 
konsekvens av partikelföroreningar i städer varav 
5000 av dessa dödsfall sker i Sverige.  
(jmf ca 300 döda i trafikolyckor, 2013) 
 

Inomhusluften är skolans dolda hot 
Dålig inomhusluft försvårar inlärning samt kan or-
saka astma och allergi. I Svensk Ventilations nya 
undersökning uppger endast 40 procent av kom-
munerna att obligatorisk ventilationskontroll 
(OVK) har genomförts på samtliga skolor de sen-
aste tre åren. Detta trots att det är lagstadgat att 
OVK måste genomföras inom den tidsramen. 
Undersökningen visar också att många kommu-
ner saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll 
och –anmärkningar. Det är också vanligt att påta-
lade brister kvarstår vid nästa kontroll. Undersök-
ningen kommer att presenteras under Almedals-
veckan. Läs vårt pressmeddelande.  

 
Statligt stöd för bättre skolmiljö 
Sex av tio riksdagskandidater är positiva till att 
staten stöttar kommunerna i att förbättra skolmil-
jön. Det visar en enkät som Astma- och Allergi-
förbundet gjort och som refererades i TV4 Nyhet-
ena den 23 juni. Miljöpartiet föreslår i Aftonbladet 
Debatt en ”Skol-ROT” för att bland annat förbättra 
luften i skolorna. Frågan kommer att debatteras 
under Almedalsveckan och Svensk Ventilation 
medverkar. Läs mer. 

Almedalen 2014 
Svensk Ventilation är på plats även under årets 
Almedalsvecka. I trailern anordnar vi ett antal se-
minarier samt visar vikten av ett bra och energief-
fektivit inomhusklimat. Här visar vi utställningen 
om luften vi andas men framför allt finns här 
avancerad utrustning på plats där man kan jäm-
föra luften i Visby med andra städer och se hur 
den påverkar 
inomhusluf-
ten. Se vårt 
program på 
nästa sida.   

http://news.cision.com/se/svensk-ventilation/r/debatt-i-almedalen--hur-farlig-ar-innerstadsluften-och-kan-man-bo-halsosamt-pa-hornsgatan-,c9607323
http://news.cision.com/se/svensk-ventilation/r/debatt-i-almedalen--hur-farlig-ar-innerstadsluften-och-kan-man-bo-halsosamt-pa-hornsgatan-,c9607323
http://news.cision.com/se/svensk-ventilation/r/seminarium-almedalen--dalig-inomhusluft---skolans-dolda-hot,c9607324
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/riksdagskandidater-vill-ha-bidrag-mot-d%C3%A5lig-skolmilj%C3%B6-2673360
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/riksdagskandidater-vill-ha-bidrag-mot-d%C3%A5lig-skolmilj%C3%B6-2673360
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article19114980.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article19114980.ab
http://www.mynewsdesk.com/se/astma-_och_allergiforbundet/pressreleases/sex-av-tio-riksdagskandidater-vill-ha-statligt-stoed-foer-baettre-skolmiljoe-1010311
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Svensk Ventilations program för Almedalsveckan 

Måndag  
30/6 
09.00-09.30 

Är energieffektivisering verkligen lön-
sam?  
Roland Jonsson, energichef, HSB 

Måndag  
30/6 
10.00–10.55 

Vem styr Boverket mot tydligare byggreg-
ler?  
Isoleringsfirmornas förening, Säker Vatteninstall-
ation och Svensk Ventilation.  
Moderator: Anneli Kouthoofd, Paneldebatt: Anti 
Avsan (M), Katarina Köhler (S), Bengt Johansson 
(Samhällsbyggnadsförvaltningen i Skövde), Bo-
verket, Yogesh Kumar, Fastighetsägarna 

Måndag  
30/6 
13.00–14.15 

Hur farlig är innerstadsluften och kan man 
bo hälsosamt på Hornsgatan? 
Svensk Ventilation och Ioannis Sadiktsis, dokto-
rand från Stockholms Universitet 
Moderator: Antoni Lacinai 
Paneldebatt: Lukas Forslund, Kanslichef Stadsmil-
jöroteln, Stockholms stad, (C), 
Jonas Nilsson (M), Daniel Helldén (MP), Jan 
Strömdahl (V), Roland Jonsson, energichef, HSB, 
Anders Hedström, IAQ-expert. 

