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Luftföroreningar risk för barn 
WHO ägnar en färsk 
rapport åt hur man ska 
förhindra luftförore-
ningar att skada barn, 
som ju är särskilt sår-
bara. Air Pollution and 
Child Health framhåller 
att luftföroreningar in-
omhus och utomhus är 
ett allvarligt miljöhot: 
Omkring sju miljoner 
människor dör årligen i 
förtid på grund av fina partiklar (PM2,5) i luften. 
Välfärdskostnaderna för alla luftföroreningar sam-
mantaget beräknas till fem biljoner dollar. 
Läs rapporten Air Pollution and Child Health. 

Bland de risker som barn sär-
skilt löper nämns fosterska-
dor, spädbarnsdöd, utveckl-
ingsstörning, övervikt, and-
ningssvårigheter, öronin-
flammation och leukemi. 
93 % av alla barn utsätts för 
mer fina partiklar (PM2,5) än 
WHO rekommenderar.  

Filterguide på svenska 
Den som undrar vilken klass man ska välja enligt 
den nya filterstandarden kan nu få hjälp av Euro-
vents vägledning 4/23 
på svenska. Rekom-
mendationen riktar sig 
till alla som arbetar 
med ventilationssy-
stem, speciellt konsul-
ter, fastighetsförvaltare 
och tillverkare. Läs 
Eurovent 4/23 - 2018. 

IUC + EUU = INSU 
Från och med den 1 januari 
2019 kommer Stiftelsen Instal-
latörernas Utbildningscentrum i 
Katrineholm (IUC) och Elbran-
schens Utvecklings- och Ut-
bildningscenter i Nyköping AB (EUU) gå samman 
under nytt namn. INSU, Installationsbranschens 
utbildnings- och utvecklingscenter blir ett heltäck-
ande utbildningsföretag inom ventilation, vatten, 
avlopp, el, larm, värme, kyla, data, automation 
och smarta-huslösningar. Läs mer. 

Duktiga ventilationsmontörer 

Den 19 oktober var det avslutning med utdelning 
av utbildningsbevis och certifikat för deltagarna på 
ventilationsmontörsutbildningen. Under en 6-må-
nadersperiod har de varvat teoretiska utbildnings-
veckor på IUC, med praktiska träningsveckor på 
företaget. Svensk Ventilation gratulerar alla kurs-
deltagare som har varit mycket duktiga. Era nya 
kunskaper kommer ni, era arbetsgivare och kun-
der att ha nytta av. Nästa 
kurstillfälle börjar 2019-04-08. 
Läs mer om utbildningen och 
vad man tycker om utbild-
ningen. 

http://www.who.int/ceh/publications/air-pollution-child-health/en/
http://www.svenskventilation.se/publikation/val-av-filter-klassade-enligt-en-iso-16890-for-allmanventilation-eurovent-4-23/
http://www.svenskventilation.se/publikation/val-av-filter-klassade-enligt-en-iso-16890-for-allmanventilation-eurovent-4-23/
https://iuc-utbildning.se/nyheter/2018/iuc-och-euu-gar-samman-och-blir-insu
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/nyheter/2018/sa-tycker-johan-och-joakim-om-nya-ventilationsutbildningen
https://iuc-utbildning.se/nyheter/2018/sa-tycker-johan-och-joakim-om-nya-ventilationsutbildningen
http://www.who.int/ceh/publications/air-pollution-child-health/en/
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Ny guide om aggregat 
Nu finns en kortfattad ”lärobok” om luftbehand-
lingsaggregat: Eurovent AHU Guidebook. Boken 

täcker historien, olika 
typer/byggsätt, pre-
standa, funktioner, cer-
tifieringar och standar-
der. Ladda ner boken 
gratis från Eurovents 
webbutik. Boken kom-
mer på svenska i bör-
jan av 2019.  

