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Bra luft i sovrummet gör dej piggare 
Forskare vid Danmarks Tekniska Universitet har 

visat att luften i sovrummet avgör hur bra vi sover 

och hur vi mår och presterar dagen därpå. Peter 

Strøm-Tejsen och hans kollegor lät studenter 

sova med respektive utan ventilation. Forskarna 

styrde CO2-halten i sovrummen, mätte studenter-

nas sömnkvalitet och testade deras logiska för-

måga följande dag. Läs artikeln ur Indoor Air. 

Ny termisk modell från VTT 
Det finska forskningscentret VTT Technical Rese-

arch har utvecklat en ny modell för termisk beräk-

ning. En unik lösning som justerar rumstempera-

turen utefter dem som för tillfället finns i rummet. 

- Människor i västvärlden spenderar mer än 90% 

av sin tid inomhus och den termiska komforten 

har betydande påverkan på produktiviteten. Om 

inomhustemperaturen i en byggnad är justerad 

med 1-3 grader, förbättras produktiviteten med 4-

7%. Enligt en aktuell rapport kan värdet och nyt-

tan av en byggnad öka med 10 %, om inomhus-

förhållandena är bra, säger Pekka Tuomaala, 

chefsforskare vid VTT. Läs mer 

Stora Inneklimatpriset & Nordbygg 
Till och med den 28 februari är förslagslådan till 

branschens mest framstående pris öppen hos 

Slussen Building Services. Nytt för denna gång är 

att alla de nominerade förslagen kommer att få 

presentationstid på Svensk Ventilations Innekli-

matscen i anslutning till Slussentorget på Nord-

bygg den 7 april. Presentationerna startar kl. 

13.40 och vinnaren presenteras efter kl.16.00 på 

Stora Scenen. Läs mer och lämna ditt förslag  

Nordbygg 2016 
Svensk Ventilation är delaktig på flera sätt den 5-

8 april. Vi tillhör Nordbyggs arrangörsgrupp och 

kommer bland annat att presentera ventilations-

branschen på SACO:s studentdag den 5 april. 

Om du som företag vill hitta framtidens medarbe-

tare eller presentera företaget så går det bra att 

anmäla intresse via denna länk.  

Vi är också inblandade i Installationsdagens pro-

gram på Stora Scenen den 5 april. Dessutom hål-

ler vi i presentationer på Renovera Energismart-

scenen alla dagar. Nytt för i år är att Svensk Ven-

tilation har en egen Inneklimatscen i anslutning 

till Slussentorget (A:39:31). 

På Inneklimatscenen kom-

mer det att vara branschrela-

terade 15 minuters föredrag 

varje dag med start kl. 9.20. 

Se programmet på nästa 

sida eller på vår webb. 

  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12254/full
http://www.vttresearch.com/media/news/ideal-temperature-for-office-spaces-using-a-vtt-solution
http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=182
http://www.svenskventilation.se/2016/02/5661/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/5661/
http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=928&utm_campaign=466&utm_source=_Meddelande&utm_medium=Email
http://www.svenskventilation.se/2016/02/nordbygg-2016/
http://www.saco.se/studentdag-pa-nordbygg/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/nordbygg-2016/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/nordbygg-2016/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/renovera-energismart-5-8-april-2016/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/renovera-energismart-5-8-april-2016/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/5661/
http://www.nordbygg.se/
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Inneklimatscenen tisdag 5 april 

09.20 Den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 Monica Björk, BMI 

09.40 HSB FTX från ide till verklighet Roland Jonsson, HSB 

10.00 Smart ventilation - Internet of Things Jan Risén, Svensk Ventilation 

10.20 Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter,   Energimyndigheten 

10.40 Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten  Anders Flyckt, Svensk Ventilation  

11.00 Behovsstyrd & energieffektiv ventilering med hälsa i 
centrum 

Anders Kihlström, Svensk Ventilat-
ion  

11.20 Ren och frisk luft inomhus Anders Hedström, Svensk Ventilat-
ion 

11.40 Energieffektiva miljonprogram med bättre inneklimat Erik Österlund, Svensk Ventilation 

12.00 Studentinformation + korv Britta Permats, Svensk Ventilation 

12.20 Eurovent - en märkning som gör skillnad Erik Österlund, Svensk Ventilation 

12.40 Svensk Ventilation + utlottning av böcker  Britta Permats, Svensk Ventilation 

13.00 Genomgång av nya OVK-protokollet Torbjörn Knutsson, Funkis 

13.20 Rena kanaler – renhetsklasser för ventilationssystem Ulf Hjälmerhag, RSVR 

13.40 Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter  Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