Måndag  
30/6 
16.00–16.30 

Hur kan barnen hjälpa till i jakten på ren 
luft?  Lotta Johansson, Verksamhetschef, Navet 
Science Center i Borås 

Tisdag  
1/7 
10.00–11.00 

Klarar vi bostadsförsörjningen utan att 
energirenovera miljonprogrammet? 
Byggmaterialindustrierna, Swedisol och Svensk 
Ventilation 
Moderator: Antoni Lacinai 
Paneldebatt: Philip Botström (SSU), Hugo Fiévet 
(KDU), Emma Hult (Grönastudenter), Tove Lilje-
holm (Ung vänster), Benjamin Dousa (Moderata 
studenter) 

Tisdag  
1/7 
13.00–14.00 
Donners 
Plats 6  

Kan en klassrumspeng bidra till bättre 
skolmiljö? 
Vi medverkar i Astma & Allergiförbundets 
seminarium  

Tisdag  
1/7 
15.00–16.30  

Energimålen 2020 är hotade av kompe-
tensbrist. Hur kan vi utforma en lösning 
tillsammans? 
Handelskammaren Mälardalen, YHM, Energi & 

Miljötekniska föreningen 
och Svensk Ventilation 
Moderator: Antoni Lacinai 
Paneldebatt: Utbildningsdepartementet, Erik 
Scheller Myndigheten för Yrkeshögskolan, Björn 
Scheele, Omvärldsanalyschef, Anita Aspegren 
Energimyndigheten, Caroline Helmersson, Olsson 
(S), Mats Pertoft (MP), Roger Haddad (FP), Betty 
Malmberg (M), 

Onsdag 
2/7 
10.30–11.30 

Dålig inomhusluft – skolans dolda hot 
Funktionskontrollanterna i Sverige och Svensk 
Radonförening och Svensk Ventilation 
Moderator: Antoni Lacinai 
Paneldebatt: Arbetsmiljöverket, Marianne Tiborn, 
Boverket, Maria Stockhaus (SKL), Helena Frieberg 
(Sveriges elevkårer), Jan Vikström (Friskolornas 
riksförbund), Maritha Sedvallson, Astma- och Al-
lergiförbundet, Jonny Wiberg, (S) i Barn- & Ut-
bildningsnämnden, Region Gotland 

Onsdag  
2/7 

Politikerlunch, energieffektivisering 

Onsdag 
 2/7 
13.00–13.30 

Vilka risker finns det med dålig inomhus-
luft och hur kan vi förbättra den? Svensk 
Ventilation, Anders Hedström, IAQ-expert 

Onsdag  
2/7 
15.00–16.00 

100 personer drabbas årligen av lungcan-
cer i onödan. Hur når vi radonmålet 2020?  
Svensk Radonförening och Svensk Ventilation, 
Moderator: Antoni Lacinai, Paneldebatt: Per Nils-
son, Svensk Radonförening, Strålskyddsmyndig-
heten, Emil Bengtsson, Boverket, Jan Lindholm 
(MP), Lars Eriksson (S), Roland Utbult (KD), Ola 
Johansson (C) 

Onsdag  
2/7 
17.00-
Samhälls-
byggararean 
(H 521) 

Installationsmingel anordnas av flera 
branschorganisationer, Myndigheten för Yrkes-
högskolan, Thomas Persson, generaldirektör, 
Tomas Tobé (M), Caroline Helmersson Olsson (S) 

Torsdag  
3/7 
10.00–10.30 

Vilka risker finns det med dålig inomhus-
luft och hur kan vi förbättra den? Svensk 
Ventilation, Anders Hedström, IAQ-expert 

Torsdag  
3/7 
11.00–11.30 

Är energieffektivisering verkligen lön-
sam? Roland Jonsson, HSB 

  

