
Nr 5 2018 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Inomhusluften i fokus i Almedalen 
Besök Svensk Ventilations trailer 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. Läs programmet. 

Bostadsministern svarar 
Peter Eriksson har nu svarat på vår debattartikel 
Bättre lag behövs för bättre luft. Han menar att re-
geringen satsar på bättre inomhusmiljö och att ett 

aktivt arbete pågår för att för-
bättra hälsofarlig inomhusluft. 
Bostadsministern är inte redo 
att föreslå avgifter för OVK:n 
men han instämmer i förslaget 
om att göra alla OVK-protokoll 
digitalt tillgängliga och enhet-
liga. Läs mer. 

Behovsstyrd bostadventilation 
Hållbart Byggande rapporterar från E2B2-pro-
jektet Behovsstyrd bostadventilation, där Svensk 
Ventilation har varit en av deltagarna. En slutsats 
från projektet är att en genomtänkt systemupp-
byggnad och styrstrategi påverkar energieffektivi-
teten väsentligt. Läs mer. 

Nya målet är redan passé 
I en debattartikel i Ny Teknik för-
slår Energieffektiviseringsföreta-
gen, Världsnaturfonden WWF 
Sverige, 100 % förnybart, Elrätt, 
Installatörsföretagen och Svensk 
Ventilation tydligare målstyrning 
och incitament för energieffektivi-
sering. Smarta incitament som styr mot ett utma-
nande men rimligt mål skapar bara vinnare. Läs 
våra förslag. 

Projekt för bättre inomhusluft 
I Finland ska Satakunta-projektet hitta nya sätt att 
förbättra inneluften i skolor, daghem och andra of-
fentliga byggnader. Projektet har bjudit in hundra 
kommuner från olika delar av Finland. Varje kom-
mun får själv välja hur de deltar i projektet. I stäl-
let för att delta i omfattande re-
noveringar kan de till exempel 
bara beställa enkäter eller 
dammprov. Läs mer.  

Debatt om ventilation i småhus 
I en debattartikel skriver Hans Östberg att man 
borde förbjuda frånluftsvärmepump med golv-
värme på grund av att man inte klarar kraven på 
bland annat komfort. Han undrar hur det är möjligt 
att detta är en standardlösning i Sverige. Läs de-
battartikeln. 

Enligt en förstudie så är kunskapen och sambanden 
mellan olika typer av ventilation låg hos svenska små-
hustillverkare. I våra nordiska grannländer Danmark, 
Finland och Norge är kunskapen inom detta område 
större. Där är också användningen av FTX-ventilation 
väsentligt mer utbredd i nya småhus och är i princip 
standard i alla nya småhus. 

http://www.svenskventilation.se/2018/05/almedalsveckan-2018/
https://www.altinget.se/artikel/bostadsministern-regeringen-satsar-paa-battre-inomhusmiljo
https://hallbartbyggande.com/spar-energi-med-behovsstyrd-ventilation/
https://www.nyteknik.se/opinion/nya-malet-for-effektivisering-ar-redan-passe-6919711?
https://www.nyteknik.se/opinion/nya-malet-for-effektivisering-ar-redan-passe-6919711?
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/06/06/skolor-och-daghem-ska-bli-kvitt-dalig-inomhusluft-abo-universitet-gor-en?
http://www.energi-miljo.se/tidningen/debatt/debatt-franluftsvarmepump-med-golvvarme-borde-forbjudas
http://www.energi-miljo.se/tidningen/debatt/debatt-franluftsvarmepump-med-golvvarme-borde-forbjudas
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remissin-
stans och har under maj och 
juni svarat på följande remis-
ser: 

 Förslag till ändring i Bo-
verkets föreskrifter och all-
männa råd (2007:4) om 
energideklaration för byggnader.  

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

 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om bidrag till åtgärder mot radon i små-
hus. 

 Förslag till ändring i Boverkets byggregler 
(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd. 
Bland annat skärpningar av kraven på SFP, 
specifik fläkteleffekt. 

 Näringsdepartementets betänkande Effekti-
vare energianvändning SOU 2017:99. 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.  

Lägre byggkostnader i Norden 
De nordiska länderna har enats om att stärka 
samarbetet kring harmonisering av byggregler 
och standarder mellan myndigheter i de nordiska 
länderna. En harmonisering av byggreglerna ska 
leda till lägre byggkostnader. Läs mer. 

