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ADHD kopplas till inomhusluft 
Enligt en notis i Modern Psykologi har forskare i 
Nederländerna undersökt inomhusluften hemma 
hos gravida kvinnor, och barnen har sedan hjärn-
röntgats i tidig skolålder. De barn som varit foster 
i hem med höga partikel- och kvävedioxidhalter 
visade sig ha tunnare hjärnbark än andra, något 
som i tidigare studier har satts i samband med 
sämre impulskontroll och ADHD, skriver Modern 
Psykologi. Läs notisen eller artikeln i Biological 
Psychiatry. 

Dålig luft kan kopplas till en mängd sjukdomar och be-
svär, som Kanalen har rapporterat om: 
• hjärt- och kärlsjukdomar 
• kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 
• sämre lungfunktion  
• blodcancer 
• psykiatriska diagnoser, bl a demens och ADHD 
• dålig sömn 
• minskad arbetslust 
• sämre koncentrations- och inlärningsförmåga. 
• bröstcancer 
• fetma 
• njursjukdomar 

Bättre lag behövs för bättre luft 
Svensk Ventilation och Astma- 
och Allergiförbundet har publi-
cerat en ny rapport. Utifrån stu-
dien Moderniserad ventilations-
kontroll skickades en enkät 
med sex frågor om förbättrad 
inomhusluft till de åtta riks-
dagspartierna. Frågan om att 
modernisera lagen om OVK är 
inte särskilt prioriterad bland riksdagsparti-
erna men de är dock öppna för att se över lagstift-
ningen. Inget riksdagsparti utesluter möjligheten 
att möjliggöra för kommuner att ta ut en avgift för 
tillsynen av OVK, i syfte att förhindra att OVK prio-
riteras ned ytterligare. Läs vad partierna tycker. 

 

 

Klimatförändringar påverkar 
Sommarens extrema värme har ökat allmänhet-
ens intresse för inomhusklimatet. Bland annat har 
Arbetsmiljöverket fått in fler anmälningar än van-
ligt om alltför varma arbetslokaler, läs mer.  

Bostadsministern har bjudit in Svensk Ventilation 
till samtal om hur klimatförändringarna påverkar 
människors inomhusmiljö i sina egna hem. Han 
vill veta hur ventilationsbranschen ser på situat-
ionen idag, hur vi arbetar och framförallt om vi ser 
behov av lagändringar eller andra åtgärder från 
regeringens sida.  

Svenskt fuktrekord. Den extrema värmen medförde 
rekord i luftfuktighet. I Karlskrona kvällen den 1 au-
gusti noterades den högsta daggpunkten någonsin på 
en svensk väderstation: 24,8 °C. Det innebär att luften 
innehåller över 7 gram vatten per kubikmeter. Läs mer.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEzKLQ3_3cAhWid5oKHcVjBEgQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pressreader.com%2Fsweden%2Fmodern-psykologi%2F20180717%2F281663960740164&usg=AOvVaw1D3b5n1Nozay7LclxeQn0I
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30064-7/
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(18)30064-7/
http://www.svenskventilation.se/publikation/battre-lag-behovs-for-battre-luft/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/ingen-ovre-grans-for-hur-varmt-du-far-ha-det-pa-jobbet
https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/nytt-svenskt-rekord-for-luftfuktighet-daggpunkt-1.138189
http://www.svenskventilation.se/publikation/battre-lag-behovs-for-battre-luft/
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Trångt i trailern under Almedalsveckan 
För sjunde året i rad arrangerade Svensk Ventilation se-
minarier under Almedalsveckan. Årets nio paneldiskuss-
ioner och fem föredrag var mer välbesökta än tidigare 
år. Som mest var det över femtio personer i trailern. 
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AMA VVS & Kyla 19 på remiss 
Lagom till årsskiftet så kommer den nya utgåvan 
AMA VVS & Kyla 19, och Byggtjänst remiss har 
legat ute sedan midsommar. Svensk Ventilation 
avser att lämna ett gemensamt svar. Medlemmar 
uppmanas att mejla synpunkter till kansliet senast 
den 31 augusti. Byggtjänst tar emot synpunkter 
fram till den 15 september. 
Länk till remissen.  
Länk till svarsmallen (excelfil).  

