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Inneklimatgalan den 18 maj kl.18.00 
Klimatsmart ventilerat & reglerat 

Inneklimatbranschen laddar för galakväll med 
allsång och prisutdelningar på Skansens Solliden. 
Som sig bör finns Anders Lundin på plats och le-
der allsången. Under kvällen kommer också pre-
stigefyllda Stora Inneklimatpriset, studentpris och 
hederspris för 
stora branschin-
satser att delas 
ut under pompa 
och ståt. Till det 
kommer ännu 
mer musik och 
framförallt trevlig 
samvaro.  

Anmäl dig redan nu till galan och/eller årsmötet. 

Bakom galan står branschorganisationerna Svensk 
Ventilation, Energi- och miljötekniska föreningen, 
Svenska kyltekniska föreningen och Svensk Automat-
ion, Slussen.biz och Nordbygg. 

Årsmöte den 18 maj kl.13.30 
Svensk Ventilations årsmöte är den 18 maj på 
Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. 

Stora Inneklimatpriset 
Den 20 mars är sista dagen för att lämna förslag 
till branschens mest prestigefyllda pris Stora Inne-
klimatpriset. Priset delas ut den 18 maj 2017 på 
Skansens Solliden. Lämna in förslag  

 
Få skolor söker renoveringspeng 
Sedan 2015 har man kunnat söka statsbidrag för 
att renovera skollokaler och bland annat förbättra 
ventilationen. Staten har avsatt totalt har 1 mil-
jard. Svensk Ventilation har sammanställt de in-
komna ansökningarna och resultatet är nedslå-
ende – endast i en tredjedel av Sveriges 290 
kommuner finns det skolor 
som har ansökt om pengar 
till att förbättra inomhusluf-
ten. Sammanlagt finns när-
mare 20 500 skolenheter i 
Sverige som kan ansöka 
om medel. Läs vad DN skri-
ver om saken och ladda ner 
Svensk Ventilations PM. 

Trångboddhet kräver mer ventilation 
Vart femte hushåll i 
storstäderna är idag 
trångbodda, och i stora 
delar av miljonprogram-
sområdena till och med 
synnerligen trångbodda. 
Detta ställer högre krav 
på ventilation och hy-
gien, annars sprids luft-
vägssjukdomar och 
magsjuka lättare. HSB:s rapport Trångboddhet i 
Sverige beskriver nuläget och diskuterar effek-
terna. Läs mer eller ladda hem rapporten 

Hur trångt är trångbott? 
Enligt normen från 1974 så är ett hushåll trångbott om 
inte varje individ (förutom två vuxna som anses kunna 
dela sovrum) har ett eget sovrum.   

https://goo.gl/forms/VXyGjYrmlbp3hNi42
http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/byrakrati-stoppar-renovering-av-skolor/
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/byrakrati-stoppar-renovering-av-skolor/
http://www.svenskventilation.se/publikation/dalig-luft-vanligt-i-skolor/
http://www.svenskventilation.se/publikation/dalig-luft-vanligt-i-skolor/
http://hallbartbyggande.com/ny-rapport-fran-hsb-trangboddheten-i-miljonprogrammet-hotar-integrationen/
http://blogg.hsb.se/documents/traangboddhet-i-sverige-beskrivning-av-nulaeget-och-diskussion-om-effekter-64435
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Ny WHO-rapport 
Varje år kostar olika miljö-
riskfaktorer, som förore-
nad inomhus- och utom-
husluft, passiv rökning, 
orent vatten, bristande 
sanitet och otillräcklig hy-
gien, livet för omkring 1,7 
miljoner barn under fem 
år, visar WHO-rapporter. 
Läs mer och rapporten. 

Partille skärper radonkraven  
Partille kommun tycker att alltför 
många villaägare struntar i att mäta 
och åtgärda radon. Därför skärper 
nu kommunen reglerna så att villaä-
gare som underlåter att mäta kan 
tvingas betala viten. 

– Vitesbeloppet ska vara ungefär den summa det 
kostar att göra saneringen, säger Annika Billton, 
miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöenheten, 
till Partille Tidning. Läs mer. 

