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Luftrelaterad ohälsa kostar miljarder  
En brittisk forskarrapport har gått igenom hur luft-

föroreningar påverkar oss över vår livstid och 

uppskattat vad de kostar i ohälsa. Forskarna me-

nar att ohälsan i samband med luftföroreningar 

kostar det brittiska samhället över 250 miljarder 

kronor. Rapporten pekar ut luftföroreningarna in-

omhus som en bortglömd hälsofara och manar 

samhället att bättre kartlägga sambandet mellan 

vår hälsa och luften i våra hem, skolor och arbets-

platser. Läs mer eller se intervjun med professor 

Stephen Holgate. 

Luftfilter hjälper mot PAH 
Stockholms Universitet har publicerat en under-

sökning som visar att moderna material som finns 

i dagens luftfilter kan fånga upp polycykliska aro-

matiska kolväten (PAH) och andra genföränd-

rande föroreningar i verklig stadsluft. Ventilation 

med god filtrering kan alltså vara ett sätt att 

minska hälsoriskerna för de som bor där uteluften 

är förorenad. Mätningarna har gjorts i Stockholm 

på Hornsgatan och vid Midsommarkransens gym-

nasium nära Essingeleden. Läs mer 

Inneklimatscen på Nordbygg 2016 
Nytt för 2016 års Nordbygg är Svensk Ventilations 

Inneklimatscen, där det hela dagarna kommer det 

att vara branschrelaterade 15 minuters föredrag. 

Se programmet på nästa sida eller på vår webb. 

Inneklimatscenen hittar Du mitt på ventilationsgol-

vet i anslutning till Slussentorget (A39:31).  

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 in-

blandade i Installations-

dagens program på Stora 

Scenen den 5 april. Dessu-

tom håller vi i presentationer 

på Renovera Energismart-

scenen alla dagar.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/every-breath-we-take-lifelong-impact-air-pollution?platform=hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23744731.2016.1152155
http://www.svenskventilation.se/2016/02/5661/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
http://www.nordbygg.se/
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eJJLDYYwrTk&feature=youtu.be
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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  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  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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Byggkonjunkturen planar ut på sikt 
Sveriges Byggindustrier spår i sin februariprognos 

att byggbranschens volymer planar ut under 

2017, och att sysselsättningen fortsätter svagt 

uppåt. Bostadsbyggandet fortsätter öka, men inte 

lika kraftigt som tidigare. Läs prognosen. Industri-

faktas konsultpanel tror på en stabil ökning under 

de närmsta åren. Läs VVS Forum. Industrifakta 

tror också att byggnadsunderhållet stagnerar, ef-

tersom många utförare och byggherrar är fullt 

upptagna med att bygga nytt. Logga in som med-

lem och läs månadsbrevet på Mina sidor, Mark-

nad. 

 

Roadshow i Skånes län 
Rekordmånga miljö- & hälsoinspektö-

rer, byggnadsinspektörer, tekniska 

chefer och beslutsfattare var på plats 

hos Länsstyrelsen i Skåne. Föredra-

gen var väldigt uppskattade och vår 

Roadshow ”Andas lätt och räkna rätt i 

skolan” ser ut att fortsätta under vå-

ren. 
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https://www.sverigesbyggindustrier.se/press/minskat-bostadsbyggande-kyler-av-byggkon__6018
http://www.vvsforum.se/nyheter/2016/februari/konsulter-spar-god-tillvaxt-i-byggbranschen/
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
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Många frågor om ekodesign 
Ekodesign- och energimärkningsreglerna EU 

1253/2014 och EU 1254/2014 har nu gällt i åtta 

veckor, och många i branschen är osäkra på hur 

de ska tillämpas. Fråga-och-svarlistan (FAQ) från 

Kommissionens studiegrupp finns tillgänglig se-

dan i julas, men många nya frågor uppstår när 

branschen försöker tillämpa reglerna till vardags. 

