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Moderniserad ventilationskontroll 
RISE har publicerat sin rap-
port Moderniserad ventilat-
ionskontroll och de menar 
att rätt använd kan den ob-
ligatoriska ventilationskon-
trollen (OVK) leda till ett bra 
inneklimat med låg energi-
användning. Men det finns 
tydliga brister i OVK. Om 
inte dessa brister korrigeras 
och OVK:n moderniseras, 

riskerar berättigandet och förtroendet för den att 
minska. Läs rapporten och pressmeddelandet. 

Rapportens utvecklingsförslag: 
• Inkludera innemiljön och brukande av lokalen i 

OVK:n på ett bättre sätt. 
• Avgift för handläggning av OVK-ärenden. 
• Enhetligt, helst elektroniskt protokoll. 
• Utbildning och kompetenshöjning för OVK-kon-

trollanter och OVK-handläggare. 
• Krav att samma OVK-kontrollant utför både OVK-

kontroll och efterkontroll. 
• Minimikrav för energisparåtgärder. 
• Granska lagstiftningen inom området. 

OVK: 65 % av företagen underkända 
65 procent av Sveriges största allmännyttiga bo-
stadsföretag 
har ventilat-
ionssystem 
som inte är 
godkända i 
OVK, enligt 
VVS-Forums 
undersökning. 

Bättre lag behövs för bättre luft 
I en debattartikel i Altinget uppmanar Svensk 
Ventilation, Astma och Allergiförbundet och Instal-
latörsföretagen bostadsminister Peter Eriksson att 
modernisera lagstiftningen om obligatorisk venti-
lationskontroll (OVK). Varken kommuner eller fas-
tighetsägare har levt upp till lagkraven och konse-
kvenserna har varit få. Problemen blir än mer 
akuta nu när många klassrum, till följd av växande 
elevkullar, är underdimensionerade och trång-
boddheten i flerbostadshus 
ökar i bostadsbristens spår. 
Dessa förändringar belastar 
ventilationen på ett sätt som 
den inte är avsedd för och 
elever, skolpersonal och bo-
ende betalar i form av för-
sämrad arbets- och boende-
miljö. OVK:n behöver mo-
derniseras för att god inom-
husluft ska säkerställas. Läs 
vår debattartikel. 

Inneluften påverkar uteluften 
Enligt en studie är det luftföroreningarna av flyk-
tiga kemiska ämnen (VOC) från luften inne som 
tycks försämra luften ute. Läs och lyssna mer 

Fler bostäder måste byggas 
Enligt Boverket behöver det byggas fler bostäder i 
Sverige för att räcka till den ökande befolkningen. 
Bostadsbyggandet ökade totalt under 2017 men 
under det tredje kvartalet stagnerade antalet ny-
byggda bostäder. Fram till år 2025 behöver det 
byggas 600 000 bostäder för att fylla behovet, 
framför allt de närmaste åren för att kompensera 
för det som inte byggts tidigare år. Läs mer och 
se filmen. 

http://www.e2b2.se/library/3679/slutrapport_moderniserad_ventilationskontroll.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/rise/pressreleases/obligatorisk-ventilationskontroll-missar-maalet-2418136
http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/februari/underkand-ovk-hos-over-halften-av-bostadsforetagen/
http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/februari/underkand-ovk-hos-over-halften-av-bostadsforetagen/
https://www.altinget.se/vard/artikel/debatt-battre-lag-behovs-for-battre-luft/
https://www.altinget.se/vard/artikel/debatt-battre-lag-behovs-for-battre-luft/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6887082
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/pressrum/presskonferens-vi-maste-fortsatta-bygga-fler-bostader-i-sverige/
https://www.youtube.com/watch?v=LcwqCfX6AgE
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Examen för ventilationsmontörerna 
Den första gruppen som har gått IUC:s ventilat-
ionsmontörsutbildning har haft examen och fått 
sina nya certifikat/kort. 
Den nya utbildningen är 
initierad av branschen 
och framtagen av IUC, 
Svensk Ventilation och 
ventilationsföretag. Un-
der sex månader har deltagarna varvat sex teore-
tiska utbildningsveckor på IUC med praktiska trä-
ningsveckor på företaget. Utbildningen ger delta-
garna kunskaper för att kvalitetssäkra arbeten och 
undvika reklamationer och ”backjobb”. Med dessa 
grundkunskaper är det lättare att göra rätt redan 
från start.  

Deltagarnas bakgrund har 
varierat från mindre än ett 
års erfarenhet till tio år i 
branschen. Det har bidragit 
till en kreativ dynamik och 
stämning i gruppen.  
-Alla har delat med sig av 
erfarenheter, bidragit med 
nytänkande och diskuterat, 
konstaterar lärarna Klas 
och Angela Röhr. 

Läs vad deltagare och företagsledare tycker på 
IUC:s webb och i Energi&miljö. Anmälan till nästa 
utbildningsomgång som startar 23 april. 