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18435?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18435?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18033?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_1
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18033?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_1
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18939?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_2
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18939?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_2
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/19313?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_3
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/19313?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_3
http://www.almedalsveckan.info/event/view/21293?redir=%2fevent%2fmine
http://www.almedalsveckan.info/event/view/21293?redir=%2fevent%2fmine
http://www.almedalsveckan.info/event/view/21293?redir=%2fevent%2fmine
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21009?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_4
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21017?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21017?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18591?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_6
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18591?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_6
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21017?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21017?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18435?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18435?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_0
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Ventilation på MäklarNytt  
Svensk Ventilation och Stockholms lokalförenings 
arbetsgrupp ”Service och Eftermarknad” kommer 
att delta på MäklarNytt den 19 september. Mäk-
larNytt är Mäklarsamfundets endagsutbildning för 
den som vill uppdatera sina kunskaper i aktuella 
frågor. Vi kommer att belysa OVK och hur olika 
ventilationssystem påverkar komfort och drifts-
kostnader.  

 
Eurovent Summit 2014 
Euroventcertifieringen fyller 20 år och organisat-
ionen Eurovent har funnits i hela 55 år. Därför väl-
jer Eurovent att samla alla höstens möten i ar-
bets- och produktgrupper gemensamt. Man pas-
sar också på att hålla en rad aktuella seminarier. 
Med andra ord Willkommen, Bienvenu, Welcome 
till Berlin och Eurovent Summit 7-10 oktober 

 

LCC-programmet på engelska 
Svensk Ventilations LCC-program kan nu köras 
både på svenska och på engelska. Den nya vers-
ionen heter 1.0.4.0, och är tillgänglig sedan den 
13 juni. Den som redan har LCC-programmet in-
stallerat får ett meddelande om uppdateringen när 
man startar programmet. Programmet är öppet för 
alla medlemmar i Svensk Ventilation. Inloggning 
krävs, kontakta 
erik.osterlund@svenskventilation.se om Du sak-
nar användarnamn och lösenord. 

Skillnaden mellan á-pris och timpris 
Svensk Ventilation är en av medlemmarna i BKK 
(Byggandets kontraktskommitté) och nu har BKK  
publicerat ett förtydligande om skillnaden mellan 
á-pris och timpris i entreprenadavtal. I standard-
avtalen AB och ABT är á-pris definierat vilket där-
emot inte timpris är. Då timpris, timarvode, timer-
sättning mm ändå förekommer uppstår det tvister 
om timpriserna och vad de omfattar. BKK rekom-
menderar därför att parterna definierar vad de av-
ser med ett timpris och vad som då ingår. Hämta 
förtydligandet. 

  

http://www.eurovent-summit.eu/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
http://www.foreningenbkk.org/wp-content/uploads/2014/06/BKKs-fortydligande-nr4.pdf
http://www.foreningenbkk.org/wp-content/uploads/2014/06/BKKs-fortydligande-nr4.pdf
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Brandspjäll kan P-märkas 
SP är färdiga med certifieringsreglerna för brand-
spjäll, och öppnar därmed för P-märkning av 
brandspjäll som omfattas av EN 15650. Länk till 
SP:s certifieringsregel 032. 

 
Fläktförordningen skrivs om 
Nu startar översynen av Fläktförordningen 
327/2011. Uppdraget har gått till den neder-
ländska konsultfirman VHK, och ska medföra 

1. färre olika fläkttyper/krav 
2. färre undantag 
3. bättre regler för fläktar med flera 

användningsområden 
4. krav på jet-fans 
5. bättre regler för marknadskontroll. 

Den som vill ha direkt insyn och inflytande i över-
synen bör anmäla sig som ”stakeholder” på 
www.fanreview.eu/register.  

 
 
Patientsäkerhet i operationsrum 
På många håll i Sverige planeras stora satsningar 
på sjukhus. SIS har tagit fram en teknisk specifi-
kation Mikrobiologisk renhet i operationsrum - Fö-
rebyggande av luftburen smitta - Vägledning och 
grundläggande krav (SIS/TS 39:2012), och ordnar 
ett heldagsseminarium i Lund den 26 september. 
Medlemsföretag i Svensk Ventilation deltar. Läs 
mer. 

Bostadsbyggandet ökar 
Konjunkturen återhämtar sig långsamt. Sveriges 
Byggindustrier är optimistiska och spår ordentlig 
tillväxt under 2014-2015 för bostäder men även 
för lokaler och anläggningar. Även Industrifaktas 
konjunkturbarometer tyder på en förbättring. På 
något längre sikt visar Dagens Samhälle att 
kommuner och landsting planerar att investera 
hela 200 miljarder kronor under de närmsta tre 
åren i sjukhus, skolor och boenden.  