14.00 Ersättningsluft vid spisfläktsforcering eller under-
trycksproblem 

Per Kempe, Projektengagemang  

14.20 Ersättningsluft vid spisfläktsforcering eller under-
trycksproblem 

Per Kempe, Projektengagemang  

14.40 Hur täta är våra ventilationskanaler? Erik Österlund, Svensk Ventilation 

15.00 20-års jubilerande Slussen.biz – dagens vinnare pre-
senteras 

Mikael Ekberg, Slussen Biz 

15.20 Torrt inomhusklimat – vilka är riskerna? Tommy Vidó, Svensk Ventilation 

15.40 Allt som behövs för brandsäkra ventilationslösningar Erik Österlund, Svensk Ventilation 

   

Inneklimatscenen onsdag 6 april 

09.20 Hur täta är våra ventilationskanaler? Erik Österlund, Svensk Ventilation 

09.40 Behovsstyrd & energieffektiv ventilering med hälsa i 
centrum 

Anders Kihlström, Svensk Ventilat-
ion  

10.00 Ren och frisk luft inomhus Anders Hedström, Svensk Ventilat-
ion 

10.20 Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter,   Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

10.40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid energismart re-
novering 

Britta Permats, Svensk Ventilation 

11.00 HSB FTX från ide till verklighet Roland Jonsson, HSB 

11.20 Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten  Anders Flyckt, Svensk Ventilation  

11.40 Energieffektiva miljonprogram med bättre inneklimat Erik Österlund, Svensk Ventilation 

12.00 Eurovent - en märkning som gör skillnad Erik Österlund, Svensk Ventilation 

12.20 FTX, kanalisolering och verkningsgrader  Johan Gustavsson Paroc/ Roland 
Jonsson HSB 

12.40 Svensk Ventilation + utlottning av böcker   Britta Permats, Svensk Ventilation 

13.00 Genomgång av nya OVK-protokollet Torbjörn Knutsson, Funkis 

13.20 Rena kanaler – renhetsklasser för ventilationssystem Ulf Hjälmerhag, RSVR 

13.40 Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter  Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

14.00 Realistiska ljuddata för tilluftsdon till bostäder Per Kempe, Projektengagemang  

14.20 Realistiska ljuddata för tilluftsdon till bostäder Per Kempe, Projektengagemang  

14.40 Torrt inomhusklimat – vilka är riskerna? Tommy Vidó, Svensk Ventilation 

15.00 20-års jubilerande Slussen.biz – dagens vinnare pre-
senteras 

Mikael Ekberg, Slussen Biz 

15.20 Smart ventilation - Internet of Things Jan Risén, Svensk Ventilation 

15.40 Krav och rekommendationer för bra inomhusluft Britta Permats, Svensk Ventilation 

16.00 Tätning av otäta kanaler Bebo, Roland Jonsson, HSB 

16.20 Allt som behövs för brandsäkra ventilationslösningar Erik Österlund, Svensk Ventilation 

Inneklimatscenen torsdag 7 april 

09.20 Hur täta är våra ventilationskanaler? Erik Österlund, Svensk Ventilation 

09.40 Torrt inomhusklimat – vilka är riskerna? Tommy Vidó, Svensk Ventilation 

10.00 Ren och frisk luft inomhus Anders Hedström, Svensk Ventilat-
ion 

10.20 Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter,   Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

10.40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid energismart re-
novering 

Britta Permats, Svensk Ventilation 

11.00 FTX, kanalisolering och verkningsgrader  Johan Gustavsson Paroc/ Roland 
Jonsson HSB 

11.20 Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten  Anders Flyckt, Svensk Ventilation  

11.40 Energieffektiva miljonprogram med bättre inneklimat Erik Österlund, Svensk Ventilation 

12.00 Eurovent - en märkning som gör skillnad Erik Österlund, Svensk Ventilation 

12.20 Hur utreds ventilationssystem vid innemiljöproblem? Lars Ekberg /Swesiaq  

12.40 Svensk Ventilation + utlottning av böcker  Britta Permats, Svensk Ventilation 

13.00 Genomgång av nya OVK-protokollet Torbjörn Knutsson, Funkis 

13.20 Smart ventilation - Internet of Things Jan Risén, Svensk Ventilation 

13.40 Stora Inneklimatpriset De nominerade 

14.00 Stora Inneklimatpriset De nominerade 

14.20 Stora Inneklimatpriset De nominerade 

14.40 Inneklimatpriset De nominerade 

15.00 20-års jubilerande Slussen.biz – dagens vinnare pre-
senteras 

Mikael Ekberg, Slussen Biz 

15.20 Energimärkning/Ekodesign  Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

15.40 Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter  Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