Eurovent och EVIA har bildat en särskild arbets-

grupp som tar fram en utökad FAQ som vi hoppas 

kunna presentera och förankra hos EU-kommiss-

ionen. Även inom Svensk Ventilations Styrgrupp 

Produkter diskuterar vi olika kniviga fall, exempel-

vis hur reglerna ska tillämpas på batteriåtervin-

nare som har mycket olika stort flöde på till- och 

frånluften. Kontakta erik.osterlund@svenskventi-

lation.se om 

Du vill väcka 

en fråga eller 

ta del av ar-

betsdokumen-

ten. 

 

Mest aktuella klimatdata gäller 
Efter en fråga från bran-

schen har Svensk Ventilat-

ion förtydligat vilken klimat-

dataperiod som gäller för 

den som följer våra riktlin-

jer Årsverkningsgrad för 

värmeåtervinning. Man 

ska välja Meteonorms 

mest aktuella tillgängliga 

tidsperiod, i nuläget alltså 

2000-2009.  

Material i imkanal klass 2 och 3 
Efter en fråga från branschen har gruppen bakom 

branschrekommendationen Imkanal 2012 förtydli-

gat materialkraven för nitar, montageskruvar och 

gejdrar i klass 2 och klass 3. Galvade imkanaler 

kan sammanfogas med stålnitar, plåtskruv, gal-

vade gejdskarvar eller annan sammanfogning en-

ligt tillverkarens anvisningar. Sammanfogningen 

måste alltså inte vara i rostfritt. Men aluminiumni-

tar får inte användas eftersom aluminium har 

lägre smältpunkt än de temperaturkrav som ställs 

i BBR. Allt om Imkanal 2012 

eBVD - digital byggvarudeklaration 
Nu finns eBVD2015 på plats - den nya digitala 

Byggvarudeklarationen. På www.byggmaterialin-

dustrierna.se kan tillverkarna registrera sina 

eBVD:er, som då blir fritt synliga och sökbara 

(som pdf:er) på webben. Medlemsföretag i 

Svensk Ventilation får 25 % rabatt på avgiften. 

Byggmaterialindustrierna genomför nu seminarier 

som guidar genom registreringen för att upprätta 

en Byggvarudeklaration enligt den nya mallen. 

 21 mars kl 13.00-16.00 i Malmö  

 23 mars kl 9.00-12.00 i Göteborg  

 7 april kl 9.00-11.30 i Stockholm på Nordbygg 

Läs mer och anmäl dig här 

http://www.ventilationunits.eu/documents/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
http://www.svenskventilation.se/publikation/arsverkningsgrad-varmeatervinning/
http://www.svenskventilation.se/publikation/arsverkningsgrad-varmeatervinning/
http://imkanal.se/
http://www.byggmaterialindustrierna.se/
http://www.byggmaterialindustrierna.se/
http://c.plma.se/?q=52220894403366040024
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Svensk nej-röst om kanalstandard 
På inrådan från Svensk Ventilation har Sverige 

röstat nej till en reviderad utgåva av EN 13501-4 

’’Fire classification of construction products and 

building elements - Part 4: Classification using 

data from fire resistance tests on components of 

smoke control systems’’. Anledningen är att för-

slaget fortfarande inte tar upp både horisontellt 

och vertikalt montage av kanaler för brandgas-

ventilation. 

Seminarium om teknikutveckling 
SIS bjuder in till en kostnadsfri eftermiddag den 

13 april om innovation och ny teknologi inom in-

dustrin. Hur mycket kan lönsamheten öka och på 

vad? Hur formar tekniken den globala ekonomin 

och vilka områden är viktiga och prioriteras inom 

ramen för industri 4.0? Länk till program och an-

mälan 

 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilationsbranschens re-

missinstans och vi har under februari svarat på 

följande remiss. Läs alla remissvar på vår webb. 

 Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande 

Välja yrke (SOU 2015:97) 

Fler miljöaspekter i ekodesign 
EU-kommissionen begärde i december att stan-

dardiseringsorganen ska ta med fler miljöaspekter 

i ekodesignkraven. I sin begäran pekar Kommiss-

ionen särskilt ut livslängd, reparerbarhet och åter-

användning. Framtidens ekodesignkrav kommer 

alltså att innehålla betydligt med än bara energief-

fektivitet. Läs mer 

EPBD missar renoveringar 
EU-kommissionen har i ett offentligt samråd låtit 

utvärdera Direktivet om byggnaders energipre-

standa (EPBD). Många av svaren tycker att 

EPBD fungerar bra för nybyggnation, medan det 

biter sämre på renoveringar. Läs mer 

Vägledning om standarder 
Byggreglerna hänvisar mer och mer till standar-

der. Boverket har därför nu en webbaserad väg-

ledning för att öka kunskapen om standarder och 

standardisering. Vägledningen ger en grundläg-

gande förståelse för exempelvis hur en standard 

tas fram och hur man kan påverka standarders in-

nehåll. Vägledningen är främst till för dig som har 

liten eller ingen kunskap om standarder men som 

på ett eller annat sätt kommer i kontakt med stan-

dardisering. Läs vägledningen 

http://www.sis.se/Utbildningar/UTB-F5588751/
http://www.sis.se/Utbildningar/UTB-F5588751/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/GEN%20-%20670.00%20-%20EU%20Circular%20Economy%20to%20impact%20Ecodesign%20products_14563031740.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/MJ-02-15-954-EN-N.pdf
http://www.boverket.se/standarder
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Hygieniska gränsvärden 
Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden gäller 

från 1 juni 2016. Gäller i verksamheter där luftför-

oreningar förekommer eller bildas. Bland annat 

har de olika gränsvärdenas definitioner blivit tydli-

gare och mer i överensstämmande med EU-direk-

tiven. Läs mer 

Anvisningar – inneklimatproblem 
Arbetshälsoinstitutet i Finland har gett ut en anvis-

ning om hur man löser inneklimatproblem på ar-

betsplatsen. Anvisningarna riktar sig bland annat 

till de som utför inneklimatutredningar, företags-

ledningar, fastighetsförvaltningar och arbetarskyd-

det. Läs mer 

Månadsvis rapport gynnar seriösa 
Skatteverket föreslår att Regeringen gör det möj-

ligt att inhämta uppgifter om utbetald ersättning 

för arbete per månad och per individ samt att upp-

gifterna blir tillgängliga för Försäkringskassan och 

A-kassorna. 

– Med den nya lagen upptäcks oseriösa aktörer 

snabbare av Skatteverket, säger Peter Löfgren ut-

vecklingschef på Sveriges Byggindustrier. 

Läs mer 

Kontroll av personalliggare 
Skatteverket aviserar att i år särskilt kontrollera 

reglerna om personalliggare som nyligen började 

gälla. Byggherren och entreprenören ansvarar för 

att sköta personalliggaren och att id-uppgifter om 

dem som jobbar på bygget finns med i den. Läs 

mer 

Miljökontoret på hembesök 
I tidningen Allergia kan man läsa om miljö- och 

hälsoinspektörernas bostadsinspektioner och om 

det förebyggande informationsarbetet. Inspektö-

rerna har bland annat med sig fuktmätare och luft-

flödesmätare. Under besöket tar de tillfället i akt 

att informera de boende om hur 

ventilationen fungerar. Läs mer 

om Alpin-projektet som delvis lig-

ger till grund för det uppsökande 

arbetssättet inom Malmö Stad. 