Bengt Ohlsson, som var med och startade IUC, frågas 
ut av vd Marcus Andersson. Foto: Slussen-biz 

Jubileum för installatörsskola 
Installatörsföretagens, 
Svenska kyl- och vär-
mepumpföreningens 
och Svensk Ventilations 
skola IUC firade 30 år 
den 8 februari. Vid in-
vigningen av skolan 
1987 var det ingen 
mindre än Göran Person, sedermera statsmi-
nister, som klippte invigningsbanden. 30 år se-
nare hölls det flera hyllningstal till jubilaren IUC. 
Svensk Ventilation gläds extra mycket åt det som 
har hänt i närtid. 2017 invigdes ett nytt ventilation-
slaboratorium. En unik utbildningsplats för venti-
lationsbranschen, inom injustering och mätning av 
luftflöden. Dessutom lanserade IUC tillsammans 
med Svensk Ventilation en ny utbildning till venti-
lationsmontör. I år kan IUC erbjuda Yrkesvux-ut-
bildningarna i samarbete med Viadidakt och 
kranskommuner. 2018 blev också IUC utvalt av 
Skolverket att vara en Branschskola för utbildning 
till Kylmontör och Ventilationstekniker på gymna-
sienivå. Läs mer om 30-årsjubilaren.  

https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/7850?orgid=353&type=News
http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2018/johan-och-joakim-om-nya-ventilationsutbildningen
http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2018/johan-och-joakim-om-nya-ventilationsutbildningen
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2018/iuc-firar-30-ar
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Se boktipset - Drift och underhåll  
Svensk Ventilation har tillsammans med Installa-
törsföretagen och Byggtjänst gett ut en tredje ut-
gåva av Instruktioner för drift och underhåll. Utgå-
van är anpassad till att leverera instruktionerna di-
gitalt. Se filmen. 

Denna branschstandard visar 

 hur drift- och underhållsin-
struktioner kan föreskrivas 
och upphandlas.  

 vad som bör ingå i en 
drift- och underhållsin-
struktion. 

 vad som är samhällets krav och skiljer ut så-
dant som kan höra till övrig dokumentation. 

Boken innehåller många mallar och exempel, och 
mera mallar och checklistor finns att ladda ned i 
Dokumentbanken hos Byggtjänst. Köp boken. 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilations-
branschens remissinstans och har under 
februari månad svarat på följande remiss. 

 Förenklad kontroll av serietillverkade 
hus, Boverkets rapport En mer förutsäg-
bar byggprocess. 

Länk till alla Svensk 
Ventilation remissvar.  

Inneklimatscen på Nordbygg 2018 
På Nordbygg den 10-13 april kan du besöka 
Svensk Ventilations Inneklimatscen, 
där mässdagarna är späckade med 
intressanta korta föredrag. Se hela 
programmet på nästa sida. Länk till 
Nordbyggs olika scenprogram. 

Svensk Ventilation är delaktig på flera sätt under 
Nordbygg. Vi ingår i Nordbyggs arrangörsgrupp 
och är därför involverade i SACO:s studentdag 
den 10 april och i planeringen av föredragen på 
scenen Energismart beställare. 

  

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/februari/boktips-instruktioner-for-drift-och-underhall/
https://byggtjanst.se/bokhandel/dokumentbanken/drift-och-underhall/
http://www.svenskventilation.se/publikation/instruktioner-for-drift-och-underhall-utgava-3/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.nordbygg.se/program?sc_lang=sv-se
http://www.nordbygg.se/program?sc_lang=sv-se
http://www.nordbygg.se/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/forvaltning/instruktioner-for-drift-o-underhall.-utg-3/
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Inneklimatscenen tisdag 10 april   
9:40 Klarar man 30% energibesparing med 

enbart FTX? 
Roland Jonsson, WSP 

10:00 eBVD - Byggvarudeklarationens syfte är 
spårbarhet och långsiktig hantering 

Anna Jarnehammar IVL och Anneli 
Kouthoofd BMI 

10:20 Hur ska man CE-märka ventilationsag-
greagat? 

Mats Ryd, Svensk Ventilation 

10:40 Internet of things styr inneklimatet på 
kontoret 

Jan Risén, Svensk Ventilation 

11:00 Ny filterstandard ISO 16890 Anders Flyckt, Svensk Ventilation 
11:20 Praktikfall: FTX skapar möjligheter vid 

ROT med radon 
Björn Schenholm, Einar Matsson  

11:40 Torrt inomhusklimat – Vattnet i luft Tommy Vidó, Svensk Ventilation 
12:00 Utbildning och karriärvägar i ventilat-

ionsbranschen 
 

Jörgen Björklund, IUC och Britta Per-
mats, Svensk Ventilation 

12:40 Jämförelse av FX- och FTX-system för 
ventilation i flerbostadshus 

Erik Österlund, Svensk Ventilation 

13:00 BIM Alliance Byggmaterialgrupp med 
inriktning installation 

Mårten Lindström, BIM Alliance 

13:20 Rensbarhet i ventilationskanaler enligt 
SS-EN 12097 

Pelle Höij, RSVR 

13:40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid 
energismart renovering 