 
Ljuddämparstandard förlängs 
Följande standard har varit uppe för periodisk 
översyn, men röstningen utföll så att den kvarstår 
i ytterligare fem år: 
ISO 7235:2003 Acoustics - Laboratory measure-
ment procedures for ducted silencers and air-ter-
minal units - Insertion loss, flow noise and total 
pressure loss. 

Aktuella röstningar om standarder 
Datumen avser sista röstningsdag. 

FprEN 17192 Ventilation for buildings - Ductwork 
- Non-metallic ductwork - Requirements and test 
methods 2018-09-10. 

ISO 5135 Acoustics - Determination of sound 
power levels of noise from air-terminal devices, 
air-terminal units, dampers and valves by 
measurement in a reverberation room. 
Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för buller 
från komponenter i ventilationsanläggningar 
genom mätning i efterklangsrum. 2018-10-02. 

ISO 11691 Acoustics - Measurement of insertion 
loss of ducted silencers without flow - Laboratory 
survey method. 2018-10-02. 

EN 13141-2 Ventilation for buildings - 
Performance testing of components/products for 
residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply 
air terminal devices. 2018-11-05. 

EN 15727:2010 Ventilation for buildings - Ducts 
and ductwork components, leakage classification 
and testing. 2018-11-05. 

ISO 13347-4:2004 (vers 3) Industrial fans -- 
Determination of fan sound power levels under 
standardized laboratory conditions -- Part 4: 
Sound intensity method. 2018-11-24. 

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 

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Remiss%20AMA%20VVS%20&%20Kyla%2019
https://byggtjanst.se/aktuellt/remiss-ama-vvs--kyla-19/
https://byggtjanst.se/contentassets/688fb50e6347496dbe5b20a4d2f38292/ama-vvs-19-mall-remissvar.xls
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är ven-
tilationsbranschens re-
missinstans och har under 
augusti lämnat följande 
skriftliga synpunkter till 
Regeringskansliet: 

 Synpunkter på system-
gräns och annat som 
berör reglerna för byggnaders energiprestanda 
samt inspektionsvägledningen Guidance 
document on the revised Articles 14 and 15 
EPBD och beräkningsvägledningen Guidance 
document on the revised Annex I EPBD.  

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.  

Färre bostäder börjar byggas 
Antalet påbörjade lägenheter minskade med tio 
procent under första halvåret jämfört med samma 
period året innan. Det är första gången antalet på-
började lägenheter minskar under första halvåret 
sedan 2012. Läs mer.  

Grafik: Statistiska Centralbyrån 

Vikande installationer i Stockholm 
Konjunkturtoppen kan vara nådd för ventilations-
installationerna i Sverige. Svensk Ventilations 
kvartalsstatistik visar en svag minskning för året 
början, och i Stockholms län har minskningen på-
gått ett helt år. Närbelägna Uppsala län visar där-
emot en ökning, liksom flera län i södra Sverige. 
Men trots att installationerna stagnerar så fortsät-
ter produktförsäljningen att öka för såväl kanaler 
som don och aggregat. Medlemmar är välkomna 
att besöka svenskventilation.se och logga in på 
medlemssidorna för att ta del av vår detaljerade 
installationsstatistik.  

  

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-2a-kvartalet-2018-preliminara-uppgifter/
http://www.svenskventilation.se/
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Webinarier om eBVD 5/9 och 9/11 
Lär dig om bakgrunden till och förstå fördelarna 
med eBVD - den elektroniska byggvarudeklarat-
ionen som redan har funnits i två år. IVL Svenska 
Miljöinstitutet bjuder in till kostnadsfria webinarier, 
som förstås också visar hur man ansluter sig till 
systemet och hur man registrerar en produkt. 

• Från BVD3 till eBVD och en digital framtid 

• Varför ska man välja eBVD? 

• Hur ansluter man sig till eBVD 

• Genomgång av systemet 

• Summering och avslutning 

Länk till anmälan. 

Modernare byggregler 
Svensk Ventilation är inbjudna till hearingen Väg-
val för Sveriges nya byggregler. Kommittén för 
modernare byggregler har sammanställt syn-
punkter på regelverket som framförts till kommit-
tén. Synpunkter har sammanställts i en rapport 
som ska diskuteras på hearingen. Läs mer om 
rapporten. 