Radon kan bli dyrt för Öbo 
Flera miljoner i hyresreduktion kan 
drabba kommunala Örebrobostäder. 
Hyresgästerna kan anmäla höga ra-
donhalter som en brist, och Öbo hin-
ner inte åtgärda samtliga radonhus till 2020. En 
orsak är den starka byggkonjunkturen - Öbo hittar 
helt enkelt inga entreprenörer som kan åta sig 
ombyggnaderna. Läs mer. 

Enligt Riksdagens miljömål ska radon i bostäder ligga 
under riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft 
år 2020. 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilationsbranschens re-
missinstans och vi har sedan 1 januari lämnat 
synpunkter på nedanstående förslag.  
Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

 Miljöbyggnad 3.0.  
 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för 

att alla unga ska påbörja och fullfölja en gym-
nasieutbildning (SOU 2016:77). 

 Boverkets förslag till regler för NNE. 
 BREEAM-SE 2017.  
 Revidering av Energieffektiviseringsdirektivet 

och Direktivet om byggnaders energipre-
standa. 

Svensk Ventilation i Riksdagen 
Svensk Ventilation och sex andra organisationer 
är medarrangörer i seminariet -Vart är vi på väg? i 
Riksdagen den 5 april. Sju organisationer inom 
energieffektivisering har slagit larm, eftersom 
svenska styrmedel inte leder till hållbara och 
framtidssäkra byggnader. Rätt styrmedel däremot 
kan ge innovation, exportmöjligheter, sysselsätt-
ning och Sverige kan uppfylla sina miljömål.  

Övriga organisationer är Belysningsbranschen, Energi-
effektiviseringsföretagen, Energirådgivarna, Installa-
törsföretagen, Isoleringsfirmornas Förening och 
Swedisol. 

http://kurera.se/who-1-7-miljoner-barn-dor-av-fororenade-miljoer/
http://www.who.int/ceh/publications/don-t-pollute-my-future/en/
http://www.partilletidning.se/2017/03/skarpta-radonkrav-for-villaagare/
https://www.hemhyra.se/nyheter/obo-klarar-inte-radonmalen/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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Rekord igen för bostadsbyggandet 

Enligt officiell statistik påbörjades 63 000 nya bo-
städer under 2016, vilket är hela 34 % mer än 
2015. De allra flesta av bostäderna påbörjades i 
flerbostadshus. All ökning skedde i storstadsom-
rådena. Läs SCB:s statistiknyhet. 

Gratis kurs om standardisering 
SIS:s grundkurs Standardisering för kommitté-
deltagaren ger en god inblick i standardiserings-
processen och rutiner inom SIS, CEN och ISO. 
Denna heldagskurs är kostnadsfri för kommitté-
deltagare, vilket alla inom Svensk Ventilation är 
välkomna att bli. Läs mer eller anmäl dej. Vårens 
kursorter och –datum: 

• Göteborg 28 mars 

• Stockholm 17 maj 

Ekodesignvägledning uppdaterad  
Eurovent och EVIA har publi-
cerat tredje utgåvan av sin 
gemensamma vägledning till 
ekodesign- och energimärk-
ning för ventilation enligt för-
ordningarna EU 1253/2014 
och 1254/2014. Denna ut-
gåva är uppdaterad bland 
annat avseende 

 Filterkorrektioner 
 Provning av bostadsaggregat 
 Batteriåtervinning med obalanserade flöden 
 Storköksventilation 
 Reparation eller utbyte av ventilationsenhet 
 Termisk förbigång av värmeåtervinnare 

Vägledningen utgår ifrån EU-kommissionens 
FAQ-lista, men är mer detaljerad. Ladda ner väg-
ledningen. 

Standarder för omröstning 
Följande standarder inom luftbehandlingsteknik är 
ute för omröstning inom SIS TK 170: 

• Sista dag att rösta: 30 mars 
prEN 13053 Ventilation for buildings - Air han-
dling units - Rating and performance for units, 
components and sections. 

• Sista dagar att rösta: 20 mars och 3 april 
FprEN ISO 5801 Fans - Performance testing 
using standardized airways. 