Ny energiklassning för luftfilter 
Eurovent har uppdate-
rat energiklassningen 
för luftfilter för allmän-
ventilation, så att ener-
giklassningen nu mat-
char de helt nya klas-
serna för filtrering enligt 
ISO 16890. Tidigare var 
energiklasserna anpas-
sade till den numer in-
dragna filtreringsstan-
darden EN 779. Dokumentet kan köpas i Euro-
vents webbutik. För inloggade medlemmar i Euro-
vent är dokumentet gratis.  

Alla medlemsföretag i Svensk Ventilation är anslutna 
till Eurovent Association, som är Europas industriför-
bund inom teknik för inomhusklimat, processkyla och 
livsmedelskyla. 

 

 
Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilat-
ionsbranschens remissinstans 
och har under oktober lämnat 
följande skriftliga synpunkter: 

 Synpunkter på väglednings-
dokument för byggnaders 
energiprestanda. 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.  

 
 
Seminarium om luften vi andas 
Svensk Ventilation var den 3 och 11 oktober in-
bjudna av Kungsbacka kommun för att föreläsa 
om ventilation och hur elevernas prestationer och 
hälsa påverkas av inomhusluften. Inbjudna åhö-
rare var berörda och ansvariga för ventilation 
samt enhetschefer, rektorer, förskolechefer och 
skyddsombud. 

 

https://eurovent.eu/?q=products&sku_document_types=1&sku=3&title=
https://eurovent.eu/?q=products&sku_document_types=1&sku=3&title=
https://eurovent.eu/?q=products&sku_document_types=1&sku=3&title=
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-421-2018-energy-efficiency-evaluation-air-filters-general-ventilation-purposes
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-421-2018-energy-efficiency-evaluation-air-filters-general-ventilation-purposes
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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Standard för utrymme revideras 
SIS TK 170 har åtagit sig att revidera SS 910310, 
Mått på utrymme för ventilationskanaler. Standar-
den är enbart nationell (ej europeisk eller ISO) 
och relativt okänd. Många menar att utrymmesfrå-
gan skulle må bra av tydligare krav, men att 
denna standard från 1998 är svår att tillämpa. 
Kolla in och provläs SS 91 03 10. 

Bidra och påverka! 
Den som vill delta i ovanstående revideringsar-
betet eller bara vill lämna synpunkter kontaktar 
erik.osterlund@svenskventilation.se.  

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 flera orter: 

• 6 december i Stockholm 
• 6 februari i Stockholm 
• 13 mars i Stockholm 
• 10 april i Göteborg 
• 8 maj i Umeå 
• 12 juni i Stockholm 

Remisser och röstningar 
Kontakta kansliet om du behöver underlag och 
själv saknar inloggning till SIS.  

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

prEN 13141-4 stänger 2018-11-27 
Ventilation for buildings - Performance testing of 
components/products for residential ventilation - Part 
4: Aerodynamic, electrical power and acoustic 
performance of unidirectional ventilation units. SIS.  

prEN 13141-7 stänger 2018-11-27 
Ventilation for buildings - Performance testing of 
components/products for residential ventilation - Part 
7: Performance testing of ducted mechanical supply 
and exhaust ventilation units (including heat recovery).  

prEN 13141-8  stänger 2018-11-27 
Ventilation for buildings - Performance testing of 
components/products for residential ventilation - Part 
8: Performance testing of non-ducted mechanical 
supply and exhaust ventilation units (including heat 
recovery). 

prEN 13142 stänger 2018-11-27 
Ventilation for buildings - Components/products for 
residential ventilation - Required and optional 
performance characteristics. 

EN 14134 stänger 2018-11-06 
Ventilation for buildings - Performance testing and 
installation checks of residential ventilation systems. 