 

  

http://www.sp.se/sv/units/certification/product/Documents/SPCR/CR032.pdf
http://www.sp.se/sv/units/certification/product/Documents/SPCR/CR032.pdf
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2011%3A090%3A0008%3A0021%3ASV%3APDF&ei=2iesU5fnDMbmywOZwICADw&usg=AFQjCNFuNvsJbx6fr1-rlsWhzm3NVPFJ6w
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2011%3A090%3A0008%3A0021%3ASV%3APDF&ei=2iesU5fnDMbmywOZwICADw&usg=AFQjCNFuNvsJbx6fr1-rlsWhzm3NVPFJ6w
http://www.fanreview.eu/register
http://www.sis.se/seminarium_ts39
http://www.sis.se/seminarium_ts39
http://t.co/AAbz1p3kK2
http://t.co/AAbz1p3kK2
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/200-miljarder-kronor-satsas-pa-infrastruktur-9392
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EU:s hållbara energivecka 
23-27 juni pågår EU-kommissionens årliga tema-
vecka om hållbar energi, EU Sustainable Energy 
Week (EUSEW). Temaveckan syftar till att främja 
EU:s energi- och klimatmål. Den består av 900 
olika evenemang runtom i Europa, däribland en 
politisk konferens i Bryssel.  

Bindande energisparmål på gång 
EU:s energikommissionär Günther Öttinger me-
nar att EU behöver bli mindre beroende av ener-
giimport österifrån, och planerar därför ett förslag 
om bindande mål för energibesparingar. Målet 
ska komplettera de redan lagda målförslagen om 
växthusgaser och förnybara energikällor.  

Lägsta pris förbjuds eller begränsas 
Nya EU-direktiv har antagits på upphandlingsrät-
tens område som ska implementeras i LOU och 
LUF. De nya direktiven klargör att andra faktorer 
än lägsta pris ska vara avgörande vid tilldelningen 
av varu-, tjänste- och entreprenadkontrakt. Direk-
tiven anger att medlemsstaterna till och med kan 
förbjuda eller begränsa användningen av enbart 
pris eller enbart kostnad som kriterium. Medlems-
staterna ska implementera de nya direktiven sen-
ast den 18 april 2016. Läs mer. 

Skärpta ROT-regler 
Regeringen föreslår skärpningar för ansökningar-
na om ROT- och RUT-avdrag. Enligt förslagen 
ska utföraren lämna mer detaljerade uppgifter om 
utfört arbete och använt material. Vidare ska be-
gäran om utbetalning endast kunna lämnas 
elektroniskt och utbetalning endast ske till ett 
konto som tillhör utföraren. Läs mer.  

Sanktionsavgifter 
Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser 
med sanktionsavgift i kraft. Tidigare var flera be-
stämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter straff-
belagda. Det innebar att man kunde bli dömd till 
böter om man bröt mot dem. Nu kan arbetsgiva-
ren bli tvungen att betala en sanktionsavgift. Ni-
vån på sanktionsavgiften varierar. Att använda 
äldre icke typkontrollerade arbetsbockar eller ste-
gar kan kosta 15 000 – 150 000 kronor beroende 
på verksamhetens storlek. Det är mycket viktigt 
att du som arbetsgivare har koll på vilka sankt-
ionsbelagda föreskrifter som rör din verksamhet. 
Läs även mer här och Arbetsmiljöverkets inform-
ationsbroschyr. Vår systerorganisation Sveriges 
Byggindustrier (BI) Entreprenörsskolan genomför 
informationsseminarier i hela landet. Seminarier-
na riktar sig till Dig som är företagsledare, chef, 
arbetsmiljöansvarig, byggarbetsmiljösamordnare 
BAS-P/U och skyddsombud.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-434_en.htm
http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventview&mapType=hlpc&Itemid=150
http://www.offentligaaffarer.se/2014/06/02/lagsta-pris-kan-komma-att-forbjudas-eller-begransas-vid-inforandet-av-de-nya-eu-direktiven/
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/241437
http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter/#sanktionsavgifter
http://www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter/
http://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi_687.aspx
http://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi_687.aspx
http://eskolan.bygg.org/seminarier/forandringar-i-arbetsmiljoverkets-regelv__161
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BBR 21 
Den 1 juli 2014 träder Boverkets byggregler, BBR 
21 i kraft. Nu blir det möjligt att bygga mindre bo-
städer och studentbostäder. Ytterliggare en för-
ändring är bl.a. att föroreningar kan föras bort på 
annat sätt än via ventilationssystemet. Här nämns 
att andra sätt kan vara filter eller avfuktare. Läs 
mer. 