Allmänna bestämmelser 
Nu har en ny utgåva av Allmänna bestämmelser 
publicerats. Sverige har en lång tradition i fråga 
om standardavtal inom byggsektorn. För att un-
derlätta användningen och tillämpningen finns nu 
denna samlingsvolym utgåva 3 som innehåller de 
mest använda dokumenten, med tillhörande kon-
traktsformulär. Läs mer och beställ eller se filmen. 

Byggandets Kontraktskommitté, BKK 
Svensk Ventilation är medlem i Byggandets Kontrakts-
kommitté. BKK är en ideell förening med olika organi-
sationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK ar-
betar framförallt med att ta fram och utge bestämmel-
ser och publikationer med anknytning till juridiken vid 
entreprenad- och konsultavtal. Allmänna bestämmelser 
AB 04, ABT 06 och ABK 09 är t ex BKK-produkter. 
BKK avger också utlåtanden och förtydliganden rö-
rande frågor om tolkning av villkoren i de Allmänna 
bestämmelserna. 

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/evenemang/evenemang---arkiv/2018-11-09-webinarier-ebvd.html
http://modernarebyggregler.se/nyheter/vagval-for-sveriges-nya-byggregler/
http://modernarebyggregler.se/nyheter/vagval-for-sveriges-nya-byggregler/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/allmanna-bestammelser-och-andra-standardkontrakt.-utg-3/
https://www.youtube.com/watch?v=qqvmHPrFGOw
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Eurovent Summit 25-28 september 
Vartannat år anordnar Eurovent detta toppmöte – 
Summit. Då håller de allra flesta olika arbetsgrup-
per ordinarie möten på samma plats under några 
dagar. Ett utmärkt tillfälle att träffa europeiskt 
branschfolk, men också en chans att höra mer om 
vad andra grupper håller på med. 2018 års möte 
anordnas i Sevilla i södra Spanien. Mer informat-
ion och anmälan finns på www.eurovent-sum-
mit.eu. frågor kan ställas till Euroventsekretariatet, 
secretariat@eurovent.eu, telefon +420 608 003 
620. 

Följ nyhetsbevakningen 
Medlemmar i Svensk Ventilation har tillgång till 
Eurovents bevakning av lagstiftning och standar-
disering, som kommer fem gånger om året. Se-
dan ett år tillbaka åtföljs varje utgåva av en kort-
version med de allra viktigaste nyheterna. Logga 
in på Svensk Ventilations medlemssidor, välj 
Eurovent, leta upp Information Bulletin och klicka 
på Highlights, strax intill de mer utförliga doku-
menten Information bulletin och Legislative up-
date.  

Varje månad erbjuder Eurovent dessutom en glo-
bal sammanställning av relevanta standardise-
ringsaktiviteter och tekniska regeländringar i värl-
dens länder. Medlemmar i Svensk Ventilation kan 
logga in eller skaffa login till Eurovent Extranet.  

 
 

 
Databas för energimärkning öppen 
Den kommande tvingande produktdatabasen 
EPREL, där tillverkarna ska mata in data för alla 
energimärkta produkter, är nu öppen för vissa 
produktkategorier, bland annat Bostadsaggregat, 
som öppnade den 6 augusti. Från 1 januari 2019 
är det obligatoriskt för tillverkare och importörer 
att lägga in data i databasen om alla nya produk-
ter som omfattas av kraven på energimärkning, 
innan de placeras på EU-marknaden. Läs mer. 

EPREL utläses: 
EU Product Database for Energy Labelling 

  