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

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

Dags att nominera 
Känner du någon som har 
utvecklat en betydelsefull 
produkt, tjänst eller metodik? Det företaget kan få 
Stora Inneklimatpriset. Juryn längtar efter förslag 
som du lämnar via denna länk senast den 1 april 
2019. Priset delas ut under Inneklimatgalan den 
16 maj 2019.   

https://sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/bygginstallationer/ventilation-och-luftkonditionering/ss910310/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Underlag%20till%20standardisering%20%C3%B6nskas
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
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Kluven byggmarknad 
Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport ser en 
kraftig nedgång i produktionen av nya bostäder. 
Men för vår bransch ser det ljusare ut, för samti-
digt fortsätter byggandet av både lokaler och an-
läggningar att öka. De offentliga lokalinvestering-
arna ökar med 10 procent i år och 5 procent 
2019. För privata lokaler ökar investeringarna 
med 1 procent i år för att sedan förbli oförändrade 
nästa år. Allmänt menar Sveriges Byggindustrier 
att högkonjunkturen består ännu en tid men har 
passerat toppen och övergått i en avmattningsfas. 
Läs BI:s konjunkturrapport. 

 

Webinarium om eBVD 9 november 
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. 

Innemiljö och energieffektivitet 
BPIE har publicerat rapporten The Inner Value of 
a Building, för att visa våra politiker och myndig-
heter hur man kan ta hänsyn till inomhusmiljön 
när man reglerar byggnaders energiprestanda. 
Läs rapporten. 

BPIE Buildings Performance Institute Europe är en 
icke-vinstdrivande tankesmedja inom byggnaders ener-
giprestanda. 

 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Files/Byggkonjunkturen-nr2-2018.pdf
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/evenemang/evenemang---arkiv/2018-11-09-webinarier-ebvd.html
http://bpie.eu/publication/the-inner-value-of-a-building-linking-indoor-environmental-quality-and-energy-performance-in-building-regulation/


Nr 8 2018 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Energieffektiviserande åtgärder 
En utredning föreslår bland 
annat höjt rotavdrag för ener-
gieffektiviserande åtgärder i 
hemmet. Förslaget är att höja 
rotavdraget från 30 till 50 
procent när det gäller åtgär-
der som byte av ventilations-
system, tilläggsisolering eller 
byte till energieffektiva föns-
ter. Läs mer om rapporten 
och artikeln i DN. 

Folkhälsomyndigheten 
Kemikalier i inomhusmiljön 
Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporten 
Kemikalier i inomhusmiljön. Det är en samman-
ställning av den vetenskapliga litteraturen när det 
gäller förekomsten av kemikalier från byggnads- 
och inredningsmaterial i vanliga inomhusmiljöer 
och hälsorisker av en sådan exponering. Läs rap-
porten och sammanfattningen.  

Energideklarationer 
Den 1 januari 2019 införs pri-
märenergital i energideklarat-

ionerna av byggnader. Byggnaders energipre-
standa kommer efter ändringarna att uttryckas i 
primärenergital i stället för specifik energianvänd-
ning (kWh/m2). Även kravet vid uppförande av en 
ny byggnad uttrycks i primärenergital. Energiklas-
sen kommer att baseras på primärenergitalet i 
stället för den specifika energianvändningen. Spe-
cifik energianvändning kommer dock fortfarande 
att finnas med som tilläggsinformation i energide-
klarationens sammanfattning. Läs mer. 

Energimyndigheten 

Design för energieffektiv vardag 
Energimyndigheten välkomnar sökande i den 
andra utlysningen inom forsknings- och innovat-
ionsprogrammet Design för energieffektiv vardag. 
I denna utlysning välkomnas projektförslag som 
kombinerar energi-, design- och beteendeområ-
den för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklös-
ningar, produkter och tjänster. Utlysningen riktar 
sig till alla aktörer som kan bidra till ovanstående 
mål. Det kan vara företag, designbyråer, offentlig 
sektor, universitet/högskolor m.fl. Utlysningen om-
fattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 16 
januari 2019. Läs mer 

Ventilationssystem för småhus 
Ett antal tillverkare och leverantörer av värme- 
och ventilationsutrustning arbetar tillsammans 
med fem småhustillverkare för att ta fram och 
marknadsintroducera bra helhetslösningar för 
energieffektiva småhus. Förväntade krav på ökad 
energiprestanda och krav på bättre inomhusklimat 
och god luftväxling har stimulerat till ett unikt sam-
arbete för utveckling av kombinerade värme- och 
ventilationssystem för energieffektiva småhus. De 
nya energikraven kommer i praktiken att innebära 
att alla nya småhus behöver förses med FTX-ven-
tilation med hög verkningsgrad enligt artikeln i 
Samhällsbyggaren. Läs artikeln. 