Britta Permats, Svensk Ventilation  

14:00 Nyttan och möjligheterna med OVK  Kurt Ingeberg, FunkiS 
14:20 Praktikfall: Behovsstyrd ventilation - bo-

städer som har uppgraderats från F till 
FTX 

Thomas Oltnäs, Svensk Ventilation 

14:40 Fältmetoder för mätning av luftflöden  Carl Welinder, Svensk Ventilation 
15:00 Nya energitaxor gör ventilationsvalet 

viktigare. 
Roland Jonsson; WSP 

15:20 Luftkvalitet och hälsa Anders Flyckt, Svensk Ventilation 
15:40 Tredjepartskontroll av inneklimatproduk-

ter - Eurovent Certification 
Erik Österlund, Svensk Ventilation 
och Sylvain Courtey, ECC 

Inneklimatscenen onsdag11 april   
9:40 Klarar man 30% energibesparing med 

enbart FTX? 
Roland Jonsson, WSP 

10:00 Hur ska man CE-märka ventilationsag-
greagat? 

Mats Ryd, Svensk Ventilation 

10:20 Fältmetoder för mätning av luftflöden  Carl Welinder, Svensk Ventilation 
10:40 Internet of things styr inneklimatet på 

kontoret 
Jan Risén, Svensk Ventilation 

11:00 Ny filterstandard ISO 16890 Anders Flyckt, Svensk Ventilation 
11:20 Låg energianvändning och nöjda hyres-

gäster – Installation av FTX i miljonpro-
gramshus 

Dennis Johansson, LTH 

12:00 Utbildning och karriärvägar i ventilat-
ionsbranschen 

Jörgen Björklund, IUC och Britta Per-
mats, Svensk Ventilation 
 

12:40 Kommittén för modernare byggregler 
berättar om sitt arbete 

Kurt Eliasson, utredare Modernare 
byggregler  

13:00 Designguide ventilation i energieffektiva 
flerbostadshus 

Per Kempe, BeBo 

13:40 Jämförelse av FX- och FTX-system för 
ventilation i flerbostadshus 

Erik Österlund, Svensk Ventilation 

14:00 Nyttan och möjligheterna med OVK  Torbjörn Knutsson och Kurt Ingeberg 
Funktionskontrollanterna 

14:20 Tredjepartskontroll av inneklimatproduk-
ter - Eurovent Certification 

Erik Österlund, Svensk Ventilation 
och Sylvain Courtey, ECC 

14:40 Praktikfall - bostäder som har uppgra-
derats från F till FTX 

Lars Molander, Svensk Ventilation 

15:00 Nya energitaxor gör ventilationsvalet 
viktigare. 

Roland Jonsson; WSP 

15:20 Luftkvalitet och hälsa Anders Flyckt, Svensk Ventilation 
15:40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid 

energismart renovering 
Britta Permats, Svensk Ventilation 

Inneklimatscenen torsdag 12 april   
9:40 Hur ska man CE-märka ventilationsag-

greagat? 
Mats Ryd, Svensk Ventilation 

10:00 eBVD - Byggvarudeklarationens syfte är 
spårbarhet och långsiktig hantering 

Anna Jarnehammar IVL och Anneli 
Kouthoofd BMI 

10:20 Nyttan och möjligheterna med OVK  Kurt Ingeberg FunkiS 
10:40 Internet of things styr inneklimatet på 

kontoret 
Jan Risén, Svensk Ventilation 

11:00 Ny filterstandard ISO 16890 Anders Flyckt, Svensk Ventilation 
11:20 Fläkt i drift Martin Borgström, Svensk Ventilation 
12:00 Utbildning och karriärvägar i ventilat-

ionsbranschen 
 

Jörgen Björklund, IUC och Britta Per-
mats, Svensk Ventilation 

12:40 Kommittén för modernare byggregler 
berättar om sitt arbete 

Kurt Eliasson, utredare Modernare 
byggregler  

13:00 Klarar man en 30% energibesparing 
med enbart FTX? 

Roland Jonsson, WSP 

13:20 Hur utreds ventilationssystem vid inne-
miljöproblem? 

Lars Ekberg, Swesiaq  

13:40 Stora Inneklimatpriset De nominerade 
14:00 Stora Inneklimatpriset De nominerade 
14:20 Stora Inneklimatpriset De nominerade 
14:40 Stora Inneklimatpriset De nominerade 
15:00 Nya energitaxor gör ventilationsvalet 

viktigare. 
Roland Jonsson; WSP 

15:20 Luftkvalitet och hälsa Anders Flyckt, Svensk Ventilation 
15:40 Jämförelse av FX- och FTX-system för 

ventilation i flerbostadshus 
Erik Österlund, Svensk Ventilation 

16.00 Torrt inomhusklimat – Vattnet i luft Tommy Vidó, Svensk Ventilation 
Inneklimatscenen fredag 13 april   

9:20 Klarar man 30% energibesparing med 
enbart FTX? 

Roland Jonsson, WSP 

9:40 Hur ska man CE-märka ventilationsag-
greagat? 

Mats Ryd, Svensk Ventilation 

10:00 BBR:s nya energikrav - hur påverkas 
fastighets- bygg- och ventilations-
branschen? 