• Sista dag att rösta: 18 april 
ISO/NP 16313-1 Laboratory test of dust col-
lection systems utilizing porous filter media 
online cleaned using pulses of compressed 
gas -- Part 1: Systems not utilizing integrated 
fans. 
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http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-2016-preliminara-uppgifter/
http://www.sis.se/terminologi-och-dokumentation/allm%C3%A4nna-regler/standardisering-f%C3%B6r-kommittdeltagaren-grundkurs
https://eurovent.eu/sites/default/files/field/file/2017-03-08%20-%20EVIA-Eurovent%20Guidance%20Document%20on%20Ecodesign.pdf
https://eurovent.eu/sites/default/files/field/file/2017-03-08%20-%20EVIA-Eurovent%20Guidance%20Document%20on%20Ecodesign.pdf


Nr 2 2017 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

 Ringvägen 100, Box 17154, 104 62 Stockholm, Tel 08-762 73 60. E-post info@svenskventilation.se 

Skärpta ekodesignkrav på elmotorer 
Från den 1 januari 2017 måste alla motorer (0,75 
- 375 kW) klara klassningen IE3, alternativt IE2 
om de kombineras med en frekvensomformare. 
Elmotordrivna system står nästan för 40 procent 
av Sveriges totala elanvändning. Elmotorer är 
vanligast inom industrin, inbyggda i fläktar, pum-
par och kompressorer. Även elmotorer inbyggda i 
till exempel ventilationsaggregat omfattas av det 
nya kravet. Läs mer hos Byggtjänst eller Energi-
myndigheten. 

Enklare byggregler 
Nu har regeringen utsett Anna Sander och 
Kurt Eliasson att leda arbetet med att göra 
en grundlig översyn av utvalda kapitel i plan- 
och bygglagen, plan- och byggförordningen 
samt Boverkets byggregler och föreskrifter. 
De ska ta ett rejält grepp om regelkrånglet i 
byggbranschen och reglerna ska förhopp-
ningsvis bli enklare och tydligare. Uppdraget 
ska slutredovisas till Regeringskansliet sen-
ast den 13 december 2019. Läs mer. 

BBRAD finns nu på engelska 
Boverkets regler om analytisk dimensionering vid 
brand, BBRAD, finns nu översatta till engelska. 
Ladda ner BBRAD på engelska. 

PBL Kunskapsbanken 
Under våren kommer Boverket att publicera en ny 
version av PBL Kunskapsbanken. PBL Kunskaps-
banken ger dig information om Boverkets vägled-
ning för tillämpningen av plan- och bygglagen och 
boverkets byggregler. Läs redan idag läsanvis-
ningarna till BBR och anmäl dig till nyhetsbrevet. 

  

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2017/januari/kraven-skarps-for-elmotorer/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/produktgrupper/mapp-for-produkter/elmotorer/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/produktgrupper/mapp-for-produkter/elmotorer/
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/de-ska-gora-byggreglerna-enklare-24635
http://www.boverket.se/en/start-in-english/publications/2013/the-swedish-national-board-of-housing-building-and-plannings-general-recommendations-on-the-analytical-design-of-a-buildings-fire-protection-bbrad/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/nyhetsbrev-pbl-kompetens/?id=13858
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Informationsträffar i hela Sverige 
Umeå, Stockholm, Karlstad, Sundsvall, Linköping, 
Göteborg, Luleå och Malmö. Läs mer. 

Handbok på webben 
Handboken riktar sig till de som utför elinstallat-
ionsarbete men kan med fördel läsas och använ-
das av alla som arbetar med el, utbildare, anlägg-
ningsinnehavare, entreprenörer med flera. Hand-
boken ger exempelvis tips för den som ska bygga 
upp den organisation och de rutiner som de nya 
reglerna kräver. Länk till handboken. 

Ventföretag måste registrera sig 
Många ventilationsföretag - både installatörer och 
tillverkare – måste senast den 30 juni 2017 regi-
strera sig hos Elsäkerhetsverket som Elinstallat-
ionsföretag. 