Foto Holger.Ellgaard 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/10/sou-201876/
https://www.dn.se/ekonomi/utredare-foreslar-hojt-rotavdrag-for-att-radda-energimal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/kemikalier-i-inomhusmiljon/?pub=54046
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/kemikalier-i-inomhusmiljon/?pub=54046
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/den-1-januari-infors-primarenergital-i-energideklaration-av-byggnader/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/design-och-beteende-ska-bidra-till-energismarta-losningar/
http://samhallsbyggaren.se/wp/experterna/unikt-samarbete-om-energieffektiva-varme-och-ventilationssystem-for-smahus/
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IoT-seminarier 
Energimyndigheten bjuder tillsammans med Con-
nected Devices Alliance in till två seminarier om 
Demand flexibility och nätverksuppkopplade pro-
dukter. Seminarierna hålls den 29 respektive 30 
november i Stockholm.  
Läs mer och anmäl dig här. 

 

Arbetsmiljöverket 

Osund konkurrens  
Arbetsmiljöverket kommer tillsammans med andra 
myndigheter att fokusera tillsynen framför allt på 
branscherna bygg, hotell- och restaurang, trans-
port och gröna näringar. Osund konkurrens i ar-
betslivet är ett problem som både är omfattande 
och för med sig konsekvenser för enskilda arbets-
tagare, företag och samhället. Företag ska inte 
kunna konkurreras ut av andra som bryter mot la-
gar och regler. Läs mer  

Förorenad luft drabbar hantverkare 
Enligt Arbetsmiljöundersökningen 2017 så är 
hantverkare i högre grad utsatta för luftförore-
ningar. Två av tio sysselsatta hade varit utsatta 
för luftföroreningar som man kan se i luften eller 
känna på lukten på arbetsplatsen. Det kunde vara 
damm från metaller, sten, kvarts, cement, asbest, 
mineralull, kemikalier eller liknande. Läs mer i 
rapporten på sidan 62. 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Nya regler om radon på arbetsplats 
Sedan 1 juni gäller en ny strålskyddslag och nya 
föreskrifter. Det innebär nya krav på arbetsgivare 
med arbetsplatser där radonhalten överstiger 
200 Bq/m3. Förutom en anmälan till Strålsäker-
hetsmyndigheten ska arbetsgivaren även över-
vaka arbetstagarnas radonexponering. Anmäl-
ningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.  
Läs mer. 

Strålsäker-
hetsmyndig-
heten har 
publicerat en 
informations-
video riktad 
till småhusä-
garna. Se videon. 

Medvetenheten om radonrisken är inte särskilt utbredd 
bland landets småhusägare: 

• I en tredjedel av Sveriges småhus har radonmätning 
genomförts.  

• En tredjedel av småhusköparna beaktar radon när 
man köper hus. 

Radonmålet saknar tidsgräns 
Under Strålsäkerhetsmyndighetens radondag den 
1 oktober bekräftade myndigheten att det nation-
ella målet fortfarande är att alla bostäder ska ha 
radonhalter lägre än 200 Bq/m3, men att det inte 
längre finns någon tid när målet ska vara uppfyllt.  

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-7410-49139175b5941eece3310fe1737ec020-62
https://www.av.se/om-oss/vart-uppdrag/osund-konkurrens/?hl=osund%20konkurrens
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljon-2017/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2017-rapport-2018-2.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/nya-regler-for-radondrabbade-arbetsplatser-fran-1-juni/
https://youtu.be/N568zv4PtdA
https://youtu.be/N568zv4PtdA
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Kan robotar hänga kanaler? 
Ja, troligen! Robotar kan redan sätta gips, och då 
är nog steget inte så långt till ventilationskanaler. 
Läs mer och se den japanska videon.  