   

Inneklimatscenen fredag 8 april 

09.20 Hur täta är våra ventilationskanaler? Erik Österlund, Svensk Ventilation 

09.40 Torrt inomhusklimat – vilka är riskerna? Tommy Vidó, Svensk Ventilation 

10.00 Ren och frisk luft inomhus Anders Hedström, Svensk Ventilat-
ion 

10.20 Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter,   Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

10.40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid energismart re-
novering 

Britta Permats, Svensk Ventilation 

11.00 Eurovent - en märkning som gör skillnad Erik Österlund, Svensk Ventilation 

11.20 Energieffektiva miljonprogram med bättre inneklimat Erik Österlund, Svensk Ventilation 

11.40 Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten  Anders Flyckt, Svensk Ventilation  

12.00 FTX, kanalisolering och verkningsgrader  Roland Jonsson, HSB 

12.20 HSB FTX från ide till verklighet Roland Jonsson, HSB 

12.40 Svensk Ventilation + utlottning av böcker  Britta Permats, Svensk Ventilation 

13.00 Genomgång av nya OVK-protokollet Torbjörn Knutsson, Funkis 

13.20 Rena kanaler – renhetsklasser för ventilationssystem Ulf Hjälmerhag, RSVR 

13.40 Behovsstyrd ventilation i bostäder  Olof Larsson, SP  

14.00 Behovsstyrd ventilation i bostäder Olof Larsson, SP  

14.20 Ekodesign: Plus för effektiva ventilationsprodukter  Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

14.40 Energimärkning/Ekodesign  Johanna Whitlock/Lina Kinning, 
Energimyndigheten 

15.00 20-års jubilerande Slussen.biz – dagens vinnare pre-
senteras 

Mikael Ekberg, Slussen Biz 

15.20 Krav och rekommendationer för bra inomhusluft Britta Permats, Svensk Ventilation 

15.40 Smart ventilation - Internet of Things Jan Risén, Svensk Ventilation 

16.00 Allt som behövs för brandsäkra ventilationslösningar Erik Österlund, Svensk Ventilation 
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Stabil byggkonjunktur 
Enligt Sveriges Byggindustrier senaste konjunk-

turrapport är det en stabil byggkonjunktur i Nor-

den. Bilden är dock splittrad länderna emellan 

men totalt kommer byggandet att stå för drygt 10 

procent av Nordens BNP 2016. I Sverige är det 

just nu den starka allmänna konjunkturutveck-

lingen som bidrar till en stabil byggkonjunktur un-

der 2016. Bostadsbyggandet går för högtryck i 

flertalet kommuner. En viss dämpning av bostads-

produktionen är att vänta i år, men både lokal- 

och anläggningsinvesteringarna visar positiva till-

växttal och sammantaget blir 2016 ett bra byggår. 

Vi vill dock uppmärksamma Konjunkturinstitutets 

senaste konjunkturbarometer som visar att brist 

på arbetskraft kan vara det främsta hindret för 

ökat byggande. Läs Sveriges Byggindustriers rap-

port, Konjunkturbarometern och Svensk Ventilat-

ions entreprenadstatistik län för län. Logga in och 

ta del! 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilationsbranschens re-

missinstans och vi har under januari svarat på föl-

jande remiss. Läs alla remissvar på vår webb. 

 Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till 

föreskrifter om nivåplacering av kvalifikationer 

till den svenska referensramen, SeQF 

Vårens event 
Svensk Ventilation har redan dragit igång vårens 

aktiviteter. Nedan finns de aktiviteter som för till-

fället är inplanerade. Vårens event som Svensk 

Ventilation arrangerar eller kommer att delta på 

som föreläsare: 

 Brandbokseminarium i Malmö, 19/1 

 Roadshowen ”Andas lätt och räkna rätt” i Malmö, 

4/2 Rekordmånga anmälda: 78 pers! 

