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Nya ventilationslabbet invigt 

Den 23 maj invigdes IUC:s nya ventilationslabb i 
Katrineholm. IUC:s ventilationslärare Jörgen Björ-
klund, som har varit huvudansvarig för projektet, 
kunde stolt visa upp sitt nya kurslaboratorium. Här 
ska kursdeltagarna öva sig på högaktuella pro-
dukter av blandade fabrikat och lära sig hur man 
hanterar luftdon och ventilationsaggregat så att 
systemen fungerar på bästa sätt. All utrustning är 
skänkt av Svensk Ventilations medlemsföretag. 
Kurslabbet är dock flexibelt, 
och kan om så önskas även 
användas för utbildning på 
specifika fabrikat. Läs mer. 

Inneklimatgalan på Skansen 

Inneklimatgalan på Skansens Solliden i Stock-
holm den 18 maj lockade fler än 230 bransch-
medarbetare till sam-
varo, allsång och pris-
utdelningar. Anders 
Lundin hade just 
denna kväll återvänt 
till Skansen för att 
leda sången. Kalaset 
avrundades med stor-
bandsdans till Kanal-
bandet. 

Känner du någon som deltog på Inneklimatgalan? 
Se alla bilder i Slussens Facebook-album.  
Se allsången på film. 

Samtliga bilder från Inneklimatga-
lan fotograferades av Stefan Tell. 

http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/maj/tekniktatt-i-nya-ventilationslabbet/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1560162943994006.1073741885.433423266667985&type=1&l=475805830a
https://www.facebook.com/SlussenBiz/videos/1559692577374376/
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Inneklimatgalans pristagare 
 
Hederpris till Marie-Louise Lut-
her, Astma- och Allergiförbun-
dets ombudsman som envist 
slagits för de som drabbas av 
dålig inomhusmiljö. 

 
 
Hederspris till Lars Ekberg, 
forskare, flitig lärare och före-
dragshållare som pedagogiskt 
har visat på den komplexa bil-
den av inomhusluftkvalitet. 

 

Stipendium till Anna Bono, ven-
tilationsingenjör med bästa stu-
dieresultat från Yrkeshögsko-
lan i Enköping. 

 

 
Stipendium till Richard Widén, 
styr- och reglerspecialist med 
bästa studieresultat från Yrkes-
högskolan i Enköping.  

 

 
Stipendium till Linnéa Sand-
berg, VVS-ingenjör med bästa 
studieresultat från IUC:s yrkes-
högskolor i Göteborg, Katrine-
holm och Malmö. 

Glada branschdeltagare på Inneklimatgalan. 

Inneklimatgalan organiserades av Svensk Ventilation, 
Energi- och miljötekniska föreningen, Svenska kyltek-
niska föreningen, Svensk Automation, Slussen.biz och 
Nordbygg. Huvudsponsorer var AG Advokat och LRF 
Konsult. 

Stora Inneklimatpriset 2016 
Galans mest förväntansfulla var de nominerade 
till Stora Inneklimatpriset 2016. 
Bostadsministerns statssekre-
terare Alf Karlsson sprättade 
kuvertet och kungjorde vinna-
ren: Lindabs UltraLink - en pro-
dukt som använder ultraljud för 
att mäta luftflöde och tempera-
tur i ventilationskanaler.  

 
Samtliga bilder från Inneklimatga-
lan fotograferades av Stefan Tell. 

http://www.slussen.biz/admin/news/newNews_SitePage.aspx?newNewID=33712&parMenMPaID=182
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Svensk Ventilation i Almedalen 
Under årets Almedalsvecka anordnar Svensk 
Ventilation följande seminarier och utfrågningar. 

Måndag den 3 juli 

Nya energitaxor - ska energibolagen styra hur byggher-
rar och fastighetsägare väljer installationer? 

Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten 

Hur kan luften hjälpa oss att tänka bättre och bli mer 
kreativa? 

Hur kan miljonprogramslägenheterna bli attraktiva 
med bättre inomhusmiljö? 

Nära-nollenergihus med nya byggregler - leder det till 
målet? 

Tisdag den 4 juli 

Hur ska vi bygga bort bostadsbristen, och vem ska göra 
jobbet? Vad säger våra unga politiker? 

Hur ska vi bygga bort bostadsbristen, och vem ska göra 
jobbet? Vad säger våra riksdagspolitiker? 