Helt nya klasser för luftfilter 
På söndag försvinner de gamla välkända klas-
serna M5, F7 och liknande från luftfiltren. Den 1 
juli är nämligen övergångsperioden slut och då 
gäller enbart de nya klasserna ePM10, ePM2,5 
och ePM1 samt Coarse. Eftersom klassningen 
har gjorts om i grunden, så kan man inte direktö-
versätta de gamla klasserna till de nya. Kontakta 
din filterleverantör och få råd om vilka klasser 
som är lämpliga hos dig. Läs mer. 

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: 

• 12 september i Stockholm 
• 24 oktober i Stockholm 
• 7 november i Göteborg 
• 6 december i Stockholm 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/lagre-byggkostnader-med-nordiskt-samarbete/
http://www.svenskventilation.se/2016/12/nya-filterklasser-med-iso-16890/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
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Tekniktävling om ersättningsluft 
I lufttäta energieffektiva flerbostadshus är det ofta 
svårt att få in ersättningsluft då luftflödet i spiskå-
pan eller spisfläkten forceras, vilket ger ett stort 
undertryck i lägenheten. BeBo (Energimyndighet-
ens och Byggherrarnas beställargrupp för energi-
effektiva flerbostadshus) håller just nu på att 
skriva en ansökan till Energimyndigheten för att få 
pengar till en tekniktävling. Tävlingen syftar till att 
ta fram och testa nya pro-
dukter och system för er-
sättningsluft. Ett system 
som ska begränsa under-
trycket som kan uppstå om 
ersättningsluften inte kom-
mer in och som kan få dör-
rarna i bostaden svåröpp-
nade. En situation som kan 
bli mycket allvarlig vid ex-
empelvis en brand. Läs 
mer om tekniktävlingen. 

Ny guide för bostadsventilation 
Eurovent och REHVA har gett ut en gemensam 
guide för bostadsventilation med värmeåtervin-
ning. Boken omfattar den senaste ventilationstek-
niken och kunskapen om prestanda hos ventilat-
ionssystem, och 
riktar sig till VVS-
konsulter, entre-
prenörer och 
andra i bran-
schen. Läs mer. 

Grattis Eurovent 60 år 
Eurovent grundades i Paris 1958, och firar alltså 
60-årsjubileum i år. Firandets höjdpunkt blir i slu-
tet av september i samband med Eurovent Sum-
mit, som hålls vartannat år. Läs mer.  

Vad är Eurovent? 
Eurovent Association är Europas industriförbund inom 
teknik för inomhusklimat, processkyla och livsmedels-
kyla. Organisationens medlemmar är branschföre-
ningar i ett flertal länder, och företag i länder som sak-
nar branschförening. Svensk Ventilations medlemsfö-
retag är alltså indirekta medlemmar i Eurovent Associ-
ation. https://eurovent.eu/ 

Eurovent Certita Certification (ECC) är ett självstän-
digt dotterbolag till Eurovent Association. ECC är det 
ledande företaget på den europeiska marknaden för 
certifiering av ventilations- och kylprodukter. Som 
oberoende part testar ECC produkter för att kontrollera 
att deras prestanda och kapacitet stämmer överens med 
tillverkarens angivna uppgifter. Certifieringarna sker 
både enligt europeiska och internationella normer, och 
täcker en bred flora av produktprogram. Tillverkarnas 
deltagande i certifieringsprogrammen är helt frivilligt. 
http://www.eurovent-certification.com/  

 

Arbetsmiljöverket 

Ny regelstruktur 
Arbetsmiljöverket ändrar strukturen på föreskrif-
terna för att kunna möta ett arbetsliv i ständig för-
ändring. Det är ett arbete som kommer att pågå i 
flera år och enligt plan kan den nya strukturen in-
föras tidigast 2022. Läs mer. 

  

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/juni/tekniktavling-for-nya-ventilationslosningar/
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/juni/tekniktavling-for-nya-ventilationslosningar/
https://eurovent.eu/?q=articles/new-rehva-and-eurovent-residential-ventilation-guidebook-gen-91200
https://eurovent.eu/?q=articles/eurovent-association-turns-60
https://eurovent.eu/
http://www.eurovent-certification.com/
https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regelfornyelse/ny-regeltruktur/?hl=regelstruktur
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Energimyndigheten 

Ekonomiskt att bygga lågenergihus 
Boverket och Energimyndigheten driver sedan 
2014 ett mätprogram för att mäta energiprestanda 
i lågenergibyggnader. En färsk rapport utvärderar 
bland annat energiprestanda i 45 lågenergibygg-
nader och en fallstudie analyserar energianvänd-
ning, tekniska egenskaper och ekonomi.  