 Brandbokseminarium i Göteborg, 10/2 

 Ekodesign och Energimärkning i Göteborg, 17/2, 

Göteborgs Lokalförening och EMTF 

 Att tänka på vid upphandling enligt LOU, 22/2 

Stockholms Lokalförening (del 1) 

 Ny- och ombyggnation av skolmiljöer i Stockholm 

14/3-15/3 (Inomhusmiljö – så skapas trivsamma 

och friska skolmiljöer) 

 Att tänka på vid upphandling enligt LOU, 14/3 

Stockholms Lokalförening (del 2) 

 Nordbygg 5/4-8/4. Svensk Ventilation ingår i arran-

görsgruppen 

 SACO Studentmässa på Nordbygg 5/4, Ventilat-

ionsbranschen och karriärmöjligheter 

 Installationsdagen på Nordbygg 5/4 

Länk till program 

 Renovera Energismart på Nordbygg 5/4-8/4 

Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid renovering 

Energieffektiva miljonprogram med bättre inneklimat 

Krav och rekommendationer för bra inomhusluft 

Ren och frisk luft inomhus 

Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten 

 Inneklimatscenen på Nordbygg 5/4-8/4 

Programpunkter som startar kl.9.20 varje dag 

 Almedalen 3/7-7/7, ”Svensk Ventilations trailer” 

finns på plats 606 (nära Samhällsbyggararenan) 

  

https://www.sverigesbyggindustrier.se/press/ny-konjunkturbedomning-fran-sveriges-byg__5876
https://www.sverigesbyggindustrier.se/press/ny-konjunkturbedomning-fran-sveriges-byg__5876
http://www.vvsforum.se/nyheter/2016/januari/brist-pa-arbetskraft-hindrar-byggande/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/marknad/entreprenadsstatistik-var-och-host/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/marknad/entreprenadsstatistik-var-och-host/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.saco.se/studentdag-pa-nordbygg/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/nordbygg-2016/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/renovera-energismart-5-8-april-2016/
http://www.svenskventilation.se/2016/02/5661/
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SIS TK 170 bevakar värmeväxlare 
SIS Tekniska Kommitté 170, som domineras av 

Svensk Ventilation, har beslutat att utöka den in-

ternationella bevakningen till CEN/TC 110 Heat 

exchangers. Vill du få information om röstningar 

och internationella dokument ska Du vara med i 

AG 4 Värmeväxlare. Anmäl Dig till emma.lin-

dahl@sis.se . 

Brandspjällsstandarder 
Följande standardärenden ligger öppna inom om-

rådet brandspjäll: 

FprEN 13501-4 - Fire classification of construction 

products and building elements - Part 4: Classifi-

cation using data from fire resistance tests on 

components of smoke control systems. Brandtek-

nisk klassificering av byggprodukter och bygg-

nadselement - Del 4: Klassificering baserad på 

data från provning av brandmotstånd hos kompo-

nenter i system för rökkontroll 

Kombinerad remiss och slutomröstning (UAP) De-

adline 2016-02-23:  

ISO 10294-3:1999 - Fire resistance tests - Fire 

dampers for air distribution systems - Part 3: 

Guidance on the test method 

Systematisk översyn Deadline 2016-06-01 

i

Förbättra mätstandarden för don 
ISO har beslutat revidera mätstandarden för luft-

don och spjäll, och bjuder in experter att delta i ar-

betet. Var med och skriv den nya standarden ge-

nom att sätta en expert i arbetsgruppen! Anmälan 

görs formellt av SIS TK 110 Akustik, där Svensk 

Ventilation är medlem. Skicka alltså förslaget till 

erik.osterlund@svenskventilation.se. 

ISO 5135:1997 
Akustik - Bestämning av ljufeffektnivåer för buller 

från komponenter i ventilationsanläggningar genom 

mätning i efterklangsrum 

Acoustics — Determination of sound power levels of 

noise from air-terminal devices, air-terminal units, 

dampers and valves by measurement in a reverberat-

ion room) 

Är Ditt företag 
 först med att veta hur en standard ändras? 

 med och skriver ny standard? 
Så bra! Då sitter det troligen en expert från Ditt fö-

retag i arbetsgruppen för standarden. Om inte, 

kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se. 

Eurovent Bulletin 
Ett nytt nummer finns nu av Euro-

vents nyhetsblad som visar vad 

som är på gång i Europa när det 

gäller lagar och regler som berör 

ventilations- och kylbranscherna. 

Logga in på våra medlemssidor 

och läs direkt i vårt arkiv för Euro-

vent Information Bulletin 

  

mailto:emma.lindahl@sis.se
mailto:emma.lindahl@sis.se
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Expert%20till%20revidering%20av%20akustikstandard%20för%20don%20och%20spjäll%20ISO%205135
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Vi%20behöver%20inblick%20och%20inflytande%20i%20standardiseringen
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
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eBVD - digital byggvarudeklaration 
Den 5 februari lanseras den nya digitala Byggva-

rudeklarationen eBVD2015 – håll utkik på 

www.byggmaterialindustrierna.se Välkomna då 

att bli de första som registrerar produkter i det nya 

inmatningsverktyget och därmed ha de första 

byggvarudeklarationerna i den nya databasen. 