  

https://www.av.se/nyheter/2015/nya-foreskrifter-om-hygieniska-gransvarden/
http://news.cision.com/se/tyoterveyslaitos/r/arbetshalsoinstitutet-har-gett-ut-en-anvisning-om-hur-man-loser-inneklimatproblem-pa-arbetsplatsen,c9920664
http://www.vvsforum.se/nyheter/2016/februari/arbetsgivardeklarationer-mot-osund-konkurrens/
https://webdocmailer.se/l/1746a0d44116f27f/add4328c204719ba/98021
https://webdocmailer.se/l/1746a0d44116f27f/add4328c204719ba/98021
http://www.allergia.se/miljokontoret-kommer-pa-besok/
https://www.av.se/
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Höj kompetensen för framtiden 
Energibyggare är en nationell kompetenshöjande 

insats för att kunna möta framtidens krav på 

byggnader. Skärpta krav på energieffektivitet vid 

byggnation och renovering innebär att ventilat-

ionsföretag tjänar på att höja kompetensen hos 

sina medarbetare. Handledarutbildningen för 

Energibyggare vänder sig bland annat till chefer, 

arbetsledare, yrkesarbetare och alla andra som är 

intresserade av att leda utbildningen Energibyg-

gare. Läs mer 

Utbildning - VVS konstruktion 
Stockholmsregionen är en av Europas snabbast 

växande storstadsregioner, vilket ställer stora 

krav på kompetensförsörjning inom installations-

sektorn. Nu finns möjlighet till att läsa VVS kon-

struktion på distans under 1 år (200 YH-poäng). 

Läs mer 

 

Föräldrar misstror yrkesutbildningar 
Gymnasiets yrkesprogram står lågt i kurs hos för-

äldrarna enligt en undersökning gjord av Svensk 

Näringsliv. Svaren visar att 59 procent helst ser 

att deras barn börjar på ett högskoleförberedande 

program. Motiveringen är att yrkesprogram be-

gränsar valen för eleverna. Det är anmärknings-

värt, eftersom yrkesprogrammen i många fall le-

der till jobb direkt och ger en bra lön. Läs mer 

 

Ventilationsingenjörer snart klara 
Klassen med ventilationsingenjörer på Yrkeshög-

skolan i Enköping tar sin examen den 27 maj 

2016 och på arbetsmarknadsdagen den 25 febru-

ari träffade de ventilationsbranschen. Svensk 

Ventilation hade ett antal medlemsföretag på 

plats. De tycker nämligen att det är viktigt träffa 

de som är nya i branschen och samtidigt presen-

tera sina företag. 

  

http://us11.campaign-archive1.com/?u=e51a6862788d7a6a8f1f1f2a4&id=12e9a650ca&e=0e834bd5fa
http://www.nynashamn.se/download/18.44ee84ab1526608ac93112b/1454076240751/Programblad++YH+VVS.pdf
http://skolvarlden.se/artiklar/foraldrar-ratar-yrkesprogrammen
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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 uppmanas lämna in beskrivningar till 

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

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

Extra stämma den 5 april 
Svensk Ventilations har extra föreningsstämma 

med anledning av stadgeändring (§ 8) den 5 april 

på Nordbygg (lokalen M17) kl. 16.00. Stadgarna 

ska anpassas och förändras när det 

gäller antalet ordinarie styrelseleda-

möter och varje suppleant i styrel-

sens ska kopplas tydligt till en ordi-

narie ledamot. Anmäl Dig senast 

den 23 mars via denna länk. 

Golftävling den 3 juni med EMTF 
Svensk Ventilations årliga golftävling sker 2016 i 

samarbete med Energi- och Miljötekniska Före-

ningen. Den gemensamma tävlingen äger rum på 

Viksjö Golfklubb med kanonstart klockan 09.00. 

Kanalen återkommer med länk till anmälan.

 
Lars Toreborg håller vandringspriset i skick fram 

till den 3 juni. Vem ska förvalta det sedan? 