När tar globala storföretag över bygg- och fastighets-
branschen? 

Energisparlån – ett sätt att undvika energifattigdom? 

Onsdag den 5 juli 

En miljard till skolrenoveringar– tar skolorna chansen 
och hur fungerar tillsynen av innemiljön?  

Energieffektivisering av fastigheter - hur långt kan vi 
nå och vart är vi på väg? 

Torsdag den 6 juli 

Nya energitaxor - ska energibolagen styra hur byggher-
rar och fastighetsägare väljer installationer? 

Energismart renovering som förbättrar luftkvaliteten 

Hur kan luften hjälpa oss att tänka bättre och bli mer 
kreativa? 

Hur kan miljonprogramslägenheterna bli attraktiva 
med bättre inomhusmiljö? 

       
Workshop om företagsforskarskola 
Antalet forskare i Sverige som arbetar inom venti-
lation har minskat kraftigt under de senaste åren, 
samtidigt som behovet av ny kunskap kring våra 
inomhusmiljöer ökar. Högskolan i Gävle, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Linköping Universitet och 
Svensk Ventilation bjuder in branschfolk till works-
hop om ventilationsrelaterade forskningsområden 
för en planerad företagsforskarskola. Workshopen 
planeras i augusti. Anmäl ditt intresse till Eva 
Wännström, ewm@hig.se. 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilationsbranschens re-
missinstans och har i maj besvarat två remisser 
från Boverket. 

• Ändringsförslag om an-
mälan för åtgärder som 
inte är bygglovspliktiga. 
Helt nytt stycke i dessa 
råd är Väsentlig ändring 
av anordning för venti-
lation. 

• Ändringsförslag i BBR 
och BEN. Sveriges till-
lämpning av EPBD-kra-
ven om nära-nollener-
gibyggnader. 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

  

mailto:ewm@hig.se
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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LCC-programmet kan nu enkelköras 
Efter ett förslag från en användare har Svensk 
Ventilations LCC-program modifierats så att man 
nu kan köra endast ett aggregat. Man väljer Be-
räkna endast Nytt genom att kryssa i en ruta un-
der aggregatdata. Utdata från en enkelkörning 
ryms på en A4-sida. Uppdateringen infördes den 
7 april och användarna har aviserats automatiskt. 
LCC-programmet är en exklusiv förmån för 
Svensk Ventilations medlemsföretag. 

CEN-möte den 3 maj 
Den europeiska standardiseringskommittén för 
byggnadsventilation CEN TC 156 höll plenarmöte 
i Bryssel den 3 maj. Sveriges delegation bestod 
av Wanda Rydholm från Boverket, Linn Holegård 
från SIS, samt Behrang Gilanpour, Lars-Åke 
Mattsson och Erik Österlund från Svensk Ventilat-
ion. Nästa möte är den 21 november i Bryssel. 

Finländsk ordförande i AHU-grupp 
Peter Sundelin från Finland har 
valts till ny convener i den europe-
iska standardiseringsgruppen för 
luftbehandlingsaggregat CEN TC 
156 WG 5. Kanalen tackar tidigare 
ordförande Øystein Amdal från 
Norge, och hälsar Peter hjärtligt 
välkommen in i 
standardiseringsarbetet. 

EPBD-standarder snart klara 
En rad av de standarder som EU-kommissionen 
har ”beställt” som komplement till Direktivet om 
byggnaders energiprestanda är klara eller nästan 
klara, och förväntas komma ut under 2017. 
Denna nya nummerserie börjar med 16798 med 
delnummer som löper från 1 till 17.  

• EN 16798-1. Indoor environmental input pa-
rameters for design and assessment of energy 
performance of buildings addressing indoor air 
quality, thermal environment, lighting and 
acoustics. 

• CEN/TR 16798-2. Teknisk rapport till -1. 

• EN 16798-3 Performance requirements for 
ventilation and room-conditioning systems. 

• CEN/TR 16798-4. Teknisk rapport till -3. 

• EN 16798-5,…, -16 Beräkningsmetoder. 

• EN 16798-17 Guidelines for inspection of  
ventilation and air conditioning systems. 

Dessutom är ett flertal standarder på gång för 

• Energieffektivtet hos fläktar. 

• Storköksventilation. 
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SIS-möte den 10 maj 
Sveriges standardiseringskommitté för luftbe-
handling SIS TK 170 sammanträdde den 10 maj i 
SIS:s nya lokaler i Stockholm. Nästa möte är den 
28 november i Stockholm. 