 

Stockholms Lokalavdelning  
Kommande lunchträffar 
12 november Luftkvalitet och hälsa. 

10 december  Rensluckor i ventilationskanaler: 
Vad är lämpligt och vad säger 
reglerna? 

Akustikträff väckte intresse 
Lunchträffen Rumsakustik och ventilation den 10 
september resulterade i en artikel i Renoverings-
info (Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum 
i samarbete). Läs artikeln. 

Höstmöte med många idéer 
Den 18–19 oktober träffades ett 40-tal ventilatörer 
ombord på M/S Birka för grupparbeten och redo-
visningar av pågående projekt i arbetsgrupperna. 
Höstmötet inleddes med grupparbeten om fram-
tida utbildningar och kurser som branschen behö-
ver samt uppslag för nya projekt/arbetsgrupper. 
Resultatet blev en rad olika idéer och önskemål 
gällande framtida utbildningar. Dessutom bildades 
en ny framtidsgrupp 
med inriktning på styr-
ning och artificiell intelli-
gens. Stockholmsavdel-
ningen beslutade att 
också nästa höst åka 
när den populära skal-
djursbuffén serveras.  

Förvaltarperspektiv lockade många 
Ett 70-tal ventilatörer samlades den 8 oktober på 
Hägerstensåsen för att höra Björn Schenholm 
från Einar Mattsson Fastighetsförvaltning berätta 
om förvaltarens syn på ventilationsåtgärder.  

https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/nar-robotarna-tar-over/
https://youtu.be/ARpd5J5gDMk
https://www.renoveringsinfo.se/web/sa-undviker-du-ljudproblem-i-kanalsystemet/43424
https://youtu.be/ARpd5J5gDMk
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Lunchträff 12 november 
Luftkvalitet och hälsa 
Människor tillbringar huvuddelen, upp till nittio 
procent, av sina liv inomhus. Därför har god luft-
kvalité stor betydelse för människors välbefin-
nande och hälsa. 

 Hur ser luften ut som vi lever i och vilka partik-
lar och gaser finns där egentligen? 

 Hur renar vi luften och vilken betydelse har 
ventilationsfilter för bra luftkvalitet och inne-
miljö? 

Dagens presentatör är An-
ders Flyckt, expert på par-
tikelfiltrering inom Camfil 
Svenska AB. Anders har 
lång erfarenhet av filtertek-
nik och har bl.a. arbetat 
med kvalitets- och stan-
dardiseringsarbete. 

Tid och program 
Måndag 12 november 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 och 
Funktionskontrollanterna i Sverige 

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

Länk till anmälan 

Lokalavdelning Väst 

Lunchträff 4 december 
Hur kommer staden att se  
ut i framtiden? 
Hållbar stad – öppen för världen!  
Göteborg ska bli en grön, tät och hållbar storstad. 
Trafikkontoret besöker oss och informerar om pla-
ner och kommande projekt i staden samt res-
vägstips.  

Tid och program 
Tisdag 4 december 2018 
11.00‒12.00 Föredrag med frågestund 
12.15-13.00 Lunch 

Plats 
Swegon Group 
J A Wettergrens gata 7, Västra Frölunda 

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Lokalavdelning Väst 

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

Länk till anmälan 

Lokalavdelning Mitt 
Flödesmätning i Kristinehamn 
Ett trettiotal personer deltog i 
lunchträffen i Kristinehamn den 
30 oktober. Carl Welinder pre-
senterade europastandarden 
SS-EN 16211:2015 Fältmetoder 
för mätning av luftflöden.  