En ventilationsentreprenör som exempelvis kopp-
lar ur och ansluter fläktar på annans anläggning 
måste anmäla/registrera sig hos Elsäkerhetsver-
ket. Som elinstallationsföretag räknas nämligen 
alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete, 
och här ingår allt arbete på en elanläggning fram 
till och med eluttaget samt alla fasta anslutningar 
och losskopplingar av elektrisk utrustning. 

Behörigheterna ersätts av auktorisationer i nivåer 
som liknar dagens behörigheter. Varje elinstallat-
ionsföretag måste ha minst en auktoriserad så 
kallad ”elinstallatör för regelefterlevnad”. Auktori-
sationerna utfärdas av Elsäkerhetsverket.  

Ansvaret läggs på företaget 
Dagens ansvarsmodell med överinseende av en 

 (=elinstallatör) försvinner. Istället 
kräver de nya reglerna att allt elinstallationsarbete 
utförs inom ramen för det , 
som varje elinstallationsföretag måste ha. 

Så här ser de nya reglerna ut: 
Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) 
ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet 
utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. 
De företag som utför elinstallationsarbete på annans 
anläggning måste anmäla sin verksamhet till Elsäker-
hetsverket. 

Elinstallationsarbete får bara utföras av:  
• Personer med Elsäkerhetsverkets auktorisation som 

elinstallatör. 
• Personer som ingår i ett elinstallationsföretags 

egenkontrollprogram. 

Nyttiga länkar: Nya regler - Kort video (1 minut) 
Svar på vanliga frågor - Broschyren Nya regler för 
elarbete 

  

http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Press/Nyheter/nyhet-om-infotraffar-elbe/
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/bestall-och-ladda-ner/handbocker/handbok---elinstallationer-enligt-elsakerhetslagen/
http://www.elsakerhetsverket.se/nyaregler
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/filmer/elsakerhetsverket-nya-regler-bransch-hd.mp4
http://www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/elinstallatorer-yrkesman/vanliga-fragor-elinstallator/
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/forslag-foreskrifter-elbehorighetsreform/informationsmaterial---nya-regler-for-elarbete.pdf
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/forslag-foreskrifter-elbehorighetsreform/informationsmaterial---nya-regler-for-elarbete.pdf
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Energimärk rätt på internet 
Bostadsaggregat, fläktar och 
köksfläktar måste ha tydlig 
energimärkning också när de 
säljs på internet. Läs mer eller 
titta på filmen. 

 

Kontroll av luftkvalitet 
Naturvårdsverkets nya föreskrifter NFS 2016:9 
om kontroll av luftkvalitet har börjat gälla. Kommu-
ner måste från och med i år också rapportera in 
förändringar av sina kontrollstrategier av luftkvali-
teten senast den sista oktober. Det är en av flera 
nyheter i Naturvårdsverkets nya föreskrifter om 
kontroll av luftkvaliteten. Läs mer hos Byggtjänst 
eller Naturvårdsverket. 

 

Norsk branschvägledning 
Den 7 mars gästades Svensk Ventilation av en 
delegation från vår norska 
systerorganisation VKE 
Foreningen for Ventilasjon, 
Kulde og Energi. 

Gästerna träffade Styrgrupp Produkter för att pre-
sentera och diskutera VKE:s kommande vägled-
ning Bransjeveileder for dokumentasjon av egen-
skaper til luftbehandlingsaggregater (AHU) med 
relevans for energiberegninger. 

Per-Eric Magnusson (ordförande i Styrgrupp Produk-
ter) med VKE:s delegation Aud Børset Dellrud, 
Øystein Amdal och Knut Skogstad. 