• Det går att bygga ekonomiskt med minst 25 % 
lägre energianvändning.  

• Hela 75 % av byggnaderna har högre uppmätt 
energianvändning än projekterat. 

• Övriga tekniska egenskaper påverkas troligen 
inte av att det är en lågenergibyggnad. 

Läs pressmeddelandet eller ladda ner rapporten. 

Nytt stöd ska minska hindren 
Små och medelstora företag har stora möjligheter 
till energieffektivisering, men många av de åtgär-
der eller lösningar som skulle bidra till en smar-
tare energianvändning blir aldrig genomförda. För 
att få fler att göra mer, öppnas nu möjligheten för 
företag att söka stöd inom en rad områden som 
ska leda till en effektivare energianvändning. Läs 
mer. 

Möten om motorer och fläktar 
Inför höstens många EU-omröstningar om eko-
design- och energimärkningsförordningar bjuder 
Energimyndigheten in till branschmöten. Mest ak-
tuellt för ventilationsföretag är Elmotorer den 31 
augusti och Industriella fläktar den 18 september. 
Läs mer. 

Fråga gärna myndigheten 
Har du frågor om ekodesign och energimärkning? 
Prata med en av Energimyndigheten handläg-
gare. Frågenumret är 016-5442100 och håller öp-
pet varje tisdag-torsdag klockan 10.00-12.00, un-
dantaget för semestertider. Det går alltid att mejla 
ekodesign@energimyndigheten.se. Läs mer. 

Ny vägledning för OVK 
Boverket har publicerat en ny vägledning i PBL 
Kunskapsbanken som handlar om OVK, obligato-
risk funktionskontroll av ventilationssystem i bygg-
nader. Vägledningen beskriver bestämmelserna 
om OVK som finns i både plan- och bygglagen, 
PBL, plan- och byggförordningen, PBF samt Bo-
verkets föreskrifter. Den beskriver vem som an-
svarar för att bestämmelserna följs, när OVK ska 
göras och vilka byggnader och ventilationssystem 
som omfattas av kraven. Dessutom innehåller 
vägledningen information om vem som får utföra 
OVK och vad som ska ingå i kontrollerna. Läs 
vägledningen och se filmen. 

Prognos visar minskning 
Boverkets prognoser visar att byggandet av bo-
städer i Sverige minskar på flera håll. Samtidigt 
behövs fortfarande fler bostäder, särskilt de närm-
aste åren. 90 000 bostäder kan behöva byggas 
varje år fram till 2020 för att täcka behovet, för att 
sen avta till 50 000 per år fram till 2025. Skälen är 
att befolkningsökningen de närmaste åren sker 
snabbare än väntat och att vi behöver bygga mer 
för att ta igen det som inte byggts tidigare år. Läs 
mer. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/det-behover-inte-vara-dyrare-att-bygga-med-lag-energianvandning/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5745
http://www.energimyndigheten.se/link/1fa3f6eadbeb46d49e1ff584f34eabb7.aspx?epslanguage=sv
http://www.energimyndigheten.se/link/1fa3f6eadbeb46d49e1ff584f34eabb7.aspx?epslanguage=sv
https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=16D0-9E4-704B-62
mailto:ekodesign@energimyndigheten.se
https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=16D0-9E4-704B-62
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/ovk/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/ovk/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/prognoser-byggandet-minskar--men-fler-bostader-behovs/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/prognoser-byggandet-minskar--men-fler-bostader-behovs/
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Examen x 4 för VVS-ingenjörer 
IUC:s yrkeshögskola har nu firat examen för VVS-
ingenjörer på fyra orter: Göteborg, Katrineholm, 
Malmö och Stockholm. Efter två års heltidsstudier 
kan de nykläckta ingenjörerna se fram emot spän-
nande uppgifter på en god arbetsmarknad inom 
installationsbranschen. Läs mer och se Slussens 
bilder. 

