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Stöd till nya lösningar för ventilation 
Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt 
och hållbart bostadsbyggande. Stödet lämnas för 
åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart 
bostadsbyggande med minskad klimat- och miljö-
påverkan. Det är Boverket som administrerar stö-
det och ansökningsomgången under 2018 pågår 
från den 1 augusti till och med den 8 oktober 
2018. Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor 
under 2018-2020 och kan lämnas till projekt som 
introducerar ny teknik inom områden som exem-
pelvis nya lösningar för ventilation i byggnader 
som förbättrar luftkvalitén och därmed hälsan för 
de boende. Läs mer. 

Dålig luft global dödsorsak nr 4 
Den årliga 
luftkvalitets-
rapporten 
The State 
of Global 
Air visar att 
dålig luft är 
den främsta 
miljörelate-
rade döds-
orsaken. 
Bland samtliga dödsorsaker är det endast högt 
blodtryck, felaktig kost och tobaksrökning som dö-
dar fler personer i världen. Och även inomhusluf-
ten pekas ut – en av tre invånare på vår planet 
exponeras för dålig luft både inne och ute. Den 
allra farligaste inomhusluften utsätts den för som 
vistas i bostäder och lokaler där man eldar med 
fasta bränslen inomhus, till exempel vid matlag-
ning över öppen eld. Läs mer eller besök 
www.stateofglobalair.org.  

Inomhusluften i Almedalen 
Svensk Ventilation är på plats under Almedals-
veckan i Visby den 2-5 juli. Vi anordnar semi-
narier och föredrag om inomhusluftens betydelse 
för hälsan & produktiviteten och hur man energief-
fektiviserar. Besök vår trailer och läs mer om pro-
grammet. 

Lönsamt att bygga miljövänligt 
En ny rapport från World Green Building Council 
slår fast att det är lönsamt att välja miljövänliga 
byggnadssätt. Arbetslokaler med bra inomhusluft, 
god komfort och tillgång till natur och bekvämlig-
heter leder helt enkelt till 
produktivare och friskare 
personal. Läs mer eller 
ladda ner rapporten. 

Vi bryr oss om dina personuppgifter 
Vi informerar därför gärna om 
• Hur vi hanterar dina personuppgifter. 
• Varför vi behöver spara dina uppgifter. 
• Dina rättigheter och möjligheter att få eller 

slippa nyheter från oss. 
Läs mer 

  

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-innovativt-och-hallbart-bostadsbyggande/
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/17/more-than-95-of-worlds-population-breathe-dangerous-air-major-study-finds/
http://www.stateofglobalair.org/
http://www.svenskventilation.se/2018/05/almedalsveckan-2018/
http://www.worldgbc.org/news-media/doing-right-planet-and-people-business-case-health-and-wellbeing-green-building
http://www.worldgbc.org/sites/default/files/WorldGBC%20-%20Doing%20Right%20by%20Planet%20and%20People%20-%20April%202018_0.pdf
https://svenskventilation.us17.list-manage.com/track/click?u=7a4016ee693499320670d84d9&id=6643485a24&e=7fa023e77d
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Forskare kräver förlängd skolmiljard 
I en debattartikel föreslår forskare och Astma- och 
Allergiförbundet att regeringen förlänger och för-
bättrar det statliga stödet för upprustning av skol-
lokaler som upphörde 1 april 2018. Barn ska inte 
behöva bli sjuka av lokaler med bl.a. dålig luftkva-
litet. Förebyggande underhåll och renovering av 
skolor är en viktig åtgärd men prioriteras inte av 
alla fastighetsägare och huvudmän (ofta kommu-
ner) och de ekonomiska resurserna för renovering 
varierar. 
Detta 
skapar oac-
ceptabla 
skillnader 
mellan 
kommuner 
och skolor. 
Läs mer.  

Svensk Ventilations rapport ger eko 
Svensk Ventilations rapport under våren som jäm-
för FTX- och FX-ventilation har uppmärksammats 
av en rad nyhetssajter, däribland Hållbart Byg-
gande, VVS Forum , Fastighet&Bostadsrätt och 
Fastighetstidningen. Kolla in vår nya artikel om 
sovrummens luftflöde och CO2, där du också kan 
klicka vidare till den fullständiga rapporten. 

Ny vägledning om Fläkt-i-drift 
En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har un-
der 2017 skrivit denna vägledning som nu finns till 
salu i vår webbutik. Boken riktar sig till alla som 
projekterar, installerar, inspekterar eller sköter 
byggnader med ventilationssystem med Fläkt-i-
drift.  