 

A+ 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/har-du-fragor-om-energimarkning-pa-internet/
https://youtu.be/r6fJ1qrqrXs
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2017/januari/nya-foreskrifter-for-kontroll-av-luftkvalitet/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2016/NFS-20169-Kontroll-av-luftkvalitet/
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Branschskolor kan bli verklighet 
Regeringen går vidare med förslaget om försöks-
verksamhet med branschskolor. Om branschsko-
lor skulle bli en verklighet kan det underlätta 
bygg- och installationsbranschens rekryterings-
möjligheter. Bakgrunden till förslaget är ett mins-
kat intresse för de gymnasiala yrkesprogrammen. 
I praktiken innebär branschskolorna att gymnasie-
skolor ska kunna erbjuda yrkesutbildningar, trots 
att elevunderlaget är för dåligt för att kunna er-
bjuda yrkesutbildningar fullt ut. Yrkesdelarna i ut-
bildningen som respektive skola inte kan erbjuda 
får eleverna istället läsa på speciella branschsko-
lor, som kan samla elever från flera gymnasiesko-
lor. Svensk Ventilation har informerat IUC om för-
slaget. Läs mer.

 
Ventilationsmontörsutbildning IUC 
IUC har nu tillsammans med Svensk Ventilations 
Styrgrupp Utbildning tagit fram en företagsutbild-
ning för ventilationsmontörer. Tanken är att en pi-
lotgrupp på 12 till 16 personer påbörjar en testut-
bildning hösten 2017. Senast den 16 juni behöver 
IUC få in namn på personer till pilotutbildningen, 
så att IUC vet om intresse finns för att köra igång 
redan i september 2017. Svensk Ventilation kom-
mer att informera medlemmar och IUC kommer 
också att marknadsföra utbildningen bredare. Vill 
du veta mer, kontakta jorgen.bjorklund@iuc-ut-
bildning.se 

 

 

  

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://byggindustrin.se/artikel/nyhet/branschskolor-kan-bli-verklighet-nasta-sommar-24605
mailto:jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se
mailto:jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
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Årsmöte den 18 maj 
Svensk Ventilations årsmöte är den 18 maj på 
Scandic Hotel Hasselbacken, Djurgården, Stock-
holm, se filmen. Anmäl dig här. 

13.00 Kaffe 

13.30 Föreningsstämma (dagordning med 
handlingar skickas ut senare) 

14.45  - 16.30 Gästföreläsare 

Golftävling den 2 juni med EMTF 
Svensk Ventilations årliga golftävling sker 2017 i 
samarbete med Energi- och Miljötekniska 
Föreningen. Den gemensamma tävlingen äger 
rum på Salems Golfklubb med kanonstart klockan 
09.00. Kanalen återkommer med länk till 
anmälan.

 

Efter årsmötet har Svensk Ventilations medlem-
mar någon timme att fräscha upp sig inför Innekli-
matgalan - klimatsmart ventilerat & reglerat på 
Restaurang Solliden på Skansen 

18.00 Mingel 

18.30 Middag med underhållning och prisutdel-
ningar 

Inneklimatgalan kräver separat anmälan: 
www.slussen.biz/inneklimatgalan  

Inkvartering 
Ett antal rum på Hasselbacken är 
förbokade för Svensk Ventilations 
medlemmar och kan tingas på 
årsmötesanmälan. Först till 
kvarn... 

https://www.youtube.com/watch?v=Umn7Zq-OT6I
https://goo.gl/forms/8LCD7TO0SLqXSPdq2
http://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://goo.gl/forms/8LCD7TO0SLqXSPdq2
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Stockholms Lokalavdelning 
 
Lunchträff 10 april: 
Reningstekniker i storkök 
Lunchträffen ger en överblick över de olika tekni-
kerna som finns på marknaden, såsom meka-
niska filter, ozon, UV-ljus och bakterier. Föredra-
get bygger på en BeLok-studie över olika lös-
ningar för fettavskiljning och värmeåtervinning i 
storköksventilation där erfarenheter och syn-
punkter har samlats in från brukare och leverantö-
rer. Efter föredraget ger Svensk 
Ventilation en kort översikt om 
praktiska aspekter och kostna-
der för olika reningsprinciper.  
Länk till anmälan. 
Föredragshållare: Josep Ter-
mens, energikonsult på CIT 
Energy Management var den 
som ledde BeLok-studien. 

Denna lunchträff var inplanerad den 13 mars, men 
fick skjutas upp. Den som var anmäld till den 13 mars 
har sin bokning kvar till det nya datumet. 