Eje Sandberg, Aton 

10:20 Fältmetoder för mätning av luftflöden  Carl Welinder, Svensk Ventilation 
10:40 Internet of things styr inneklimatet på 

kontoret 
Jan Risén, Svensk Ventilation 

11:00 Ny filterstandard ISO 16890 Anders Flyckt, Svensk Ventilation 
11:20 Låg energianvändning och nöjda hyres-

gäster – Installation av FTX i miljonpro-
gramshus 

Hans Bagge, LTH 

12:00 Utbildning och karriärvägar i ventilat-
ionsbranschen 
 

Jörgen Björklund, IUC och Britta Per-
mats, Svensk Ventilation 

12:40 Jämförelse av FX- och FTX-system för 
ventilation i flerbostadshus 

Erik Österlund, Svensk Ventilation 

13:00 Luftkvalitet och hälsa Anders Flyckt, Svensk Ventilation 
13:20 Nya energitaxor gör ventilationsvalet 

viktigare. 
Roland Jonsson; WSP 

13:40 Rätt åtgärder för att ta bort Radon i 
Byggnader 

Dag Sedin, Radonföreningen 

14:20 Luft och ljud i innemiljön Penny Bergman, RISE 
14:40 Bra luft gör Dig smartare – viktigt vid 

energismart renovering 
Britta Permats, Svensk Ventilation 

15:00 Praktikfall – Upp till 75% energibespa-
ring med tilluftskanaler i fasadisole-
ringen 

Stefan Forsberg, Svensk Ventilation 

15:20 Certifiering av ventilationskanaler 
Ventilation Ducts certification 

Marie-Clémence Briffaut, ECC 

15:40 Hur täta är våra ventilationskanaler? Erik Österlund, Svensk Ventilation 
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Fria översättningsappar 
REHVA – VVS-konsulterna europeiska samar-
betsorganisation – har publicerat en webbsida 
och fria appar som visar vad VVS-tekniska be-
grepp heter på hela nitton olika europeiska språk. 
Besök webbsidan, som översätter direkt eller län-
kar vidare till App Store och Google Play. 

 

Organisationssamarbete 
REHVA - Federation of European Heating, Ventilation 
and Air Conditioning Associations, och  
EUROVENT - Europas industriförbund inom teknik 
för inomhusklimat, processkyla och livsmedelskyla 
samarbetar genom att organisationerna är ömsesidiga 
medlemmar i varandra. 

  

Ny kravstandard för ventilation 
Nu gäller den nya standarden för funktionskrav på 
ventilations- och luftkonditioneringssystem. 
EN 13779:2007 har dragits in  och ersatts av 
EN 16798-3:2018. En teknisk rapport med tolk-
ningar är på gång och kommer att ha beteck-
ningen prCEN/TR 16798-4. Skaffa standarden 
hos SIS. 

Standardremisser 
Följande standarder är ute på allmän remiss, 
alltså alla intressenter är välkomna att lämna syn-
punkter. Kontakta linn.holegard@sis.se. 

prEN ISO 29463-2 
High-efficiency filters and filter media for removing 
particles in air - Part 2: Aerosol production, measuring 
equipment and particle-counting statistics (ISO 29463-
2:2011) 
Svar till SIS senast 2018-03-12 

prEN ISO 29463-4 
High-efficiency filters and filter media for removing 
particles in air - Part 4: Test method for determining 
leakage of filter elements-Scan method (ISO 29463-
4:2011) 
Svar till SIS senast 2018-03-14. 

prEN ISO 29463-5 
High-efficiency filters and filter media for removing 
particles in air - Part 5: Test method for filter elements 
(ISO 29463-5:2011)  
Svar till SIS senast 2018-03-15. 

  

http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-dictionary.html
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/varmeisolering/ss-en-16798-32018/
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/varmeisolering/ss-en-16798-32018/
mailto:linn.holegard@sis.se
http://www.rehva.eu/publications-and-resources/rehva-dictionary.html
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Nypublicerade standarder 

SS-EN 16798-3:2018 
Denna standard ersätter SS-EN 13779:2007.  
Byggnaders energiprestanda – Ventilation för lokal-
byggnader (ej bostäder) - Del 3: – Funktionskrav på 
ventilations- och luftkonditioneringssystem 
Energy performance of buildings – Ventilation for 
buildings – Part 3: For non-residential buildings – 
Performance requirements for ventilation and room-
conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)  
En teknisk rapport med tolkningar är på gång som 
prCEN/TR 16798-4 

SS-EN 16798-7:2017 
Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggna-
der – Del 7: Beräkningsmetoder för bestämning av 
luftflöden i byggnader inklusive infiltration (Moduler 
M5-5) 
Energy performance of buildings – Ventilation for 
buildings – Part 7: Calculation methods for the deter-
mination of air flow rates in buildings including infilt-
ration (Modules M5-5) 

SS-EN 16798-9:2017 
Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggna-
der – Del 9: – Beräkningsmetoder för energikrav för 
kylsystem – (Modul M4-1 M4-4, M4-9) – Allmänt 
Energy performance of buildings – Ventilation for 
buildings – Part 9: Calculation methods for energy 
requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, 
M4-9) – General 