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:info@svenskventilation.se?subject=Så%20här%20jobbar%20vi%20med%20mångfald
http://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/stadgar/
https://docs.google.com/forms/d/1gVy-DhIKTh2Pfkd6551ye9YIEmpOY-fzzWxREUZQvNY/viewform?usp=send_form
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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Göteborgs lokalavdelning 

 

Seminarium om Ekodesign 
Vid ett förmiddagsseminarium i Göteborg den 17 

februari kunde man lära sig om Ekodesigndirekti-

vet och dess förordningar ur flera aspekter. Före-

dragshållare var Sofia Rask från Systemair, Rolf 

Jonasson från Wilo Sverige och Erik Österlund 

från Svensk Ventilation. Ladda ner Eriks presen-

tationsbilder Ekodesigndirektivet för ventilation 

 

 

Kurser på video 
Video och presentationsbilder från 2015 års 

AB/ABT-kurs (8 tillfällen) och LOU-kursen 2016 

finns tillgängliga för Svensk Ventilations medlem-

mar. Logga in som medlem och titta på Mina si-

dor, Presentationer. Kurserna och videoklippen är 

en förmån för medlemsföretag i Svensk Ventilat-

ion. Förbjudet att sprida video och presentat-

ion till icke medlemmar!  

 

  
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 

Stockholms Lokalavdelning 

Kurs om offentlig upphandling 
Vi fortsätter med juridiska lunchträffar. Advokat 

Viktoria Edelman från Andersson Gustafsson Ad-

vokatbyrå belyste den 22 februari vad man ska 

tänka på vid upphandling enligt Lagen om offent-

lig upphandling (LOU). Kursen är i två fristående 

delar och fortsätter den 14 mars. Skicka in Dina 

LOU-frågor i förväg när Du anmäler Dig! Alla som 

arbetar på medlemsföretag i Svensk Ventilation är 

välkomna. Anmäl Dig här 

Dag: måndagen den 14 mars 

Tid:  11.30 Samling med lunchmacka,  

12.00 - 13.00 Föredrag med frågestund 

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus 

Riksdalervägen 2, Hägersten  

  

http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2015/02/EkodesignDirektivet20160217.pdf
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
https://docs.google.com/forms/d/1Tf89XcetMOyKOM6JI4k92sZxqtJ9StVK0nbPy2om6Zk/viewform?usp=send_form
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Utbildning och kurser 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

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 

3 dagar Kontakta IUC 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2016-05-18 - 2016-05-19 IUC Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2 dagar Kontakta IUC 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

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

Injustering av luftflöden 

2016-05-24 - 2016-05-26 FULLBOKAD 

2016-09-06 - 2016-09-08 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 

2016-10-18 - 2017-02-24 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 februari – april 2016 

2016-02-03 IUC Ledningsgrupp, Stockholm 

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

2016-02-04 
Kampanjplanering Eurovent Certi-
fication + Ekodesign, 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 
Seminarium 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 

2016-02-23 Ekodesign expertmöte, webbmöte 

2016-02-26 Ekodesign expertmöte, webbmöte 

2016-02-26 Nya eBVD, seminarium, Göteborg 

2016-03-01 
Kampanjplanering Eurovent Certi-
fication + Ekodesign, webbmöte 

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

2016-03-07 
Stockholms lokalavdelning, plane-
ringsträff 

2016-03-08 
Eurovent PG-AHU Taskforce 
webbmöte 

2016-03-09 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2016-03-14 
Lunchträff 2 om Lagen om offent-
lig upphandling, Stockholm 

2016-03-15 YH Enköping, Ledningsgrupp 

2016-03-17 Styrelsemöte, Stockholm 

2016-03-21 Nya eBVD, seminarium, Malmö 

2016-03-23 Nya eBVD, seminarium, Göteborg 

2016-04-05 -08 Nordbygg, Stockholm 

2016-04-07 
Nya eBVD, seminarium, Stock-
holm 

2016-04-07 BMI årsstämma, Stockholm 

2016-04-14 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2016-04-21 -22 
Stockholms lokalavdelning, års-
möte 

2016-04-26 
Roadshow + OVK, Söderman-
lands län eller Trelleborg 

2016-04-26  Branschdag om brand, Luleå 

2016-04-28 
Standardiseringsmöte med 
SIS TK 110 (Akustik), Stockholm 

 