Tre lunchträffar kvar under våren 
 10 april Reningstekniker i storköksventilation 
 8 maj Montering av brandspjäll 
 12 juni (tema ej bestämt) 

Tid  
11.30 Lunchmackor med kolsyrat vatten och kaffe 
12.00 - 13.00 Föredrag med frågestund 

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksda-
lervägen 2, Hägersten 

Vårmöte 27-28 april 
Träffa dina branschkollegor, ta del av vad arbets-
grupperna gör och delta i dialogen med Styrgrupp 
Produkter. Vårmötet gästas nämligen av styrgrup-
pens ordförande Per-Eric 
Magnusson. Vad händer 
inom Styrgrupp Produkter? 
Vad gör Arbetsgrupp Fläkt i 
drift? Vad menas med SFPv 
och olika verkningsgrader 
för värmeåtervinning?  

Vill du att Per-Eric tar upp 
något mer? Lämna ditt för-
slag i anmälningsformuläret!  

Samling den 27 april klockan 17.00 i Birkatermi-
nalen, återkomst den 28 april klockan 15.45.  

Anmälan senast den 24 mars. 

  

http://belok.se/fettavskiljning-och-varmeatervinning-storkoksventilation/
https://goo.gl/forms/C2I4mEcKHAuZnJaE2
https://goo.gl/forms/7omJs6O1tSbQnCz43
https://goo.gl/forms/7omJs6O1tSbQnCz43
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Lunchträff med diskussion i februari 
Frånluftsvärmepump eller FTX? 

 
Den 13 februari bänkade sig en rekordstor publik, 
110 personer, på Svensk Ventilations och 
EMTF:s lunchträff. Eric Lindqvist, entreprenör och 
styrelseledamot i Svensk Ventilation, och Gunnar 
Wiberg, energistrateg på Stockholmshem, belyste 
fördelar och nackdelar, och delade med sig av 
sina erfarenheter. Dokumentation kan hämtas på 
Svensk Ventilations medlemssidor (kräver inlogg-
ning).  

Lokalavdelning Väst 

Lokal stämma den 14 mars 
Den 1 februari samlades 15 ventilatörer och for-
made framtiden för Lokalavdelning Väst. Första 
konkreta aktiviteten planeras bli en kurs i AB/ABT 
uppdelad på två eftermiddagar 
under april-maj. Interimsstyrelsen 
kallar till första medlemsstämma 
14 mars 11.30 hos Swegon. 
Stämman ska då utse styrelse.  
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Styrgrupp Produkter 
AG Aggregatdirektiv 
Arbetsgrupp Aggregatdirektiv har träffats 14 feb-
ruari och 3 mars. Bland de preliminära gemen-
samma tolkningarna märks följande: 

 Maskindirektivet, 2006/42/EC 
Aggregat som säljs utan styrutrustning ska CE-
märkas och intygas som 2A (fullbordad ma-
skin). 

 Lågspänningsdirektivet, 2014/35/EU 
Aggregat som kan komma att användas av 
både konsument och kommersiell aktör kan 
deklareras mot både Lågspänningsdirektivet 
(konsument) och Maskindirektivet (kommersi-
ellt) 

 Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrust-
ning RoHS, 2011/65/EU 
Konsumentprodukter ska deklareras mot 
RoHS. Kommersiella produkter behöver inte 
deklareras mot RoHS. 

Lagar & regler 
Svensk Ventilation borde 
ha en lista över aktuella 
lagar, regler, AMA m.m. 
Det menar i alla fall före-
tagen i den nya arbets-
gruppen Lagar och regler 
Vid första mötet den 3 
februari beslöts att inrikta 
listan på krav som påver-
kar produkterna, direkt el-
ler när de används. Delta-
garna träffades åter den 8 
mars i Jönköping och 
grävde ännu djupare i 
reglernas värld.  

Styrgrupp Brand 
AG Fläkt i drift 
Arbetsgrupp Fläkt i drift möttes den 28 februari 
och gick igenom en rad nyckelbegrepp. Gruppen 
har delat in nästa steg i tre olika arbetspaket. 