Medlemspris 200 kr, ordinarie pris 400 kr. 
Läs mer och beställ. 
Vägledningen erbjuds även till ett förmånligt pa-
ketpris tillsammans med Praktiska lösningar - 
Brandskydd - Ventilation. Till paketerbjudandet 

Vad menas med Fläkt-i-drift? 
En skyddsmetod där man låter ventilationssystemet 
fortsätta att gå om det börjar brinna för att på så sätt 
suga undan brandgaserna. Så egentligen menar man 
fläkt i drift vid brand. Att projektera, installera och 
sköta ventilationssystem med Fläkt-i-drift kräver sär-
skild omsorg och vissa specialkunskaper. 
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https://www.aftonbladet.se/a/5Vl53z
http://hallbartbyggande.com/oppna-sovrumsfonster-forsamrar-luften-i-bostaden/
http://hallbartbyggande.com/oppna-sovrumsfonster-forsamrar-luften-i-bostaden/
http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/maj/darfor-ger-grannens-oppna-fonster-daligt-luft-hos-dig/
http://www.fastighetochbostadsratt.com/Teman/64586-Osaker-ventilation-i-nybyggda-bostader.html
http://fastighetstidningen.se/fa-koll-pa-luften/
http://www.svenskventilation.se/2018/05/osaker-ventilation-i-nybyggda-bostader/
http://www.svenskventilation.se/publikation/vagledning-flakt-i-drift/
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är ven-
tilationsbranschens re-
missinstans och har under 
april och maj månad sva-
rat på följande remisser: 

 Delbetänkande Nystart 
för byggstandardise-
ringen genom stärkt 
samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för 
modernare byggregler.  

 Förslag till ändring i Boverkets byggregler 
(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.  

 Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd (2007:4) om energideklaration för 
byggnader.  

 Förslag till nya föreskrifter och ändring i Skol-
verkets föreskrifter om bl.a. ventilation. 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.  

Fler behövs men färre påbörjas 
Statistiska centralbyråns statistik över antalet på-
började bostäder visar 13 % minskning under 
första kvartalet jämfört med föregående år.  
Läs mer.  
Samtidigt presenterar Boverket sin samlade bild 
av bostadsmarknaden, som visar fortsatt stort be-
hov av nya bostäder. Boverket pekar särskilt ut 
bostadsbehovet för äldre som vill flytta till en mer 
tillgänglig bostad. Läs mer. Eller titta på presen-
tationen Behov av bostadsbyggande 2017-2025. 

SIS-möte om luftbehandling 
SIS tekniska kommitté 170 (Luftbehandlingstek-
nik) möttes den 8 maj i Stockholm. Huvudpunkten 
var den nya standarden SS-EN 16282 om venti-
lationskomponenter för storkök, där del 8 tar upp 
krav och provning för installationer för behandling 
av aerosol. Kommittén beslöt att begära hos CEN 
att denna standard ändras för att bli mer teknikne-
utral i sina krav om att utrustningens utsläpp av 
kväveoxider och salpetersyra ska begränsas. 
Nästa möte hålls den 13 november. 

Nypublicerad standard 
SIS-CEN/TS 16244:2018 
Ventilation på sjukhus – Övergripande hierarkisk 
struktur och gemensamma termer och definitioner 
för en standard relaterad till ventilation på sjukhus 
Ventilation in hospitals – Coherent hierarchic 
structure and common terms and definitions for a 
standard related to ventilation in hospitals. 

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 på två orter: 

• 30 maj i Stockholm fullbokad. 
• 12 september i Stockholm 
• 24 oktober i Stockholm 
• 7 november i Göteborg 
• 6 december i Stockholm 
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http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-1a-kvartalet-2018-preliminara-uppgifter/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/bostadsmarknaden-nu-och-framat--mer-maste-byggas/
https://youtu.be/LcwqCfX6AgE
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
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Webbutbildning - PBL Akademin 
Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar 
med frågor som rör krav på byggnadsverk och 
regler för byggande. Läs mer om webbutbild-
ningen och PBL Akademin. 

Energimyndigheten 

Frukostmöte om energimärkning 
Det ska vara lätt för företagen att göra rätt vad 
gäller energimärkning i reklam och på internet. 
Just därför bjuder myndigheten in till ett frukost-
möte den 29 maj med information om vad som 
gäller. Mötet rekommenderas till dig som är tillver-
kare eller återförsäljare av produkter som före-
kommer i visuella annonser, tekniskt reklam-
material eller på internet. Läs mer och anmäl dig. 