Ändringar i brandspjällsstandarden 
En av de få verkligt tvingande standarderna som 
finns inom ventilationsområdet EN 15650 om 
brandspjäll, är på väg att uppdateras. SIS har 
skickat ut en nationell remiss och Svensk Ventilat-
ions styrgrupp Brand har webbmöte om remissen 
den 12 juni. Kontakta erik.osterlund@svenskven-
tilation.se om du vill ta del av remissen. 

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 dig. Kom-
mande kursorter och –datum: 

• 7 september i Stockholm 
• 25 oktober i Stockholm 
• 21 november i Göteborg 
• 6 december i Stockholm 

Tre nordbor i Eurovents styrelse 
Efter senaste årsmötet har vi hela tre nordiska le-
damöter från Danmark, Finland och Sverige i sty-
relsen för Eurovent Association. Läs mer. 

 
Eurovent Bulletin 
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 bulletinen på Euroventsidan. 

Luftkvalitetskampanj #IAQmatters 
Eurovent Association har startat en kampanj för 
bättre inomhusluftkvalitet: #IAQmatters. Målet är 
att flytta frågorna om inomhusluften från den aka-
demiska sfären till det allmänna och politiska fäl-
tet. Här vill Eurovent visa att inomhusluftens kvali-
tet är en viktig samhällsfaktor som förtjänar upp-
märksamhet. Senare i år planerar Eurovent föra 
fram breda politiska budskap med stöd av #IAQ-
matters. 

Eurovent Association är Europas industriförbund inom 
teknik för inomhusklimat, processkyla och livmedel-
skyla. Svensk Ventilation är medlem i Eurovent Asso-
ciation. 

Alla företag och organisationer är välkomna som 
supportrar till kampanjen. På http://www.iaqmat-
ters.org/supporters kan man lägga in sin logotyp, 
webblänk och ett uttalande om varför inomhusluf-
tens kvalitet är viktig. Alla är välkomna att fritt an-
vända kampanjmaterialet på http://www.iaqmat-
ters.org/participate. Här finns exempelvis bilder 
och annonser. Exemplet nedan visar en av rem-
sorna som kan smycka e-postmeddelanden. 

  

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
http://www.sis.se/terminologi-och-dokumentation/allm%C3%A4nna-regler/standardisering-f%C3%B6r-kommittdeltagaren-grundkurs
https://eurovent.eu/?q=articles/alex-rasmussen-lead-eurovent-association-another-year
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/
http://www.iaqmatters.org/
http://www.iaqmatters.org/supporters
http://www.iaqmatters.org/supporters
http://www.iaqmatters.org/participate
http://www.iaqmatters.org/participate
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
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Flest bostäder på 25 år 
2016 blev ett rekordår för bostadsbyggandet. En-
ligt Statistiska centralbyråns officiella siffror har 
det inte byggts så mycket bostäder sedan 1992. 
Trots det har 2017 inlett betydligt starkare: Enligt 
preliminär statistik påbörjades hela 21 250 bostä-
der under första kvartalet, vilket är 45 % mer än 
samma period 2016. Läs mer hos Statistiska 
centralbyrån och Sveriges byggindustrier. 

 
 
Grafik: Statistiska centralbyrån, Färdigställda lä-
genheter genom nybyggnad 1938 – 2016 och om-
byggnad 1989 - 2016. 

Fokus på inomhusluften 
Fastighetstidningen har i tre artiklar under maj 
uppmärksammat inomhusklimat och hälsoa-
spekterna på god ventilation. Klicka och läs artik-
larna: 

• Lösningen fanns redan i huset. 

• Spara inte på hälsan. 

• Luftiga argument för val av ny ventilation. 

  

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/fardigstallda-nybyggnader-ombyggnad-och-rivning-av-flerbostadshus-2016--definitiva-uppgifter/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/fardigstallda-nybyggnader-ombyggnad-och-rivning-av-flerbostadshus-2016--definitiva-uppgifter/
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/extrem-okning-av-bostadsbyggandet-25113
http://fastighetstidningen.se/losningen-fanns-redan-i-huset/
http://fastighetstidningen.se/spara-inte-pa-halsan/
http://fastighetstidningen.se/luftiga-argument-for-val-av-ny-ventilation/
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Modernare byggregler 
Kommittén för modernare byggregler har haft de 
första rundabordssamtalen och Svensk Ventilat-
ion var självklart på plats. Syftet med de första 
rundabordssamtalen var att gruppvis diskutera de 
delar av kommitténs uppdrag som handlar om 
byggregler och standarder. Samtalen är ett led i 
kommitténs insamling av fakta och synpunkter. 
Svensk Ventilation ska även lämna i skriftliga syn-
punkter i början på juni. Läs kommittédirektivet. 