SS-EN 16798-13:2017 
Byggnaders energiprestanda – Ventilation för byggna-
der - Del 13: Beräkning av kylsystem (Modul M9) – 
Framställning 
Energy performance of buildings – Ventilation for 
buildings – Part 13: Calculation of cooling systems 
(Module M4-8) – Generation 

SIS-CEN/TR 16798-14:2017 
Byggnaders energiprestanda – Beräkning av kylsystem 
- Del 14: Tolkning av krav i in EN 16798-13 – Beräk-
ning av kylsystem (Modul M4-8) – Framställning.  
Energy performance of buildings – Ventilation for 
buildings – Part 14: Interpretation of the requirements 
in EN 16798-13 – Calculation of cooling systems 
(Module M4-8) – Generation 

SS-EN 16798-15:2017 
Byggnaders energiprestanda – Ventilation för bygg-
nader – Del 15: Beräkning av kylsystem (Modul M4-
7)- Lagring 
Energy performance of buildings – Ventilation for 
buildings – Part 15: Calculation of cooling systems 
(Module M4-7) – Storage 

SS-EN 16798-17:2017 
Byggnaders energiprestanda – Ventilation för bygg-
nader – Del 17: Riktlinjer för kontroll av ventilations- 
och luftkonditioneringssystem (Modul M4-11, M5-11, 
M6-11, M7-11 ) 
Energy performance of buildings – Ventilation for 
buildings – Part 17: Guidelines for inspection of venti-
lation and air conditioning systems (Module M4-11, 
M5-11, M6-11, M7-11) 

Grundkurs för kommittédeltagare 
Du som deltar i arbetet inom ISO, CEN eller SIS 
behöver kanske veta mer om standardisering. An-
mäl dig till SIS:s endagskurs. Kursen är gratis och 
ordnas under våren på två orter: 

• 21 mars i Stockholm 

• 16 maj i Göteborg 

• 30 maj i Stockholm. 

https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
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Sverige driver på om EU:s energimål 
Näringsutskottet i Riksdagen stöttar att Sverige 
ställer sig bakom Europaparlamentets förslag om 
skärpta energimål till år 2030, se tabellen. Det är 
just nu oklart om tillräckligt många medlemsstater 
kommer att stötta skärpningsförslaget. Läs mer. 

EU-mål till år 2030 för: Gällande Förslag 
Energieffektivisering 30 % 35 % 

Andel förnybar energi 27 % 35 % 
 

Vad är garantitid och ansvarstid? 
Skillnaden mellan garantitid och ansvarstid är 
främst att under garantitiden förutsätts entrepre-
nören vara ansvarig för fel och det är därför 
måste entreprenören bevisa motsatsen (om hen 
är av någon annan uppfattning). Under ansvarsti-
den är det beställaren som måste bevisa att ent-
reprenören ansvarar för felet. Läs mer. 

Bråttom att söka nya radonbidraget 
Den som vill söka bidraget direkt när det införs 
måste omgående mäta radonhalten i sitt hus. 
Mätningen ska genomföras under eldningssäsong 
vilket innebär att man måste påbörja mätningen 
snarast för att kunna slutföra senast 30 april. Läs 
mer. 

Arbetsmiljöverket får fler tips 
Tipsen om missförhållanden på jobbet till 
Arbetsmiljöverket har ökat kraftigt under 2017. 
1 500 tips rör den fysiska arbetsmiljön. Allt ifrån 
bristfällig utrustning till dålig luft, eller dåliga 
ljusförhållanden. Läs mer. 

  

https://www.altinget.se/eu/artikel/sveriges-hojda-energibud-ses-som-isbrytare
http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/februari/vad-har-jag-for--ansvar-for-fel-efter-avslutad-entreprenad/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/problem-med-radon-i-ditt-smahus--ett-nytt-radonbidrag-ar-pa-vag/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/problem-med-radon-i-ditt-smahus--ett-nytt-radonbidrag-ar-pa-vag/
http://www.duochjobbet.se/chef/allt-fler-tipsar-om-missforhallanden/
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Energimyndigheten 

Ventilation inspekteras 2018 
Vid en informationsträff om ekodesign och energi-
märkninng den 15 februari berättade Energimyn-
digheten att man under 2018 särskilt kommer att 
informera om och inspektera de produktgrupper 
som fick nya eller skärpta krav vid nyåret 2018. 
Alltså kan de som tillverkar och säljer ventilat-
ionsaggregat och fläktenheter räkna med att bli 
granskade, men även kontaktade i informations-
syfte. Notera också att bostadsenheter i energi-
klass F och G (de två sämsta energiklasserna) 
inte uppfyller de skärpta ekodesignkraven 2018, 
och därmed inte längre får säljas. Läs mer. 

Branschmöte om produktdatabas 
I slutet av 2017 släppte EU-kommissionen ett 
första utkast till den kommande tvingande pro-
duktdatabasen EPREL, där tillverkarna ska mata 
in data för alla energimärkta produkter. Energi-
myndigheten bjuder nu in alla företag till bransch-
möte den 9 mars för att diskutera förslagen till da-
tabasens utformning. Läs mer. 