Deklarationerna blir fritt synliga och sökbara (som 

pdf:er) på webben. 

Registeravgiften beror på antalet eBVD:er, och 

omsättningen - medlemsföretag i Svensk Ventilat-

ion får 25 % rabatt. Nya eBVD 2015 kommer fort-

satt ha fokus på information om (det kemiska) in-

nehållet. Redovisningen grundar sig både på lag-

krav och marknadskrav. Innehållet i produkten 

ska redovisas till 98 %, men ämnen med riskklass 

kräver mer information. Deklarationen kommer att 

finnas på både svenska och engelska. 

Byggmaterialindustrierna och IVL arrangerar för-

middagsseminarier under februari-mars i Stock-

holm, Malmö och Göteborg. 

 5 februari i Stockholm 

 10 februari i Malmö 

 26 februari i Göteborg  

 3 mars i Stockholm 

Läs programmet och anmäl Dig här. 

Energirenovering gav mer matos 
Lukt från andra lägenheter blev en oönskad biver-

kan när Stockholmshem energirenoverade gamla 

självdragshus med ny FX-ventilation – trots att åt-

gärderna i sig lyckades mycket väl. Den gamla 

självdragsventilationen med otäta kanaler gav 

aldrig några större tryckskillnader mellan olika lä-

genheter. Men ny FX-ventilation och tätade kana-

ler i kombination med otillräckliga uteluftsventiler i 

vissa lägenheter ledde till att matos och andra 

lukter strömmade över mellan lägenheterna. 

Stockholmshem åtgärdar nu problemet och räk-

nar med positiva resultat inom kort. 

- Man måste ta ett helhets-

grepp om huset vid reno-

veringar. Bra resultat när 

det gäller energibesparing 

kan ge andra konsekven-

ser, säger Nina Wahlberg, 

teknisk chef på Stock-

holmshem. 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? Skriv in namn och e-postadres-

sen längst ner på vår startsida www.svenskventi-

lation.se  

http://www.byggmaterialindustrierna.se/
http://c.plma.se/?q=54850611803289310039
http://c.plma.se/?q=54850611803289310028
http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/1031/1/?item=art_art-s1/3888rt_art_grp-s1/82
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
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Nya lagar 
Några nya lagar som börjar gälla från den 1 

januari 2016 och som berör branschen: 

 Personalliggare i byggbranschen.  

Krav om personalliggare finns sedan tidigare i 

frisör-, restaurang- och tvätteribranscherna. 

Syftet är att motverka svartarbete och främja 

en sundare konkurrens. Personalliggarna för 

byggbranscherna ska vara elektroniska. 

 Förändringar av ROT-avdraget. 

Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster 

från ett företag och när en anställd får ROT-

tjänster som förmån sänks från 50 till 30 

procent. 

Investeraravdraget EU-anpassas, dyrare bensin 

och diesel, en effektivare plan- och bygglag, 

fortsatt statsbidrag för utbildning av yrkeslärare 

osv. Läs mer 

Regeringsförslag för branschen 
Regeringsförslag som regeringen lägger till riks-

dagen under våren och som berör ventilation- och 

byggbranschen. Det är bland annat ”En stärkt Yr-

keshögskola – ett lyft för kunskap” och ”Flera steg 

för en effektivare plan- och bygglag” Läs mer 

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld 
Den 31 mars 2016 börjar nya föreskrifter att gälla 

om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4). I och med den får chefer ett utökat an-

svarsområde. Arbetsbelastning, arbetstid och 

kränkande särbehandling år något som chefer be-

höver fördjupade kunskaper inom. Läs mer 

  

http://www.vvsforum.se/nyheter/2015/december/13-nya-lagar-som-paverkar-vvs-branschen-fran-arsskiftet/?pe_data=D41455D4A7746405A447641405B4171|16073752
http://www.vvsforum.se/nyheter/2016/januari/17-regeringsforslag-som-beror-vvs-branschen/?pe_data=D41455D4A7746405A447641405B4171|16203023
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/
https://www.av.se/
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Nu gäller ekodesignreglerna 
 EU-förordningarna 1253/2014 och 1254/2014 om 

ventilationsenheter gäller sedan den 1 januari i 

alla EU- och EES-länder, med maxvärden för 

SFPint och minimikrav på verkningsgrad i värmeå-

tervinningen i stora ventilationsaggregat.  

 Reglerna gäller alla enheter som tillverkats och 

provats efter årsskiftet oavsett om de beställ-

des tidigare.  