Miljöhälsorapport 2017 
Folkhälsomyndigheten 
har nu publicerat Miljöhäl-
sorapporten 2017 som är 
en sammanställning av 
olika miljöfaktorers bety-
delse för hälsan. Rappor-
ten visar att 20 procent 
har besvär eller symtom 
på grund av inomhusmil-
jön i bostaden, i skolan 
eller på arbetet. Andelen som anger att de har be-
svär på grund av boendet har ökat från 8,0 till 9,0 
procent. Liksom tidigare är dock andelen lägre 
bland de som bor i nya hus. Mest besvär har per-
soner som bor i hyresrättshus byggda 1961–
1975, så kallade miljonprogramhus. Rapporten 
pekar även på att de som vistas i skolor och loka-
ler med höga luftflöden har lägre sjukfrånvaro, 
bättre arbetsprestation och minskade luftvägsbe-
svär. Läs rapporten.  

Nya vägledningar om ventilation 
Boverket har på PBL Kunskapsbanken publicerat 
nya vägledningar om ventilation, luftkvalitet inom-
hus och köksventilation. PBL kunskapsbanken är 
ett verktyg för dig som vill veta mer om regler och 
byggande. Klicka nedan och läs om: 

• Ventilation 

• Luftkvalitet inomhus 

• Köksventilation 

Ny generaldirektör 
Anders Sjelvgren, som 
bland annat har ett för-
flutet inom ventilations-
industrin, blir ny general-
direktör för Boverket. 
Han har också arbetat 
vid Boverket i tio år, 
bland annat som chef 
för byggregelenheten. 
Tidigare har Anders 
även arbetat vid konsult-
bolaget Kessler & Man-
nerstråle (som senare blev uppköpta av J&W och 
därefter blivit WSP) och vid ABB Fläkt i Växjö. Se-
dan augusti 2016 har han arbetat på Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut AB (RISE, Research 
Institutes of Sweden) där han varit enhetschef. 
Svensk Ventilation gratulerar Anders Sjelvgren 
som tillträder sin befattning den 1 juli 2017. Läs 
Regeringens pressmeddelande eller intervjun i 
VVS Forum. 

http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/717b2711a46b4303b34ce186dd172061/genomgripande-oversyn-av-boverkets-byggregler-m.m.-dir.-201722
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/ventilation/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/ventilation/luftkvalitet-inomhus/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/ventilation/koksventilation/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/anders-sjelvgren-ny-generaldirektor-for-boverket/
http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/maj/boverket-far-ny-gd-med-fart-och-flakt/
http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/maj/boverket-far-ny-gd-med-fart-och-flakt/
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Branschmöte om fläktkonvektorer 
Den 13 juni kl 14.00-16.00 håller Energimyndig-
heten branschmöte om ventilationsvärmare, pro-
dukter för kylning, processkylaggregat av högtem-
peraturtyp och fläktkonvektorer. Dessa produkter 
berörs av nya krav från den 1 januari 2018. Läs 
mer.  
Anmälan till lina.kinning@energimyndigheten.se. 

Frukostmöte om ny energimärkning 
Den 19 juni kl 09.00-10.00 bjuder Energimyndig-
heten in till möte om den nya energimärkningsför-
ordningen som träder i kraft under sommaren. 
Förordningen ersätter det nuvarande energimärk-
ningsdirektivet och innebär bland annat att energi-
etiketterna får en reviderad skala (A-G) samt att 
en produktdatabas för energimärkta produkter ska 
upprättas. Läs mer.  
Anmälan senast den 14 juni till lina.kinning@ener-
gimyndigheten.se. 

 
 
Driver aggregaten med likström 
Vasakronan driver ett pilotprojekt i Uppsala där 
man testar att driva ventilationsaggregat med lik-
ström. Idén är att bättre kunna utnyttja egenpro-
ducerad el från solceller, som annars måste om-
vandlas till växelström. Läs mer. 