https://mailer2.zohoinsights.com/click.zt?linkDgs=312b7a2d088e2k164d05dc5e5&mailDgs=312b7a2d088e1&ver=a78101656d9c1ed0bd939597d2d6a7c751086e791b460c08293bb4c3f262ef60
https://mailer2.zohoinsights.com/click.zt?linkDgs=312b7a2d088e2k164d05dc5e5&mailDgs=312b7a2d088e1&ver=a78101656d9c1ed0bd939597d2d6a7c751086e791b460c08293bb4c3f262ef60
mailto:secretariat@eurovent.eu
https://eurovent.eu/user
https://eurovent.eu/register
http://www.energimyndigheten.se/eprel
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Stöd till nya lösningar för ventilation 
Sök stöd för innovativt och hållbart bostadsbyg-
gande senast den 8 oktober. Nu har du som är of-
fentlig aktör, företagare, samhällsbyggare, före-
ning eller forskare chansen att utveckla morgon-
dagens bostäder. Stödet omfattar totalt 275 miljo-
ner kronor under 2018-2020 och kan lämnas till 
projekt som introducerar ny teknik inom områden 
som exempelvis nya lösningar för ventilation i 
byggnader som förbättrar luftkvalitén och därmed 
hälsan för de boende. Läs mer. 

Värmebölja 
Boverket skriver att det är svårt i samband med 
en värmebölja att genomföra byggnadsåtgärder 
som direkt leder till en hälsosammare inomhus-
temperatur. Läs mer 

Folkhälsomyndigheten 

Att kontrollera vid tillsyn 
Myndigheten har uppdaterat sin webbsida om 
Faktorer som bör kontrolleras innehållande bland 
annat radon, temperatur, ventilation och luftkvali-
tet. Dessutom är också sidan om Beredskap vid 
värmebölja uppdaterad 

 

Arbetsmiljöverket 

Ny AFS om hygieniska gränsvärden 
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter 
om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som 
började att gälla den 21 augusti 2018. Läs mer  

Ny rekommendation om tilluft 
Ändringarna i föreskrif-
ten Arbetsplatsens ut-
formning (AFS 2009:2) 
som börja gälla den 19 
november innehåller en 
ny rekommendation i rå-
den att luftförorenings-
halten i tilluften inte bör 
vara högre än de miljö-
kvalitetsnormer som 
återfinns i Luftkvalitets-
förordningen. Andra ändringar av intresse är 
kopplade till de nya sänkta hygieniska gränsvär-
dena för kolmonoxid och kvävedioxid. Läs mer. 

  

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-innovativt-och-hallbart-bostadsbyggande/
https://www.boverket.se/sv/boende/halsa--inomhusmiljo-i-ditt-boende/varmebolja/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-flerfamiljshus/faktorer-som-bor-kontrolleras/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/
https://www.av.se/nyheter/2018/nya-foreskrifter-om-hygieniska-gransvarden/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/
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Nya vägar till certifierad montör 
Vilka kunskaper bör en ventilationsmontör ha för 
att kunna utföra ett korrekt och kostnadseffektivt 
arbete? Tillsammans med Svensk Ventilation har 
IUC tagit fram två vägar att bli certifierad ventilat-
ionsmontör. Vilken väg du bör välja beror dels på 
hur lång yrkeserfarenhet du har och hur mycket 
förkunskaper du har i din nuvarande roll som ven-
tilationsmontör.  

 Ventilationsmontör steg 1-3. 

 Ventilationsmontör - 6 veckor under 6 måna-
der. 

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 system. Kursen passar 
den som arbetar som fastig-
hetsskötare, ventilations-, rör- 
eller kylmontör samt tekniker.  
Läs mer. 

 

 
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. 

Träff i Borås om ventilationsljud 
Brusande och susande ventilationsanläggningar 
kan vara en källa till irritation för många. Henrik 
Hellgrens forskning vid RISE lägger grunden till 
nya modeller och metoder för att minimera inom-
husbuller. I täta lågenergi- och plusenergihus är 
det lättare att störas av ventilationsrelaterat buller 
än i inte fullt lika välisolerade bostäder. Samma 
sak under natten och på andra tider när den all-
männa bakgrundsljudnivån är lägre. 

Med medel från Energimyndigheten har RISE, i 
samarbete med Svensk Ventilations medlemsfö-
retag och kansli studerat hur ventilationsinstallat-
ioner bör låta för att ljudmiljön ska bli så behaglig 
som möjligt.  