 Tillverkaren är skyldig att CE-märka även om 

aggregatet levereras utan styrutrustning. Till-

verkaren måste alltså specificera kontrollutrust-

ningen och ta ansvar för dess prestanda. 

Läs mer eller ladda hem EU-kommissionens frå-

gelista (FAQ) på www.ventilationunits.eu och EU-

kommissionens Blue Guide. 

Vägledning om CE-märkning 
Bland ventilationsprodukter är det visserligen bara 

brandspjäll som måste CE-märkas och prestan-

dadeklareras enligt Byggproduktförordningen, 

men branschfolket rekommenderas ändå att kolla 

EU-kommissionens detaljerade 

vägledning för tillverkare och im-

portörer. Eller titta på Boverkets 

webbplats och filmen Märk väl.  

Energimärkta småaggregat 
Nu finns hjälp att välja energismart hemventila-

tion. Från årsskiftet ska alla nya små ventila-

tionsaggregat för bostäder som säljs ha energi-

märkning. Den underlättar för konsumenter att 

välja det mest effektiva aggregatet. Läs mer 

Så varmt ska det vara inomhus 
Kylan i januari fick många att ringa till Folkhälso-

myndigheten. Det som gäller enligt Folkhälsomyn-

dighetens allmänna råd är att temperaturen inom-

hus behöver vara minst 20 grader Celsius mätt 

med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 gra-

der med så kallad operativ mätning som görs med 

ett särskilt mätinstrument. För känsliga grupper 

bör temperaturen vara minst 2 grader högre.Den 

som upplever att temperaturen inomhus är för kall 

eller varm ska först kontakta fastighetsägaren, 

därefter kommunens miljö- och hälsoskyddskon-

tor. Läs mer om inomhustemperaturer 

  

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/nya-krav-pa-ventilationsaggregat-ger-stora-energivinster/
http://www.ventilationunits.eu/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering/lag-och-ratt/ekodesign--energimarkning/blue-guide-2014.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12323/attachments/1/translations/sv/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12323/attachments/1/translations/sv/renditions/native
http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/ce-markning/
http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/ce-markning/
https://youtu.be/pkTOqsrRIK0?list=UUo54HFsvwLNh6ute5n3bpbQ
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/nu-finns-hjalp-att-valja-energismart-hemventilation/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201417/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/fohmfs-201417/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/temperatur/
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Beviljade Yh-utbildningar 
Av de inkomna 1421 ansökningarna beviljades 

446 utbildningar. Tyvärr beviljades inte Ventilat-

ionsingenjörsutbildningen (YH-Enköping) och 

Fastighetstekniker 2 med specialisering mot venti-

lation (YH-Huddinge). I Enköping pågår en tidi-

gare beviljad ventilationsingenjörsutbildning och 

därför hoppas vi att få en ny period nästa år med 

början i augusti 2017. Även YH i Huddinge kom-

mer att ansöka nästa år. Läs debattartikeln Så 

kan kommuner minska kompetensglappet 

Däremot gläds vi åt att följande branschutbild-

ningar får ingå i yrkeshögskolan: 

 VVS ingenjörsutbildningen, IUC (Katrineholm, 
Malmö, Göteborg och Stockholm) 

 Kyl- och ventilationstekniker (Helsingborg) 

 VVS Konstruktion (Nynäshamn) 

 VVS och Energiingenjör(Luleå) 

 Styr och reglerspecialist inriktning injustering 
ventilation (Enköping) 

Läs mer i VVS Forum. 

Nyexaminerade ingenjörer från IUC 
Vi gratulerar alla nyexaminerade installationsin-

genjörer (VVS-ingenjörer) i Stockholm. På exa-

mensdagen den 17 december hade alla redan fått 

en anställning. Emma Engelmark, Christian 

Svahn och Joel Arkeklint tilldelades Svensk Venti-

lations stipendium för bästa studieresultat. Läs 

mer 

  

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-kommuner-minska-kompetensglappet-21082
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-kommuner-minska-kompetensglappet-21082
http://www.vvsforum.se/nyheter/2016/januari/uppgivenhet-blandat-med-gladje/
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/vvs-ingenjorer-tar-examen-pa-iuc-yrkeshogskola-i-stockholm
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/vvs-ingenjorer-tar-examen-pa-iuc-yrkeshogskola-i-stockholm
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Arbetsmarknadsdag i Enköping 
Välkomna till arbetsmark-

nadsdagen på Yrkeshög-

skolan i Enköping torsda-

gen den 25 februari 

kl.13.00–17.00. De stu-

derande på Ventilations-

ingenjörsutbildningen 

med inriktning projekte-

ring och projektledning tar examen i maj 2016. Nu 

har ni chansen att träffa de studerande och knyta 

goda kontakter. Om ni vill hålla en egen företags-

presentation kontakta då Martin Ancons Tel: 

0171-307 06 eller martin@envengi.com. Varmt 

välkomna till YH i Enköping på Källgatan 6! 