IAQ Forum 
Den 4 september anordnar Trosa Kommun ett in-
ternationellt IAQ seminarium Is there an impact 
on our health from the indoor air quality?. Medver-
kande föreläsare är professor Lydia Morawska, 
som arbetar åt FN:s världshälsoorganisation, 
WHO, och har publicerat flera rapporter inom äm-
nena partiklar och emissioner. Professor Bertil 
Forsberg kommer att föreläsa om sin forskning 
om relationen mellan dieselavgaser och Alzhei-
mer och professor Magnus Svartengren kommer 
tala om sin forskning kring ultrafina partiklar. Per 
Gerde, som är verksam vid Karolinska Institutet, 
kommer berätta om hur vi kan forska på utand-
ningsluft och vad som finns i den. Läs mer. 

FunkiS årsmöte 
Den 4-5 maj hade FunkiS (Funktionskontrollan-
terna i Sverige) sitt årsmöte, där man bland annat 
valde en ny styrelse, med efterföljande konferens. 
På konferensen deltog Svensk Ventilation och för-
läste om de rön som tagits fram om dåligt innekli-
mat i skolor och hur de påverkar våra barn och 
personal. Vi presenterade också kort våra rappor-
ter om ventilation och OVK i skolor. Läs mer.  

  

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/produktgrupper/mapp-for-produkter/luftvarmare-kylprodukter-och-hogtemperatur-processkylaggregat/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/produktgrupper/mapp-for-produkter/luftvarmare-kylprodukter-och-hogtemperatur-processkylaggregat/
mailto:lina.kinning@energimyndigheten.se
http://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-6005-ffddd2010a35fb6de9041efcdc26af51-62
mailto:lina.kinning@energimyndigheten.se
mailto:lina.kinning@energimyndigheten.se
http://www.nyteknik.se/nyheter/likstrom-vaxlar-upp-ett-steg-till-6846362
http://www.trosa.se/forumtrosa
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=34140&admSiteID=1&parMenMPaID=1131
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Ventilationsmontörsutbildning 
IUC har tillsammans med Svensk Ventilations 
Styrgrupp Utbildning tagit fram en företagsutbild-
ning för ventilationsmontörer. En pilotgrupp på 
max 16 personer påbörjar en testutbildning hös-
ten 2017. Svensk Ventilation sponsrar testutbild-
ningsplatserna med 50 % för de personer som 
medlemsföretagen väljer att skicka på utbildning. 
Senast den 16 juni behöver IUC få in namn på 
personer till pilotutbildningen. Vill du veta mer, 
kontakta jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se 

Ventilationstekniker i Enköping 
Yrkeshögskolan i Enköping fick inte ventilationsin-
genjörsutbildningen beviljad och därför görs en 
satsning mellan Yrkeshögskolan och Vuxenutbild-
ningscentrum. I höst startar en ny ventilationstek-
nikerutbildning på gymnasial nivå. Det är en ettå-
rig utbildning där kommunens vuxenutbildning är 
ansvarig, men Yrkeshögskolan står för lokaler och 
lärare. 
– För oss är det ett sätt att inte tappa kontakten 
med våra mycket kompetenta utbildare och kon-
sulter, säger Viveca Räim, chef för Yrkeshögsko-
lan i Enköping. Läs mer. 

Nyblivna VVS-ingenjörer från IUC 
Efter två års studier har nu tre klasser välutbil-
dade VVS-ingenjörer tagit examen på IUC på tre 
orter. Klicka nedan och läs mer om examen på re-
spektive ort. 

Göteborg den 5 maj. 

Katrineholm den 11 maj. 

Malmö den 19 maj.  

mailto:jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se
http://eposten.se/nyheter/luft-och-gront-ska-utvecklas-pa-yh-unt4630996.aspx
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/vvsingenjorer-tar-examen-i-malmo/spannande-examenskvall-i-goteborg
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/examensdag-for-katrineholms-vvsingenjorer
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/vvsingenjorer-i-malmo-tar-examen-2017
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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/globalassets/publikationer/handbocker-m.m/elsak-handbok-version1.pdf
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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Årsmöte den 18 maj 
Årets föreningsstämma hade lockat hela 120 del-
tagare till Hasselbacken på Djurgården i Stock-
holm, samtidigt som våren gjorde entré. Anders 
Freyschuss omvaldes som ordförande samtidigt 
som företagen Caverion och Ventilator tog plats i 
styrelsen.  