Nya miljökrav för luftfilter 
Miljöstyrningsrådet publicerar 
nya miljökrav att använda i 
upphandling av luftfilter. 
Energikrav finns på bas, 
avancerad och spjutspetsnivå 
för grovfilter, medium filter och 
finfilter. För mikrofilter (EPA, 
HEPA och UPLA) finns ett tilldelningskriterium. 
Kraven finns tillgängliga på Miljöstyrningsrådets 
hemsida och är anpassade för offentlig 
upphandling. Vägledningen orienterar om  

• luftfilter, olika typer  
• lagstiftning  
• standarder 
• märknings- och certifieringssystem 
• hållbarhet 
• materialval, förnyelsebara material 

Vägledningen tipsar också om övriga krav som 
kan ställas och vilka steg som behövs för lyckad 
upphandling. Läs mer. 

BBR:s energikrav skärps 
Boverkets har sänt ut en remiss om skärpta krav 
på energihushållning. Kraven förslås skärpas med 
cirka 10 % för flerbostadshus och lokaler, medan 
småhus behåller de nuvarande kraven. Vidare fö-
reslår Boverket en ytterligare klimatzon (IV) som 
omfattar de sydliga kustlänen 
och Göteborg, där kraven sätts 
cirka 10 % skarpare än i klimat-
zon III. Samtidigt med skärp-
ningen föreslås lättnader för 
byggnader med små bostäder 
under 35 m2. Svensk Ventilation 
kommer att besvara remissen 
senast den 5 september. Reg-
lerna börjar gissningsvis gälla 
vid årsskiftet. Läs remissen.  

Boverkets förslag till skärpta  
energihushållningskrav 

 
Frågor i anslutning arbetet med de nya energireg-
lerna kan ställas till energireg-
ler2015@boverket.se. 
  

130 95 110 75 90 55 80 50
(130) (95) (110) (75) (90) (55) (90) (55)

115 85 100 65 80 50 70 45
(130) (95) (110) (75) (90) (55) (90) (55)

105 85 90 65 70 50 60 45
(120) (95) (100) (75) (80) (55) (80) (55)

Ej el El Ej el El Ej el El Ej el El

Lokaler

Zon I Zon II Zon III Zon IV

Småhus

Flerbo-
stadshus

http://www.boverket.se/bbr
http://www.boverket.se/bbr
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Bygg-och-fastighet/Luftfilter/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Remiss-Forslag-till-andring-av-Boverkets-byggregler-BBR-avsnitt-9-Energihushallning/
mailto:energiregler2015@boverket.se
mailto:energiregler2015@boverket.se
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Energikompetensen i byggsektorn 
EU-kommissionen har beslutat att bevilja stöd till 
projektet SWEBUILD2020 som syftar till att öka 
energikompetensen i byggsektorn i Sverige, bl.a. 
genom utbildning av nyckelpersoner som sedan 
kan utbilda sina kollegor. SWEBUILD2020 är en 
fortsättning på projektet Build Up Skills Sweden 
(BUSS) som tog fram en handlingsplan för att öka 
kompetensen hos bl.a. byggnadsarbetare och in-
stallatörer. 

 
Ny generaldirektör för MYH 
Regeringen har utnämnt Thomas Persson till ge-
neraldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Han tillträdde tjänsten den 26 maj och han kom-
mer att delta i Almedalen. Installationsbranschen 
inkl. Svensk Ventilation anordnar ett gemensamt 
mingel där Thomas Persson, GD på MYH, Tomas 
Tobé (M), ordf. Utbildningsutskottet och Caroline 
Helmersson Olsson (S), Utbildningsutskottet 
kommer att diskutera yrkeshögskolans framtid. 