Mångfaldsutmärkelse 2016 
Svensk Ventilation instiftade en mångfaldsutmär-

kelse som för första gången delades ut den 7 maj 

2015. Vem eller vilka medlemsföretag ska tilldelas 

mångfaldsutmärkelsen 2016? Utmärkelsen kom-

mer att delas ut den 19 maj på årsmötet. Med-

lemsföretag kan redan nu lämna in beskrivningar 

till juryn ”Så här jobbar vi med mångfald”. Skicka 

till info@svenskventilation.se senast 2016-04-10. 

Årsmöte 19 maj 
Svensk Ventilations årsmöte är den 19 maj på 

Carlshälls Gård på Långholmen i Stockholm. Se 

filmen  

Anmäl Dig redan nu via denna länk.  

 

Preliminärt program 

14.00 Kaffe 

14.30 Föreningsstämma (dagordning med hand-

lingar skickas ut senare) 

15.30 Paus 

15.45 Gästföreläsare 

18.30 Fördrink 

19.00 Middag 

  

mailto:martin@envengi.com
mailto:info@svenskventilation.se?subject=Så%20här%20jobbar%20vi%20med%20mångfald
http://www.carlshallsgard.se/index.php/carlshalls-historia/videos?showall=&start=3
http://www.carlshallsgard.se/index.php/carlshalls-historia/videos?showall=&start=3
https://docs.google.com/forms/d/18v_MQzurI9zo8WEOg5yylW7Owtqftm1XSEVx9BWSqzg/viewform?usp=send_form
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Stockholms Lokalavdelning 

Kurs om offentlig upphandling 
Vi fortsätter med juridiska lunchträffar. Advokat 

Viktoria Edelman från Andersson Gustafsson Ad-

vokatbyrå kommer vid två 

lunchmöten (med olika in-

nehåll) att belysa vad man 

ska tänka på vid upphand-

ling enligt Lagen om offent-

lig upphandling (LOU). Alla 

som arbetar på medlems-

företag i Svensk Ventilat-

ion är välkomna.  

Skicka in Dina LOU-frågor i förväg när Du anmä-

ler Dig! Gärna konkreta praktiska fall där Du har 

tyckt att LOU är svår att förstå, eller situationer 

där Du har blivit förvånad över hur LOU fungerar 

(eller inte). Följande datum (olika innehåll) 

måndag 2016-02-22 

måndag 2016-03-14 

Anmäl Dig här 

Tid:  

11.30 Samling med lunchmacka,  

12.00 - 13.00 Föredrag med frågestund 

Plats: 

Hägerstensåsens medborgarhus 

Riksdalervägen 2, Hägersten  

Göteborgs lokalavdelning 

 

Seminarium om Ekodesign 
Ekodesigndirektivet och Energimärkningsdirekti-

vet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 

20 procents minskad energianvändning till år 

2020. Direktivet påverkar kraftigt flera av de pro-

duktgrupper som används inom vvs-området, allti-

från blandare till ventilationsaggregat och värme-

produkter. Vid ett förmiddagsseminarium i Göte-

borg kommer Ekodesigndirektivet och dess för-

ordningar att belysas ur flera aspekter.  

Föredragshållare: Erik Österlund, teknik- och mil-

jöchef hos Svensk Ventilation, Sofia Rask, teknisk 

chef hos Systemair samt Rolf Jonasson, teknisk 

chef hos Wilo Sverige. 

Datum och tid: 17 februari 2016, klockan 09.30-

12.00, med efterföljande lunch. 

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg 

Kostnad: 695 kr exkl moms (för medlemmar i 

Svensk Ventilation och EMTF), 795 exkl moms för 

icke-medlemmar. Anmäl dej här.  

 

 

 

AB och ABT i praktiken på video 
Video och presentationsbilder från alla åtta kurs-

tillfällen våren och hösten 2015 finns tillgängliga 

på våra medlemssidor http://www.svenskventilat-

ion.se/mina-sidor/ (kräver inloggning). Kursen och 

videoklippen är en förmån för medlemsföretag i 

Svensk Ventilation. Förbjudet att sprida video 

och presentation till icke medlemmar!  