Svensk Ventilations styrelse har följande ledamöter: 
Anders Freyschuss, ordförande (Camfil) 
Eric Lindqvist, vice ordf (Gösta Schelin) 
Pär Johansson, vice ordf (Systemair) 
Fredrik Engdahl (Assemblin Ventilation) 
Kasper Ståhlgren (Bevego) 
Tomas Hörman (Caverion) 
Jonas Berg (Fläkt Woods) 
Björn Fredriksson (IV Produkt) 
Magnus Jakobsson (Lindab) 
Mats Ogenborg (Ventilator) 
Kenth Granljung (Swegon) 
Hillevi Skötte (Ventab) 
Mats Högberg (Östberg) 

Efter många år i styrelsen valde Göran Krawe att 
avgå, och avtackades med tomater och vin. 

Utmärkelser för extra insatser 
Svensk Ventilations utmärkelser för värdefulla ex-
tra insatser för branschen gick denna gång till: 

Carl Welinder för arbetet med standarden EN 
16211 Fältmetoder för mätning av luftflöden.

 

Arbetsgrupp Aggregatdirektiv, som sammanställt 
hur ventilationsaggregat ska deklareras och CE-
märkas.
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Arbetsgrupp Fläkt i drift, som utarbetar tydlig 
praxis kring hur ventilation kan skydda boende vid 
brand i flerbostadshus.

 

Styrgrupp Utbildning och IUC, som har tagit fram 
en företagsutbildning för ventilationsmontörer.

 

Lärarna på YH Enköping, för mångårig kunskaps-
förmedling vid Sveriges enda utbildning till venti-
lationsingenjör.

 

Mångfaldsutmärkelse 
Svensk Ventilations utmärkelse för mångfald inom 
ventilationsbranschen tilldelades Bevego, för att 
framgångsrikt ha lyft fram kvinnliga medarbetare 
på alla nivåer i en i övrigt mycket mansdominerad 
bransch. Läs mer.

 

Mötet avslutades med två föredrag. Hans Ny-
blom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsfö-
retagen, gav sin syn på Branschens framtida digi-
tala omvärld. Mats Petersson, författare och 
estradör, visade hur man skapar effektivitet i 
världsklass i en organisation. Läs mer om årsmö-
tet. 

  

http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/maj/de-vinner-mangfaldspriset/
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=34120&admSiteID=1&parMenMPaID=9
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=34120&admSiteID=1&parMenMPaID=9
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Stockholms Lokalavdelning 

Lunchträff 12 juni om Norden  
Vårterminens avslu-
tande lunchträff be-
handlar ventilations-
marknaden i Norden. 
Vilka likheter och skill-
nader ser en ventilat-
ionsentreprenör re-
spektive en produkttill-
verkare mellan Sve-
rige och våra grann-
länder Danmark, Fin-
land och Norge. Vad 
betyder olika traditioner, affärsmodeller och 
regler för systemval och produkter? 

Göran Krawe är vd för Gunnar Karlsen Sverige AB 
med mångårig erfarenhet som ventilationsentreprenör. 
Kenth Granljung är försäljningsansvarig för Nordeu-
ropa inom Swegon Group.. Båda är eller har varit sty-
relseledamöter i Svensk Ventilation. 

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

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus 
Riksdalervägen 2, Hägersten. 

Länk till anmälan. 

 

Vårmöte 27-28 april 

Vårmötet hölls i vanlig ordning ombord på M/S 
Birka, och gästades denna gång av Per-Eric Mag-
nusson, ordförande i Styrgrupp Produkter. Per-
Eric tog bland annat upp en lärorik diskussion om 
hur viktigt det är att hålla reda på förutsättning-
arna när man jämför aggregatprestanda. Medlem-
marna hjälptes åt att fylla tavlan med figurer, siff-
ror och ekvationer. 

Avdelningens stämma utsåg följande styrelse: 
 Ordförande Nicklas Brömster, IV Produkt 
 Eric Lindqvist, Gösta Schelin 
 Per Holmqvist, Creovent 
 Johan Blank, Ventprojekt 
 Mikael Windefalk, Windefalk 
 Joakim Wall, Assemblin 
 Magnus Ljunggren, Fläkt Woods 
 Mats Ogenborg, Ventilator 

Höstmötet bokades in till den 12-13 oktober om-
bord på M/S Birka. 

https://goo.gl/forms/nCs6qKl5MpPc3e0p1
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Lunchträff 8 maj: 
Montering av brandspjäll 

Vid Stockholmsavdelningens lunchträff den 8 maj 
belyste Niclas Andersson och Michael Bränd-
ström hur olika typer av brandspjäll ska monteras 
och de vanligaste misstagen. De berättade också 
vad de olika klasserna står för och gick igenom de 
viktigaste reglerna.  