EPREL utläses: 
EU Product Database for Energy Labelling 

Miljöstudie möjlighet för ventföretag 
Små och medelstora företag kan få upp till 70 % 
av kostnaden för att genomföra en studie som le-
der till en energieffektiv investering. En energi-
kartläggning identifierar en rad åtgärder men det 
är oftast de enklare åtgärderna som belysning el-
ler tryckluft som åtgärdas. Det kan finnas betydligt 
större möjligheter till energieffektivisering genom 

att fördjupa arbetet och att till exempel se över att 
ventilationen fungerar optimalt. Läs mer. 

Ny forskningsetapp för E2B2 
Energimyndigheten har avsatt 160 
miljoner kronor till en ny etapp av pro-
grammet E2B2 - Forskning och inno-
vation för energieffektivt byggande 
och boende - för perioden 2018–2021. 
Programmet har funnits sedan 2013 
och ger stöd till forskning och innovat-
ion inom energieffektivt byggande och boende. 
Läs mer eller ta del av E2B2:s forskningsresultat. 

Innemiljön undersökt 
IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med 
AB Stockholmshem och Kemikaliecentrum vid 
Miljöförvaltningen i Stockholms stad undersökt in-
nemiljön i energieffektiva bostäder i Norra Djur-
gårdsstaden i Stockholm.  I studien har innemiljön 
i tio lägenheter undersökts. Luftföroreningarna 
kvävedioxid, ozon, totalhalten av flyktiga orga-
niska ämnen, formaldehyd och partiklar PM10 
och PM2,5 mättes i inomhusluften samt tempera-
tur och relativ luftfuktighet. Halterna av luftförore-
ningar låg under rekommenderade riktvärden för 
god luftkvalitet inomhus. Läs mer. 

  

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering/produkter-med-krav/allmana-dokument/marknadskontrollplan-2018-energimyndigheten.pdf
http://www.energimyndigheten.se/eprel
http://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-till-studier-infor-energieffektiva-investeringar/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/ny-etapp-for-forskning-om-energieffektivt-byggande-och-boende/
http://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/vaerme-och-ventilation/moderniserad-ventilationskontroll/
http://www.byggkontakt.nu/nyheter/innemiljo-energieffektiva-byggnader/
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Aktuella konferenser 

Cold Climate HVAC 2018 
12-15 mars 2018 I Kiruna. Läs mer. 

Fukt och inomhusmiljö - Hållbart byggande 
14-15 mars 2018 i Kalmar Läs mer. 

SWESIAQ:s vår- och årsmöte 
14-15 mars 2018 i Kalmar. 

Smart building & digitalisation in the new 
EPBD. 20 mars i Frankfurt. Läs mer. 

 

Nordbygg 
10-13 april i Stockholm. Se 
scenprogram. 

 

Miljöbyggnadsdagen 
12 april i Stockholm. Läs mer. 

Workplace and Indoor Aerosols  
18-20 april i Cassino, Italien. Läs mer. 

Inomhusmiljö 2018 
24-25 april i Stockholm. Läs mer. 

Inomhusmiljö i förskola och skola 
30-31 maj i Stockholm. Läs mer. 

Indoor Air 2018 
22-27 juli i Philadephia, USA, Läs mer. 

AIVC conference 
18-19 september i Juan-les-Pins, FR. Läs mer. 

Årsmöte 17 maj 

Svensk Ventilation håller 2018 sitt årsmöte den 
17 maj på Scandic Hotel Hasselbacken på Djur-
gården i Stockholm. 

Tider 

14.00 Kaffe 

14.30 Föreningsstämma (dagordning med 
handlingar skickas ut senare) 

15.30 Paus 

15.45 Gästföreläsare 

18.30 Fördrink 

19.00 Middag 

Logi är förbokat för ett antal rum. Bokas vid an-
mälan till årsmötet. 

Länk till anmälan 

  

http://www.cchvac2018.se/
http://www.conservator.se/utbildningar/seminarium/
http://www.rehva.eu/news/news-single/article/rehva-seminar-smart-building-digitalisation-in-the-new-epbd-policies-and-imp.html
http://www.nordbygg.se/program?sc_lang=sv-se
http://www.nordbygg.se/program?sc_lang=sv-se
http://miljobyggnadsdagen.sgbc.se/
http://www.aerosols2018.eu/
http://www.inomhusmiljo.org/
http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/inomhusmiljo-i-skolan-och-forskolan/
http://www.indoorair2018.org/
http://www.aivc.org/event/18-19-september-2018-conference-juan-les-pins-39th-aivc-conference
https://goo.gl/forms/5aGHNTjh3OxLlTVF3
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Lokalavdelning Väst 
 
Kommande aktiviteter 
Lokalavdelning Väst planerar: 

 14 mars Lunchträff, se högerspalten. 

 Brandutbildning, 2 tillfällen, vårterminen 2018. 

Kontakta någon i lokalavdelningens styrelse om 
du undrar något eller vill engagera dig. 