Luften vi andas 
Lyssna på European Environment Agencys ex-
pert som berättar om hälsoeffekterna av luftför-
oreningar. 

 

 
Företagsdag på IUC den 22 maj 
Svensk Ventilations medlemsföretag var på plats 
för att träffa IUC:s blivande VVS-ingenjörer och 
Kyl- och värmepumptekniker på IUC:s företags-
dag i Katrineholm den 22 maj. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=En82SranwnI&list=UUII_6TPyf8QHiEZzm8ruStQ
http://www.youtube.com/user/EEAvideos
http://www.youtube.com/user/EEAvideos
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Rekordmånga på årsmötet 
Närmare hundratalet ventilatörer hade i år valt att 
vara med på Svensk Ventilations årsmöte den 15 
maj på Johannesbergs slott. Stämman beslutade 
att styrelsen har rätt att besluta om ett inledande 
provmedlemskap. 

Hillevi Skötte från Ventab valdes till ordinarie le-
damot och Magnus Eklund från Suxess ERV (in-
går Östberg group) invaldes som suppleant sam-
tidigt som Olov Åkerlund, från C A Östberg, av-
tackades för sina insatser i föreningen. Övriga le-
damöter omvaldes. 

Fokus under det kommande året blir att fortsatt 
kommunicera behovet av bra inomhusklimat, men 
även utbildning och rekrytering till branschen, läs 
mer. Nästa årsmöte är inbokat till den 7 maj 2015 

Årets insatser 
Varje år utser Svensk Ventilation en person eller 
en grupp som har gjort något speciellt för bran-
schen. I år gick utmärkelsen till gruppen som ar-
betat med Ekodesigndirektivet, gruppen som ar-
betat med OVK-frågan samt till Håkan Löfgren 
som är vår egen BIM-ambassadör. 

 

  

OVK-gruppen: Joakim Ekwall (Inair), Anders Bast (Gösta 
Schelin), Stefan Lindblad (Svensk Ventilationsservice) och 

Lars E Andersson (Creovent) 

Ekodesigngruppen: Gunnar 
Berg (Swegon) och Mikael 
Lönnberg (Systemair). Ro-
bert Pettersson (Fläkt 
Woods) hämtade Jan Riséns 
diplom. 

Håkan Löfgren 
(VentIT). Ordförande i 
Styrgrupp Entreprenad 

och Svensk Ventilat-
ions BIM-ambassadör 

http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=25989&parMenMPaID=9&admSiteID=1
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=25989&parMenMPaID=9&admSiteID=1
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.  
Johan Deremar från Sveriges 
Byggindustrier bedömde kon-
junkturutsikterna som goda. Annika Steiber från 

Strategos berättade 
om vilka manage-
mentprinciper som 
behövs för kontinuer-
lig innovation i en 
snabb föränderlig 
värld. Annika har 
studerat företaget 
Google från insidan 
under ett år. 

Svensk Ventilations orkester bestod 2014 av Ulf Allgren, Erik Österlund, Mikael 
Windefalk, Jonas Berg, Anneli Kouthoofd, Ulf Andersson och Mats Sandor 

Roland Jonsson från HSB vi-
sade oss nya miljoner och möj-
ligheter i miljonprogrammet. 
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Golftävlingen 2014  
I strålande solsken genomfördes Svensk Ventilat-
ions golftävling på Johannesbergs golfbana. Vin-
naren 2014 blev Lars Toreborg (Hilti). På andra 
plats kom Petter Lundgren (Inventiair) och på 
tredje Stefan Vikberg (Ventilator). 

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. Höstens 
program är inte spikat, men följande datum gäller: 
8 september, 13 oktober, 10 november och 8 de-
cember. 

 

                 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 

  

mailto:britta.permats@svenskventilation.se?subject=Kanalen%20-%20ny%20prenumerant
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Glad Sommar önskar  
Svensk Ventilation 
och hälsar samtidigt alla våra nya medlemmar 
välkomna till föreningen och gratulerar alla som 
hittills i år blivit godkända på utbildningen för 
”Ventilationsmontör“ Steg 1, 2 eller 3. 