Plats: RISE, Hus 8, Brinellgatan 4, Borås 

Tid och datum: 5 september kl 11.30-13.00 
TYVÄRR FULLBOKAT  

https://iuc-utbildning.se/nyheter/2018/ventilationsmontorer-i-fokus
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-grundkurs
http://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/lokalavdelningar/vast/
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Stockholms Lokalavdelning  
 
Kommande lunchträffar 
10 september: Rumsakustik och ventilation 

8 oktober:  Förvaltarens syn på ventilations-
åtgärder 

12 november tema ej fastställt 

10 december  tema ej fastställt 

Höstmöte  
18-19 oktober 
Träffa dina 
branschkollegor, 
engagera dig i ar-
betsgrupperna 
och håll dig infor-
merad. Och dess-
utom skaldjurs-
buffé! 
Anmälan senast den 17 september. 

Nya avgångs- och återkomsttider 
Samling klockan 16.00 den 18 oktober i Birkater-
minalen, återkomst klockan 14.00 den 19 okto-
ber. 

Lunchträff 10 september 
Rumsakustik och ventilation 
Vi inleder höstens lunchträffar med en aspekt av 
ventilation som är viktig för många människor på 
arbetsplatser och i bostäder – ljudet. 

 Hur ska från- och tilluftsdon placeras så att 
ventilationen upplevs som tyst av de som vis-
tas i rummet?  

 Vad säger de olika decibeltalen egentligen om 
hur ventilation låter?  

 Hur räknar man ut bullret och hur mäter man 
det? Och vad säger byggnadsreglerna? 

Peter Nöjd har mångårig erfa-
renhet från ventilation och aku-
stik hos flera ledande leverantö-
rer, och arbetar med akustikut-
bildning inom Lindab Sverige. 

Tid och program 
Måndag 10 september 2018 
11.30 Lunchsmörgås och kaffe 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats 
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 
2, Hägersten  

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning 
Energi & Miljötekniska föreningen  

Pris 
Mötet är gratis för medlemmar i Svensk Ventilat-
ion. Övriga betalar 100 kr kontant eller via Swish.  

Länk till anmälan 
https://goo.gl/forms/QDzNYATJOpwqfnDi2 

Kontaktperson 
Erik Österlund, erik.osterlund@svenskventilat-
ion.se, 08-7627556 

https://goo.gl/forms/gVl5WLoPYUBhiUDy1
https://goo.gl/forms/QDzNYATJOpwqfnDi2
https://goo.gl/forms/gVl5WLoPYUBhiUDy1
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Utbildning och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

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

Ventilationsmontör steg 1 

Självstudier + 2018-11-06 Stockholm Södra 

Ventilationsmontör steg 2 

2018-11-12 – 2018-11-13 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 3 

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

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 Södra 

2018-10-08 - 2018-10-10 Stockholm Norra 

2018-10-16 - 2018-10-18 Göteborg 

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

Injustering av luftflöden 

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

2018-10-15 - 2018-10-17 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 

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

2018-11-13 - 2018-11-13 Stockholm Södra 

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. 

  

https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsteknik
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-ovk-certifieringsprov
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/injustering-av-luftfloden
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/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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Medlemskalender augusti-oktober 

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

2018-08-30 Arbetsgrupp Logistik om legitimat-
ionskrav, webbmöte 

2018-09-04 Branschdag om brandskydd, Visby 

2018-09-10 Lunchträff om rumsakustik, Stock-
holm 

2018-09-11 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2018-09-12 Ledningsgrupp, YH Enköping 

2018-09-13 Styrgrupp Produkter, Skövde 

2018-09-13 SIS TK 181 Brandsäkerhet, Stock-
holm 

2018-09-20 -21 Styrelsemöte, Jönköping 

2018-09-25 -29 Eurovent Summit, Sevilla 

2018-10-03 Roadshow om hälsa och inomhus-
luft i skolan, Kungsbacka 

2018-10-04 Styrgrupp Utbildning, Katrineholm 

2018-10-08 Lunchträff om förvaltarens syn på 
ventilationsåtgärder, Stockholm 

2018-10-09 Branschdag om brandskydd, Kris-
tianstad 

2018-10-11 Roadshow om hälsa och inomhus-
luft i skolan, Kungsbacka 

2018-10-18 -19 Höstmöte med Lokalavdelning 
Stockholm, M/S Birka 

2018-10-23 SIS TK 110 Akustik och buller, 
Stockholm 

Ny vägledning om Fläkt-i-drift 
En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation gav vå-
ren 2018 ut 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/publikation/vagledning-flakt-i-drift/
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
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