• Funktionsbeskrivning vid service eller oplane-
rat driftstopp.  
Drift och underhåll. Service. Snö/is/regn.  

• Temperaturkrav på system, komponenter, eva-
kueringsfläkt och frånluftsfläkt.  

• Tryckreglering/konstantvarvtal, Förregling, 
Återställning manuellt på plats. 

Arbetsgrupp Ozon/UV/biologisk rening 
Imkanaler - brandrisker och lukt 
Denna grupp inom Stockholmsavdelningen har 
gjort ett omtag med sin vägledning Reningsprinci-
per för storköksventilation. Vi räknar med att pub-
licera den i samband med lunchträffen på samma 
tema den 10 april. 

  

AKTUELLT I SVENSK VENTILATIONS STYR- OCH ARBETSGRUPPER 
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2017-05-04 Katrineholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2017-10-17 - 2017-10-18 Katrineholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2017-04-04 - 2017-04-06 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2017-05-30 – 2017-05-31 Katrineholm 

2017-09-12 - 2017-09-13 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2017-05-15 - 2017-05-17 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

2017-04-25 - 2017-04-27 Katrineholm 

2017-06-13 - 2017-06-15 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2017-03-28 - 2017-03-29 Katrineholm 

2017-05-09 - 2017-05-10 Katrineholm 

Ekonomi i projekt 

2017-05-17 - 2017-05-18 Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2017-03-21 - 2017-06-15 Katrineholm 

Ventilationsmontör i tre steg 

Steg 1 – Ventilationsmontör 
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 funktionsentreprenad inklusive 
möten, funktionsprov och be-
siktning. Tre lärarledda kurs-
dagar. 

  

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/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/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 2017 
2017-02-01 Lokalavdelningsmöte, Göteborg 

2017-02-02 IUC ledningsgrupp 

2017-02-03 Arbetsgrupp Lagar och regler, 
Stockholm 

2017-02-09 Nordiskt branschmöte, Helsingfors 

2017-02-13 Lunchträff om frånluftsvärmepumpar 
och FTX, Stockholm 

2017-02-13 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2017-02-14 Arbetsgrupp Aggregatdirektiv, 
Stockholm 

2017-02-16 Moderniserad OVK, Göteborg 

2017-02-22 Luft och ljud i innemiljön (SP-pro-
jekt), Göteborg 

2017-02-22 Styrgrupperna Utbildning resp Certi-
fiering, Stockholm/Webbmöte 

2017-02-23 Behovsstyrd ventilation i energief-
fektiva bostäder (SP-projekt), Borås 

2017-02-28 Arbetsgrupp Fläkt i drift, Stockholm 

2017-03-03 Arbetsgrupp Aggregatdirektiv, 
webbmöte 

2017-03-07 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2017-03-08 Arbetsgrupp Lagar och regler, Jön-
köping 

2017-03-13 Inställd lunchträff, Stockholm 

2017-03-14 Föreningsstämma i Lokalavdelning 
Väst, Göteborg 

2017-03-20 Miljöbedömning, webbmöte 

2017-03-21 Eurovent PG-ERC (återvinnare), Pa-
ris 

2017-03-22 Eurovent PG-CUR (luftridåer), Mi-
lano 

2017-03-22 Styrelsemöte, Stockholm 

2017-03-23 Arbetsgrupp Aggregatdirektiv, 
webbmöte 

2017-03-30 Eurovent PG-AHU, Paris 

2017-03-30 SIS TK 110 (Akustik), Stockholm 

2017-04-03 Arbetsgrupp Lagar och regler, 
webbmöte 

2017-04-04 Nordiskt branschmöte, webbmöte 

2017-04-05 Riksdagsseminarium, Stockholm 

2017-04-06 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2017-04-06 Arbetsgrupp Fläkt i drift, Stockholm 

2017-04-10 Lunchträff Reningstekniker i stor-
köksventilation, Stockholm 

2017-04-20 Tillsyn IUC, Göteborg 

2017-04-26 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2017-04-26 -
27 

Vårmöte med Stockholms lokalav-
delning, M/S Birka 

 