 

Bli ventilationsingenjör 
Är du intresserad av att förbättra 
inomhusmiljö och levnadsvillkor 
för andra? Eller av ventilation, 
luft, teknik och hur dessa skulle kunna förenas? 
Då är Ventilationsingenjörsutbildningen med in-
riktning styr- och reglerteknik något för dig. Det är 
en yrkeshögskoleutbildning som är avgiftsfri och 
det finns några fåtal platser kvar. Läs mer och 
kontakta Yrkeshögskolan i Enköping tel. 0171-
625076. Studiestart är den 27 augusti 2018. 

IUC:s ventilationsmontörsutbildning 
Nu är den nya gruppen ventilationsmontörer inne 
på sin tredje utbildningsvecka. Denna företagsut-
bildning är till för dig som vill utbilda dig till certifie-
rad ventilationsmontör. IUC har tillsammans med 
Svensk Ventilation tagit fram denna utbildning. 
Under en 6-månadersperiod varvar du teoretiska 
utbildningsveckor på IUC, med praktiska tränings-
veckor på företaget. På IUC blir du utbildad av 
våra duktiga lärare och konsulter. På din arbets-
plats tränar du praktiskt under ledning av ditt före-
tags erfarna ventilationsmontörer. Utbildningen 
ger dig kunskaper för att kunna kvalitetssäkra ar-
beten och undvika reklamationer och ”backjobb”. 
Med rätt grundkunskaper är det lättare att göra 
rätt redan från start. Läs mer om utbildningen och 
reportaget i tidningen Energi & miljö. Nästa utbild-
ningsomgång startar den 4 april 2019.  

  

https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/8509?orgid=353&type=News
https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/8509?orgid=353&type=News
http://enkoping.se/underwebbar/yrkeshogskolan/jag-vill-studera/yrkesutbildningar/ventilationsingenjor.html
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
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Stockholms Lokalavdelning  
 
Höstens lunchträffar 
Inga teman fastställda. 
10 september 
8 oktober 
12 november 
10 december 

Höstmöte 
18-19 oktober ombord på M/S Birka. 

 

 
Lokalavdelning Väst 
 
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. 

Vägledning om Fläkt-i-drift 
En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har skri-
vit 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. 

  

Ny bok 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/lokalavdelningar/vast/
http://www.svenskventilation.se/publikation/vagledning-flakt-i-drift/
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
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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 + 2018-10-02 Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

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

2018-11-12 - 2018-11-13 Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2018-12-05 - 2018-12-06 Stockholm 

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

Ventilationsmontör steg 1-3 paket, KURSPAKET 

2018-09-04 - 2018-12-12 Katrineholm 

2018-10-02 - 2018-12-06 Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

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

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

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2018-09-24 – 2018-09-26 Stockholm 

2018-10-08 - 2018-10-10 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 

2018-09-24 - 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
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1-3
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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VD-skräll i golftävlingen 
I strålande solsken genomfördes Svensk Ventilat-
ions golftävling tillsammans med EMTF-golfen på 
Sollentunas golfbana. Vinnare 2018 blev Britta 
Permats, Svensk Ventilation. På andra plats Lars 
Toreborg, Hilti (till vänster) och på tredje Fredrik 
Lindh, IV Produkt (till höger). 

Semesterstängt 
Kansliet stänger för semester den 9 juli och öpp-
nar igen den 6 augusti.  

Medlemskalender juni-september 

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

2018-06-14 SFP-möte med Boverket, Karls-
krona 

2018-06-14 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2018-06-15 Svensk Ventilations golftävling, 
Sollentuna 

2018-06-15 ECC-kampanjen, webbmöte 

2018-06-19 Styrgrupp Marknad om Almedals-
veckan, webbmöte 

2018-06-19 Ledningsgrupp, YH Enköping 

2018-07-02 -05 Almedalsveckan, Visby 

2018-08-24 Styrgrupp Produkter om SFP-be-
greppet, webbmöte 

2018-09-04 Branschdag om brandskydd, Visby 

2018-09-10 Lunchträff, Stockholm 

2018-09-11 Styrgrupp Brand, Stockhom 

2018-09-12 Ledningsgrupp, YH Enköping 

2018-09-13 Styrgrupp Produkter, Skövde eller 
Stockholm 

2018-09-20 -21 Styrelsemöte, Jönköping 

2018-09-25 -29 Eurovent Summit, Sevilla 

 