Arbetsmiljöverket 

Nyhet - Personlig skyddsutrustning 
En ny EU-förordning började gälla för personlig 
skyddsutrustning den 21 april 2018. Det är en EU-
förordning som är direkt tillämplig i Sverige och in-
nebär en modernisering och effektivisering av re-
gelverket inom området, (EU) 2016/425. En nyhet 
är att det förutom krav på tillverkare av personlig 
skyddsutrustning dessutom tillkommer krav på im-
portörer och distributörer av personlig skyddsut-
rustning. Läs mer. 

Ny styr- och reglerutbildning 
Vill du kompetensutveckla dig inom styr- och 
reglerteknik? IUC:s nya teoretiska grundkurs är 
första steget i förståelsen för styr- och reglerteknik 
inom fastighetens olika sy-
stem. Kursen passar den som 
arbetar som fastighetsskö-
tare, ventilations-, rör- eller 
kylmontör samt tekniker.  
Läs mer. 

Ventilationsingenjörsutbildning 
Tipsa intresserade att söka Ventilationsingenjörs-
utbildningen i Enköping! Det är en eftergymnasial 
yrkeshögskoleutbildning som är 
avgiftsfri och studiemedelsberät-
tigad. Utbildningen startar den 
27 augusti 2018. Läs mer. 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/ny-webbutbildning-med-boverkets-byggregler-i-fokus/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/ny-webbutbildning-med-boverkets-byggregler-i-fokus/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/utbildning-for-kommuner-och-lansstyrelser-med-flera/pbl-akademin/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/frukostseminarium-om-krav-pa-energimarkning-i-reklam-och-pa-internet/
https://www.av.se/nyheter/2018/eu-forordning-om-personlig-skyddsutrustning-ersatter-foreskrift/
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-grundkurs
http://yh.enkoping.se/underwebbar/yrkeshogskolan/jag-vill-studera/yrkesutbildningar/ventilationsingenjor.html
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Årsmöte den 17 maj 
Årets föreningsstämma lockade ett hundratal till 
Hasselbacken på Djurgården i Stockholm. Anders 
Freyschuss omvaldes som ordförande samtidigt 
som företaget Gunnar Karlsen Sverige AB tog 
plats i styrelsen.  

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

och följande suppleanter: 
Mårten Söderback (Bevego) 
Sören Andersson (Camfil) 
Erik Andersson (Caverion) 
Jan-Peter Rask (FläktGroup) 
Jimmy Åsberg (Gunnar Karlsen) 
Johan Dahl (Gösta Schelin) 
Mattias Sjöberg (IV Produkt) 
Mats Ryd (Lindab) 
Christoffer Lindström (Swegon) 
Magnus Eklund (Systemair) 
Berne Christenson (Ventab) 
Mats Hillerö (Ventilator) 
Fredrik Östberg (Östberg) 

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

Stockholmsavdelningens sty-
relse fick utmärkelse för sitt ar-
bete samt Stockholmsavdel-
ningens Aktivitetsgrupp för ar-
betet med så intressanta och 
välbesökta lunchträffar. Utmärkelser fick också de 
som har hjälpt till att anordna eller ställt upp som 
föredragshållare. 
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Bengt Bergqvist fick en utmärkelse för arbetet 
med rapporten En jämförelse av FX- och FTX-sy-
stem för flerbostadshus och referensgruppen Bo-
stad. 

Dessutom fick Magnus 
Everitt utmärkelse för sitt 
långvariga engagemang 
för att stärka ventilation-
ens betydelse inom in-
stallationsbranschen. 

Mångfaldsutmärkelse 
Svensk Ventilations utmärkelse för mångfald inom 
ventilationsbranschen tilldelades FläktGroup, för 
att framgångsrikt ha lyft fram kvinnliga medarbe-
tare på alla nivåer i en i övrigt mycket mansdomi-
nerad bransch. Läs mer. 

 
Mötet avslutades med två föredrag. Bertil Jöns-
son från Boverket informerade om myndighetens 
regeringsuppdrag gällande inomhusmiljö och 
Johnny Sundin, föreläsare och trendspanare höll 
en inspirerande föreläsning om framtidsplaneten 
och en tankeväckande resa in i våra framtida liv. 
Läs mer om årsmötet.  

http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/maj/de-har-lyft-fram-kvinnor-pa-alla-nivaer/
https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/8366?orgid=353&type=News
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Stockholms Lokalavdelning  

 
Många frågor om byggplatslogistik 
Att behovet av bättre logistik är stort i installat-
ionsbranscherna bekräftades den 11 maj, när In-
ders Ivarsson och Fredrik Bergegård berättade 
om Morgondagens logistik på byggarbetsplatsen. 
Vårterminens sista lunchträff samlade en ovanligt 
frågvis skara, så det blev nästan lika mycket dis-
kussion som föreläsning.  