Lokalavdelning Väst 

AB och ABT på tre eftermiddagar 
Under tre eftermiddagar i april och maj anordnade 
Lokalavdelning Väst inom Svensk Ventilation en 
kurs om de allmänna bestämmelserna AB 04 och 
ABT 06. Krister Lindgren och Johan Wingmark 
från AG Advokat gick igenom bestämmelserna 
del för del under tre pass: 

• Avtalsrätt, entreprenadformer och 
kontraktsarbetenas omfattning. 

• Entreprenörens rätt till ersättning utöver 
kontraktssumman och rätten till tidsförlängning. 

• Entreprenörens felansvar och 
besiktningsförfarandet. 

En mycket stor del av Sveriges ventilationsinstallat-
ioner görs upp med hänvisning till de allmänna be-
stämmelserna i AB 04 och ABT 06. AB och ABT är 
framtagna gemensamt av beställar- och utförarsidan 
och syftar till att fördela riskerna mellan parterna. De 
är utarbetade av Föreningen Byggandets Kontrakts-
kommitté – BKK, där Svensk Ventilation är medlem. 
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2017-09-05 Göteborg 

Självstudier + 2017-09-26 Stockholm 

Självstudier + 2017-10-03 Katrineholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

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

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2017-11-21 – 2017-11-23 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

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

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2017-09-18 – 2017-09-20 Göteborg 

2017-11-13 - 2017-11-15 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

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

2017-10-17 - 2017-10-19 Katrineholm 

2017-11-28 - 2017-11-30 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2017-09-26 - 2017-09-27 Katrineholm 

2017-11-07 - 2017-11-08 Katrineholm 

Ekonomi i projekt 

2017-11-21 - 2017-11-22 Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2017-10-10 - 2017-12-14 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 besiktning. Tre lärar-
ledda 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/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 april-juli 2017 
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, Stock-
holm 

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

2017-04-20 Tillsyn IUC, Göteborg 

2017-04-20 Utbildning i AB och ABT, Göteborg 

2017-04-20 CE-märkning av kanaler, webb-
möte 

2017-04-21 Arbetsgrupp Lagar och regler, 
webbmöte. 

2017-04-21 Styrelsemöte med IN, webbmöte 

2017-04-25 Företagsforskarskola, Stockholm 

2017-04-26 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2017-04-27 Utbildning i AB och ABT, Göteborg 

2017-04-27 -28 Vårmöte med Stockholms lokalav-
delning, M/S Birka 

2017-05-03 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 

2017-05-03 CEN TC 156 Ventilation for build-
lings, Bryssel 

2017-05-04 Utbildning i AB och ABT, Göteborg 

2017-05-08 Lunchträff, Montering av brand-
spjäll, Stockholm 

2017-05-09 Arbetsgrupp Fläkt i drift, Stock-
holm 

2017-05-10 SIS TK 170, Luftbehandling, 
Stockholm 

2017-05-18 Årsmöte, Stockholm 

2017-05-18 Inneklimatgalan, Stockholm 

2017-05-18 -19 Eurovent Annual Meeting, Paris 

2017-05-23 Invigning av IUC:s ventilations-
labb, Katrineholm 

2017-06-01 Arbetsgrupp Aggregatdirektiv, 
webbmöte. 

2017-06-01 Eurovent PG-FIL (luftfilter), Düs-
seldorf 

2017-06-07 Eurovent PG-RAHU (bostadsag-
gregat), Innsbruck 

2017-06-08 IUC ledningsgrupp, VVS-ingenjör, 
Stockholm 

2017-06-12 Lunchträff, Ventilationsmarknaden 
i Norden, Stockholm 

2017-06-13 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2017-06-14 Ljud och luft i innemiljön, Borås 

2017-06-15 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webb-
möte. 

2017-06-16 Styrgrupp Marknad, webbmöte. 

2017-07-02 -06 Almedalsveckan, Visby 

 