  

https://goo.gl/forms/W8wyZlJvnmwWH0Wq1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea5tTMSIpuDkCm2GQekZ93ziu5OYSixm0dTn17ZmC669BglQ/viewform?usp=sf_link
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Utbildningar och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

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

Ventilationsmontör steg 1 

2019-01-16 Stockholm  

2019-02-07 Katrineholm 
2019-08-22 Stockholm 

2019-09-05 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 2 

2018-11-12 – 2018-11-13 Stockholm 

2019-03-06 – 2019-03-07 Stockholm 

2019-03-28 – 2019-03-29 Katrineholm 

2019-10-16 – 2019-10-17 Stockholm 

2019-10-28 – 2019-10-29 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 3 

2018-12-05 - 2018-12-06 Stockholm 
2019-05-16 – 2019-05-17 Katrineholm 

2019-06-11 – 2019-06-12 Stockholm 

2019-12-03-2019-12-04 Katrineholm 
2019-12-17 – 2019-12-18 Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

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

2018-03-13 – 2019-03-14 Katrineholm 

2018-04-15 – 2019-04-16 Katrineholm 
2019-08-20 – 2019-08-21 Katrineholm 

2019-10-09 – 2019-10-10 Katrineholm 

2019-11-27 – 2019-11-28 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

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

2019-03-11 – 2019-03-13 Stockholm 

2019-05-14 – 2019-05-16 Göteborg 
2019-05-21 – 2019-05-23 Stockholm 

2019-09-10 – 2019-09-12 Katrineholm 

2019-10-23 – 2019-10-25 Göteborg 
2019-11-11 – 2019-11-13 Stockholm 

Injustering av luftflöden 

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

2019-01-29 – 2019-01-31 Katrineholm 
2019-05-08 – 2019-05-10 Katrineholm 

2019-09-23 – 2019-09-25 Katrineholm 

2019-12-10 – 2019-12-12 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2018-11-27 - 2018-11-28 Katrineholm 
2019-01-23 – 2019-01-24 Katrineholm 

2019-03-06 – 2019-03-07 Katrineholm 

2019-05-22 – 2019-05-23 Katrineholm 
2019-09-02 – 2019-09-03 Katrineholm 

2019-10-30 – 2019-10-31 Katrineholm 

2019-12-18 – 2019-12-19 Katrineholm 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2019-02-13 Katrineholm 

2019-05-08 Stockholm 

2019-09-10 Katrineholm 
2019-11-19 Stockholm 

Projektekonomi 

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

2019-05-15 – 2019-05-16 Katrineholm 

2019-12-11 – 2019-12-12 Katrineholm 

Projektledarutbildning, 10 kursdagar 

2019-02-06 – 2019-05-16 Katrineholm 

2019-09-03 – 2019-12-12 Katrineholm 

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
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Medlemskalender okt−dec 

2018-10-01 Radondagen, webbsändning 

2018-10-02 Legitimationskrav vid godsavläm-
ning, webbmöte 

2018-10-03 Roadshow Luften vi andas, Kungs-
backa kommun 

2018-10-04 Ledningsgrupp YH IUC, Katrine-
holm 

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

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

2018-10-11 Roadshow Luften vi andas, Kungs-
backa kommun 

2018-10-12 Legitimationskrav vid godsavläm-
ning, webbmöte 

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

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

2018-10-24 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2018-10-30 Lunchträff om luftflödesmätning, 
Kristinehamn 

2018-11-12 Lunchträff om luftkvalitet och 
hälsa, Stockholm 

2018-11-13 SIS TK 170 (Luftbehandling), 
Stockholm 

2018-11-14 BeBo & Belok konferens, teknik-
tävling presenteras, Stockholm 

2018-11-22 Styrelsemöte, Stockholm 

2018-11-30 ECC-kampanj, webbmöte 

2018-12-03 Ledningsgrupp YH Enköping 

2018-12-06 Ledningsgrupp YH IUC, Stockholm 

2018-12-06 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

2018-12-10 Lunchträff Rensluckor i ventilat-
ionskanaler, Stockholm 

2018-12-17 -18 CEN TC 156 Ventilations for build-
ings, Delft 

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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