Höstens lunchträffar 
Höstterminens datum Inga teman fastställda. 
10 september 
8 oktober 
12 november 
10 december 

 

 

 
Lokalavdelning Väst 
 
Ny styrelse 
Vid lokalavdelningens årsstämma den 21 maj ut-
sågs följande styrelse. 

 Hillevi Skötte, Ventab, ordförande 

 Jesper Fornell, Bevego  

 Tony Serenban, Caverion 

 Anders Rosenkvist, Gunnar Karlsen Sverige 

 Per-Olof Claesson, Swegon 

 Anders Håkansson, Systemair 

Kommande aktiviteter 
Lokalavdelning Väst planerar inför hösten att hålla 
en brandutbildning och även att fortsätta med juri-
dikutbildningar. Nästa aktivitet blir en mingelträff i 
slutet av september. 

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

http://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/lokalavdelningar/vast/
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Utbildning och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2019-04-08 - 2019-10-25 Katrineholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2018-09-04 Katrineholm 

Självstudier + 2018-11-06 Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2 dagar Kontakta IUC 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2018-09-25 - 2018-09-26 Katrineholm 

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

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

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 fullbokad 

2018-09-24 – 2018-09-26 Stockholm 

2018-10-16 - 2018-10-18 Göteborg 

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

Injustering av luftflöden 

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

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

Mätning av luftflöden 

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

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

Styr- och reglerteknik, grundkurs, NY KURS 

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

Projektekonomi 

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

2018-12-03 - 2018-12-04 Katrineholm 

Projektledarutbildning, 10 kursdagar 

2018-08-27 - 2018-12-04  Katrineholm 

 
Varvad montörsutbildning 
Halvårsutbildningen till ventilationsmontör har fått 
ett positivt mottagande, så det blir en omgång 
även 2019. Läs mer om ventilationsmontörsutbild-
ningen och anmäl er till nästa utbildningsstart. 

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

  

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1-ventilationsmontor
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-certifierad-steg-2
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-certifierad-steg-3
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-ovk-certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-grundkurs
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/projektledning/projektekonomi
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/projektledning/projektledarutbildning
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
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Golftävling 15 juni 
Nu finns åter chansen att få ståta med vandrings-
priset, som just nu förvaltas av Carl Askemar. 
Svensk Ventilations golfturnering sker även i år 
som en deltävling i EMTF:s golftävling.  
Sprid detta till dina golfspelande kollegor! 

Tävlingsform: Slaggolf (en klass) 

Prisutdelning sker efter EMTF:s prisutdelning 

Plats: Sollentuna GK 

Dag: fredagen den 15 juni 

Samlingstid: 07.00 

Start: Kanonstart 08.00 

Anmäl dig via denna länk senast den 8 juni. 

Väl mött på banan! 

Medlemskalender april-juli 2018 

2018-04-10 -13 Nordbygg, Stockholm 

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

2018-04-19 ECC-kampanjen, webbmöte 

2018-04-19 -20 Vårmöte med Lokalavdelning 
Stockholm 

2018-04-23 Styrgrupp Marknad 

2018-04-24 Branschdag om Brand, Karlstad 

2018-05-04 Remiss om BBR-krav på SFP, 
webbmöte 

2018-05-08 SIS TK 170, Stockholm 

2018-05-09 IUC ledningsgrupp, Stockholm 

2018-05-09 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 

2018-05-14 Lunchträff om logistik, Stockholm 

2018-05-17 Styrelsemöte, Stockholm 

2018-05-17 Årsmöte, Stockholm 

2018-05-22 Bostadsgruppen, Stockholm 

2018-05-22 ECC-kampanjen, webbmöte 

2018-05-22 Arbetsgrupp om storköksstandard, 
webbmöte 

2018-05-23 Nordiskt branschmöte, Oslo 

2018-05-24 -25 Eurovents årsmöte, Oslo 

2018-05-29 Styrgrupp Brand, Katrineholm 

2018-05-30 Installationsbrandskydd, konfe-
rens, Stockholm 

2018-06-13 CEN TC 156 Ventilation For Build-
ings, Berlin 

2018-06-14 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2018-06-19 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2018-07-02 -05 Almedalsveckan, Visby 

 

http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/energi-miljo-golfen-i-stockholm