Nya medlemmar 2014 
AB Henriksbergs Verkstäder  

Volution Holdings Sweden AB 

Fresh 

Pax 

Belimo AB 

SK Toute OY  

Vilpe  

Ventronic AB 

Grattis alla som nu är godkända på IUC:s ut-
bildning ”Ventilationsmontör” Steg 1, 2 eller 3. 

Steg 1: Ventilationsmontör, 2014 
Andreas Haanpää Andreas Nyberg 

Daniel Eriksson Daniel Nordin 

Danijela Djordjevic Esad Jasarevic 

Ferhat Kayhan Jimmy Holmroos 

Joacim Söderholm Niklas Jewander 

Ricard Söderholm Siarhei Hrusheuski 

Willia Stuchly  

 
Steg 2: Certifierad Ventilationsmontör 2014 
Daniel Edlund 

Fredrik Grenefalk 

Joel Borin 

Kirill Smirnoff 

Marcus Rodhe 

Pär Brännström 

Ferhat Kayhan 

Robin Lindström 

Rustam Ulubekov 

Sherali Bozorov 

Siarhei Hrusheuski 

 
 
Steg 3: Ledande ventilationsmontör, 2014 
Adrian Johansson-Wirdby Björn Ståhl 

Cale Kubena Daniel Jakobsson 

Elias Aarnio Erik  Johansson 

Johan Siljestrand Lukas Popiel 

Oscar Macaya Samuel Villalba 

Sofie Johansson Stefan Gustavsson 
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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 Installations-
brandskydd har Brandboken som 
kursbok. Lärare är bokens huvudre-
daktör Martin Borgström. Kursen går 
igenom hur man kan välja system för 
skydd mot brandgasspridning som t.ex. fläkt i drift, back-
strömningsskydd och brandgasspjäll. Vad man bör tänka på 
vid användandet av de olika systemen, t.ex. vilka förutsätt-
ningar som krävs för backströmningsskydd. Kursen går 
även djupare in på hur imkanaler, kanalupphängningar, 
brandisolering, schakt och fläktrum kan utföras samt avslu-
tar med mekanisk brandgasventilation. Länk till anmälan 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/1oOC0NHBwF4ELlV9v-miWirMEzkT44yRV0RdAg8LA3Os/viewform
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2014-10-08 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2014-10-13 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2014-10-28 IUC, Malmö 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2014-09-22 - 2014-09-23 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2014-09-16 - 2014-09-18 IUC, Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC! 

Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

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 

2014-09-16 - 2014-09-17 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

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 

2014-11-19 - 2014-11-21 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2014-10-07 - 2014-10-08 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  
maj-september 2014 
2014-05-05 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-05-07 SIS TK 170 (Luftbehandling), Stock-
holm  

2014-05-12 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2014-05-12 Almedalsplanering, telemöte 

2014-05-15 Styrelsemöte, Johannesbergs slott  

2014-05-15 Årsmöte, Johannesbergs slott  

2014-05-16 Svensk Ventilations golftävling, Jo-
hannesberg  

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 

2014-05-28 Styrgrupp Brand om AMA, tele-
fon/webb  

2014-05-28 Styrgrupp Marknad, telemöte  

2014-06-02 EMTF:s tekniklunch, Stockholm  

2014-06-10 Imkanal 2012 kompletteringsmöte, 
Stockholm  

2014-06-11 IUC VVS-ingenjör, ledningsgrupp, 
Malmö  

2014-06-11 BeLivs (Livsmedelsbutiker), Stock-
holm  

2014-06-12 Eurovent PG 17 (Återvinnare), Webex  

2014-06-13 BeBo: Ett hus fem möjligheter, Stock-
holm  

2014-06-30 -07-03 Almedalsveckan, Visby 

2014-08-19 Planering av OVK-seminarier, Stock-
holm  

2014-08-28 Planering Mäklarsamfundets konfe-
rens  

2014-08-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2014-09-04 -05 Styrelsemöte, Skinnskatteberg  

2014-09-08 Ledningsgrupp YH Enköping 

2014-09-10 OVK-samråd med myndigheter, tele-
möte 

2014-09-11 Styrgrupp Brand, Stockholm  

2014-09-11 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 

2014-09-24 Seminarium för kommuner om vent o 
OVK, Skåne  

2014-09-25 ISO TC 142 (Filter), London  

2014-09-26 SIS-seminarium om operationsrum, 
Lund  
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