Störningar i entreprenader lockade 
Ett fyrtiotal personer från tio olika ventilationsföre-
tag i Väst ägnade fredagen den 23 februari åt Ju-
ridiken kring störningar i entreprenader. Lärare på 
halvdagskursen var Carolina Bergquist, advokat 
och specialist på fastighetsrätt från AG Advokat, 
som är Svensk Ventilations entreprenadjuridiska 
samarbetspartner.  

AG Advokat är 
Svensk Ventilations 
samarbetspartner 
inom affärsjuridik, och erbjuder våra medlemsföretag 
juridisk rådgivning inom bl.a. entreprenadrätt, konsult-
rätt, skadeståndsrätt, offentlig upphandling och tviste-
lösning. Medlemsföretagen får vissa rabatter och rätt 
till 30 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning för 
varje nytt ärende. Mer information på medlemsidorna. 

Lunchträff 14 mars 
Nya filterklasser med ISO 16890 
Under 2018 blir det stora förändringar för alla som 
specificerar, köper och hanterar ventilationsluftfil-
ter. Den gamla standarden EN 779 med filterklas-
serna G4, M5, F7 osv upphör att gälla. Istället ska 
vi använda ISO 16890, som klassar luftfilter på ett 
helt annat sätt. Filtren mäts och klassas separat 
för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en 
sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna 
som filtret skiljer av. Läs mer på Svensk Ventilat-
ions webb. 

Standarden presenteras av 
Anders Flyckt, expert på parti-
kelfiltrering inom Camfil 
Svenska AB. Anders har lång 
erfarenhet av filterteknik och 
har bl.a. arbetat med kvalitets- 
och standardiseringsarbete. 

Tid och program 
Onsdag 14 mars 2018 
11.00‒12.00 Föredrag med frågestund. 
12.00 Lunch. 

Plats 
Ventab, Datavägen 21B, Askim 

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Lokalavdelning Väst 
Energi & Miljötekniska föreningen  
Funktionskontrollanterna i Sverige  

Länk till anmälan 

Kontaktperson 
Hillevi Skötte, hillevi@ventab.se, 031-86 89 87 

  

http://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/lokalavdelningar/vast/
http://www.svenskventilation.se/2016/12/nya-filterklasser-med-iso-16890/
http://www.svenskventilation.se/2016/12/nya-filterklasser-med-iso-16890/
https://goo.gl/forms/VEzB5thVYKk3cMIh1
mailto:hillevi@ventab.se
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Stockholms Lokalavdelning  
 
Vårterminens lunchträffar 
Följande datum är inbokade för lunchträffar under 
vårterminen: 

12 mars Ventilationsutmaningar i energieffek-
tiva, lufttäta flerbostadshus. 

16 april  Nyligen genomförda projekt vid 
RISE: Behovsstyrd bostadsventilat-
ion och Moderniserad OVK. 

14 maj Logistikföretagen på byggplatsen. 

11 juni tema ej fastställt. 

Vårmöte 19-20 april 
Träffa dina branschkollegor, engagera dig i ar-
betsgrupperna och håll dig informerad.  
Anmälan senast 
den 19 mars. 

Samling den 19 
april klockan 
17.00 i Birkater-
minalen, åter-
komst den 20 
april klockan 
15.45. 

Lunchträff måndag 12 mars 
Ventilationsutmaningar i lufttäta hus 
Nya energieffektiva, lufttäta flerbostadshus ställer 
högre krav på ventilationens design, montage, in-
justering och drift. Slarv och okunskap kan leda till 
onödiga och kostsamma garantiåtgärder, så det 
gäller det att förstå vilka utmaningar som ventilat-
ionstekniken möter i våra nya energieffektiva 
byggnader. Det gäller att ha ordning på detal-
jerna, exempelvis: 

 Luftflödesbalans, kanalisolering och avfrost-
ning måste vara i ordning för att bostaden ska 
bli så energieffektiv som utlovat. 

 Ersättningsluft: vad händer när spiskåpan for-
ceras? 

 Med lägre ljud från omgivningen så hörs in-
stallationerna mer. Hur reagerar de boende?  

Dagens föreläsare är Per Kempe, 
Projektengagemang, teknologie 
doktor i Installationsteknik. Per 
har utvärderat ett flertal installat-
ioner i bostäder och har många 
praktiska exempel att berätta om. 

Tid och program 
Måndag 12 mars 2018 
11.30 Lunchsmörgås och kaffe 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksda-
lervägen 2, Hägersten  

Arrangörer: Svensk Ventilation, Stockholms lo-
kalavdelning och Energi & Miljötekniska före-
ningen  

Länk till anmälan 

  

https://goo.gl/forms/PseE282IZgwXVWbv2
https://goo.gl/forms/ekq4ivr0pPiZgbVF2
https://goo.gl/forms/Mb8jRoHxxpf30Max2
https://goo.gl/forms/PseE282IZgwXVWbv2
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Många undrade om sovrumsdörren 
Vad händer när sovrumsdörren är stängd? Och 
hur fungerar ventilationen när fönstret står på 
glänt? Många, faktiskt hela 90 ventilatörer, samla-
des den 12 februari för att äntligen få veta. Bengt 
Bergqvists jämförande mätningar i FX- och FTX-
ventilerade bostäder visar att FTX ger stabila 

uteluftflöden oavsett hur man stänger, öppnar och 
gläntar på bostadens olika sovrumsfönster och -
dörrar. Däremot, när fönstret och dörren stod på 
glänt i det ena FX-ventilerade sovrummet så 
sjönk uteluftsflödet i det andra sovrummet, som 
hade dörren stängd, från 6 l/s till 2 l/s. Dessutom 
ökade koldioxidhalten från 1 000 ppm till 
4 000 ppm. Läs mer i VVS Forum.  