  

https://docs.google.com/forms/d/1Tf89XcetMOyKOM6JI4k92sZxqtJ9StVK0nbPy2om6Zk/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1aw-LA7NEpKZFd3o07fM0EM__N_PP2NlwCAoNvUJdJrc/viewform?c=0&w=1
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/
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Utbildning och kurser 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2016-02-25 IUC Katrineholm 

Självstudier + 2016-03-22 IUC Göteborg 

Självstudier + 2016-04-05 IUC Malmö 

Självstudier + 2016-05-10 IUC Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2016-04-20 - 2016-04-21 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2016-03-08 - 2016-03-10 IUC, Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2016-03-01 - 2016-03-02 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2 dagar Kontakta IUC 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2016-03-14 - 2016-03-16 IUC Göteborg 

2016-04-25 - 2016-04-27 IUC Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2016-05-24 - 2016-05-26 IUC Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2016-04-12 - 2016-04-13 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik 
för kyla, värme och ventilation 

2 dagar Kontakta IUC 

 Ekonomi i projekt 

2016-04-12 - 2016-04-13 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2016-02-16 - 2016-02-18 IUC, Katrineholm 

Ventilationsmontör på fyra orter 
Steg 1 – Ventilationsmontör 

Det inledande steget ges på IUC:s alla fyra orter.  

Teoretisk kurs som går igenom grundläggande 

moment inom ventilationsteknik. Montören stude-

rar på distans med stöd av sin chef eller en pro-

jektledare. Kursen ger kunskaper för att utföra ar-

bete i en utförandeentreprenad. Inför den lärar-

ledda kursdagen ska deltagaren grundligt läsa 

igenom självstudiepärmen som skickas ut två 

veckor i förväg. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Fortsättning på steg 1. Teoretisk kurs som ska ge 

kunskaper att utföra arbete i en funktionsentrepre-

nad. Två lärarledda kursdagar. 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

Fortsättning på steg 2. Ger kunskaper för att ut-

föra arbete i en funktionsentre-

prenad inklusive möten, funkt-

ionsprov och besiktning. Tre lä-

rarledda kursdagar. 

  

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/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
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/ventilation/styr-och-reglerteknik-for-kyla-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/styr-och-reglerteknik-for-kyla-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
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Medlemskalender december 2015 - mars 2016 

2015-12-04 
AMA VVS & Kyl referensgrupp, 
Stockholm 

2015-12-09 
Kampanjmöte om ECC, webb-
möte 

2015-12-10 
Examen för IUC Installationsin-
genjör, Göteborg 

2015-12-11 Konferens om YH Huddinge 

2015-12-11 -14 
Kansliet flyttar till Ringvägen 100, 
Stockholm 

2015-12-17 
Ventilation Units stakeholder mee-
ting, Bryssel 

2015-12-17 
Examen för IUC Installationsin-
genjör, Stockholm 

2015-12-18 
IUC VVS-Ingenjör, ledningsgrupp, 
Stockholm 

2016-01-14 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2016-01-15 
God innemiljö i energieffektiva 
hus, IVL Göteborg/Stockholm 

2016-01-19 Branschdag om brand, Malmö 

2016-01-21 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2016-01-27 Ekodesign expertmöte, webbmöte 

2016-01-28 SIS TK 181 Brandsäkerhet, Lund 

2016-02-03 IUC Ledningsgrupp, Stockholm 

2016-02-04 
Roasdshow: Andas lätt och räkna 
rätt, Malmö 

 

2016-02-04 
Kampanjplanering Eurovent Certi-
fication, webbmöte 

2016-02-05 Mångfaldsfrukost, Stockholm 

2016-02-05 
Nya eBVD, seminarium, Stock-
holm 

2016-02-09 
YH-planering inför 2017, Hud-
dinge 

2016-02-10 Branschdag om brand, Göteborg 

2016-02-16 
Samhällsbyggnadssektorns etiska 
råd, Stockholm 

2016-02-17 
Lunchträff om ekodesign, Göte-
borg 

2016-02-18 
AMA VVS & Kyl referensgrupp, 
Stockholm 

2016-02-18 Eurovent PG AHU, Bryssel 

2016-02-22 
Lunchträff 1 om Lagen om offent-
lig upphandling, Stockholm 

2016-02-26 Nya eBVD, seminarium, Göteborg 

2016-03-02 YH Enköping, Ledningsgrupp 

2016-03-03 
Nya eBVD, seminarium, Stock-
holm 

2016-03-11 
Lunchträff 2 om Lagen om offent-
lig upphandling, Stockholm 

2016-03-17 Styrelsemöte, Stockholm 

 

                                                