http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/februari/fonstervadring-kan-sla-ut-ventilation/
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Utbildning och kurser 
Ventilationsmontör – terminskurs inkl. certifiering 

2018-04-23 – 2018-10-19 Katrineholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2018-03-07 Katrineholm 

Självstudier + 2018-06-12 Stockholm 

Självstudier + 2018-09-04 Katrineholm 

Självstudier + 2018-11-06 Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2018-04-24 - 2018-04-25 Stockholm 

2018-10-24 - 2018-10-25 Katrineholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2018-05-15 - 2018-05-17 Katrineholm 

2018-09-25 - 2018-09-27 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2018-03-21 - 2018-03-22 Katrineholm 

2018-05-23 - 2018-05-24 Katrineholm 

2018-10-03 - 2018-10-04 Katrineholm 

2018-11-13 - 2018-11-14 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2018-05-29 - 2018-05-31 Stockholm fullbokad 

2018-06-11 - 2018-06-13 Stockholm 

2018-10-16 - 2018-10-18 Göteborg 

2018-12-11 - 2018-12-13 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

2018-04-17 - 2018-04-19 Katrineholm 

2018-08-28 - 2018-08-30 Katrineholm 

2018-12-04 - 2018-12-06 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2018-03-13 - 2018-03-14 Katrineholm 

2018-05-02 - 2018-05-03 Katrineholm 

2018-09-11 - 2018-09-12 Katrineholm 

2018-11-27 - 2018-11-28 Katrineholm 

Projektekonomi 

2018-09-11 - 2018-09-12 Katrineholm 

Projektledarutbildning 

2018-04-17 – 2018-11-08 Katrineholm 

Varvad montörsutbildning 
Höstterminens utbildning till ventilationsmontör 
har fått ett positivt mottagande. Därför startar en 
ny omgång i april 2018. Läs mer om 
ventilationsmontörsutbildningen och anmäl er till 
nästa utbildningsstart. 

Utbildningen varvar sex teoretiska utbildnings-
veckor på IUC med praktiskt arbete på företaget. 
Läs om höstens utbildning i tidningen Energi & 
miljö. 

 

  

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
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
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
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Medlemskalender februari-april 2018 
2018-02-01 Euroventcertifiering kampanj-

design, webbmöte 

2018-02-05 Lunchträff EMTF, Stockholm 

2018-02-06 Bostadsgruppen om FTX, Stock-
holm 

2018-02-06 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webbmöte 

2018-02-07 Lunchträff EMTF, Örebro 

2018-02-08 IUC 30-årsjubileum, Katrineholm 

2018-02-09 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webbmöte 

2018-02-12 Lunchträff om FX och FTX i bostä-
der, Stockholm 

2018-02-13 Minimässa, Östersund 

2018-02-14 Minimässa, Sundsvall 

2018-02-14 Styrgrupp Utbildning, Katrine-
holm/webb  

2018-02-14 IUC ledningsgrupp, Katrineholm 

2018-02-15 Minimässa, Gävle 

2018-02-15 Ekodesignseminarium, Energimyn-
digheten, Stockholm/webb 

2018-02-16 Ventilationsmontörsexamen, Katri-
neholm 

2018-02-19 Styrgrupp Marknad 

2018-02-19 Euroventcertifiering kampanj-
design, webbmöte 

2018-02-23 Störningar i entreprenader, kurs i 
Göteborg 

2018-03-05 Heta arbeten Teknikutskottet, 
Stockholm 

2018-03-05 Fläkt i drift slutgranskning, webb-
möte 

2018-03-07 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2018-03-09 Energimyndighetens branschmöte 
om produktdatabas, Stockholm 

2018-03-12 Lunchträff om ventilationsutma-
ningar i flerbostadshus, Stockholm 

2018-03-14 Lunchträff om nya filterklasser 
med ISO 16890, Göteborg 

2018-03-19 -20 Styrelsemöte, Östersund 

2018-03-20 SIS/TK 110 (Akustik), Stockholm 

2018-03-21 Euroventcertifiering kampanjupp-
följning, webbmöte 

2018-04-10 -13 Nordbygg, Stockholm 

2018-04-16 Lunchträff om RISE:s projekt om 
behovsstyrning och OVK  

2018-04-19 -20 Vårmöte med Lokalavdelning 
Stockholm 

2018-04-23 Styrgrupp Marknad 

2018-04-24 Branschdag om Brand, Karlstad 

2018-04-24 Minimässa, Älvsjö 

2018-04-25 Minimässa, Södertälje 

2018-04-26 Minimässa, Eskilstuna 

 


