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Dålig luft dödar tusentals svenskar 
Flera rapporter visar på luftens betydelse för vår 
hälsa. Amerikansk forskning visar att luftförore-
ningar förkortar människors förväntade livslängd 
globalt sett med i genomsnitt 1,8 år och den euro-
peiska miljöbyrån EEA menar att tusentals euro-
péer dör i förtid till följd av förorenad luft. I inter-
nationella jämförelser brukar Sverige oftast ligga 
bra till, men skenet bedrar. I Sverige dör långt fler 
av luftföroreningar än vad de internationella jäm-
förelserna visar. Minst 7 600 svenskar dör i förtid 
varje år på grund av luftföroreningar, visar forsk-
ning. Det är nästan dubbelt så många som man ti-
digare trott. Luftföroreningar leder inte främst till 
förtida död i lungsjukdomar, utan i hjärt-kärlsjuk-
domar, som hjärtinfarkt och stroke. Först därefter 
kommer lungsjukdomar som lungcancer. Läs mer. 

Radon dyrt för hyresvärden 
Höga radonhalter i hyresbostäder kan tvinga vär-
den att sänka hyran. Efter en två år lång tvist ett 

med ett kommunalt bostadsbo-
lag står det klart att sju hyres-
gäster får tillbaka 15 % av hyran. 
Läs mer. 

Svalka inomhus behövs 
−Ökad elförbrukning till AC är en av energidebat-
tens mest kritiska blinda fläckar. Det menar Inter-
nationella energirådets chef Faith Birol. Enligt 
IEA:s rapport The Future of Cooling så måste 
energieffektivitetskraven på kylutrustningar skär-
pas, annars kommer världens elsystem inte att 
räcka till. IEA räknar med kraftig tillväxt för kylt in-
omhusklimat, inte bara för att Jorden blir varmare, 
utan också för att välståndet växer i varma världs-
delar där det bor mycket folk. Läs mer.  

Årets rekordvarma sommar 
fick också många i Sverige 
att önska sig kyla i sin bo-
stad. Ledande politiker har 
menat att kylt inomhusklimat 
kan bli en hälsofråga i ett kli-
matförändrat Sverige. Och 
här kan energieffektiv frikyla 
via modern bostadventilat-
ion göra stor nytta, så kallad geo-FTX.  

År 2050 tror IEA att det kommer att finnas 5,6 miljar-
der AC-aggregat i världen. Nu finns det 1,6 miljarder. 

Inomhuskyla är den elförbrukare som globalt växer 
snabbast inom byggnadssektorn.  

 
Dags att nominera 
Känner du någon som har utvecklat en betydelse-
full 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 Inne-
klimatgalan den 16 
maj 2019.  

https://www.aftonbladet.se/a/P38eL7
https://www.hemhyra.se/nyheter/kbab-tvingas-betala-ersattning-radon/
https://www.iea.org/cooling/
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
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Tekniktävling om ventilation 
Nybyggda flerbostadshus har hög lufttäthet, vilket 
är bra ur energisynpunkt, men det ställer krav på 
ventilationen. Tidigare förstudier inom BeBo har 
identifierat ett antal tekniska problem när man an-
vänder traditionella ventilationslösningar i lufttäta 
hus. Energimyndigheten anordnar därför en täv-
ling i två delar för att stimulera och utvärdera in-
novativa lösningar. 

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering 
Här eftersöks lösningar för att tillföra mer luft i 
samband med att luftflödet i spiskåpan ökas, för 
att kontrollera undertrycket i lägenheten. Detta är 
särskilt viktigt vid brand, då undertryck kan hindra 
exempelvis barn, äldre och funktionshindrade från 
att öppna ytterdörren och utrymma. 

Del B: Samlings-/fördelningslådor 
Här eftersöks standardiserade och kostnadseffek-
tiva lösningar med bra förutsättningar för luftflö-
desmätning och rationell injustering, och som 
uppfyller lufttäthets-, brand-, ljudkrav, etc. 

Tidplan för tävlingen 
• Den 3 januari 2019 skickas tävlingshandlingarna ut 

via e-post till de som har anmält sitt intresse.  
Anmäl intresse för tävlingen och beställ tävlings-
handlingarna. 

• Den 10 januari 2019 kl. 13.00-15.00 hålls startsemi-
narium, med möjlighet att ställa frågor om täv-
lingen och handlingarna.  
Anmälan till startseminariet. 

• Tävlingsbidrag ska vara lämnade senast 1 oktober 
2019.  

Läs mer om tekniktävlingen. 

Bostadsbristen består 
Bostadsbyggandet har – trots allt tal om bostads-
brist – avtagit. Men det gäller inte i alla delar av 
Sverige. Kring Göteborg och Malmö ökar det fort-
farande för årets tredje kvartal, enligt Statistiska 
centralbyrån. Minskningen är tydligast i Stock-
holm. Sverige utanför de tre storstadsområdena 
minskar också, men här från en mycket hög nivå. 
Läs mer. 

Diagrammet visar rullande fyrakvartalsvärden.  
Källa: SCB. 

Storstadsområdena 
enligt SCB:s indelning består av kommuner runt 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Indelningen bygger 
bland annat på hur folk pendlar. Läs om indelningen. 
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https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=282291a8fb74caaf40b6cfcdff0be0160a01f16&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=282291a8fb74caaf40b6cfcdff0be0160a01f16&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=282295a6f8bbb56c74dcf4bbcb843202dce4dc7&Origin=Direct
http://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-3e-kvartalet-2018-preliminara-uppgifter/
https://www.scb.se/contentassets/c4b8142033a9440ca53725ca32321a74/storstadsomr.pdf
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Jämförelse FX/FTX hos BeBo 
Deltagarna på BeBos och 
Beloks resultatkonferens den 14 
november fick veta hur det kan 
gå med ventilationen i en FX-
ventilerad bostad om någon 
ställer fönstret på glänt i ett sov-
rum. En av programpunkterna 

var nämligen Ventsystem för flerbostadshus, där 
Bengt Bergqvists presenterade sin och Svensk 
Ventilations undersökning Jämförelse av FX- och 
FTX-system i flerbostadshus. Läs mer.  

Katarina Westerbjörks och Kajsa Anderssons 
sammanställning från kampanjen Halvera mera 
(bild 81) visade återigen att ventilationsåtgärder 
tillhör de mest kraftfulla åtgärderna vi har för att 
energieffektivisera befintliga flerbostadshus. 

Andra punkter från ventilationsområdet var  

• Tekniktävling Ventilation. Per Kempe presente-
rade den kommande tävlingen om lösningar för 
ersättningsluft vid spiskåpeforcering och sam-
lings- och fördelningslådor. 

• Vätskekopplad värmeåtervinning. Peter Filips-
son visade att det finns stora lönsamma möjlig-
heter att spara energi med vätskekopplad vär-
meåtervinning. 

Länkar till resultatkonferensen hos  
BeBo respektive Belok. 

 
Examensarbete jämför FTX och FX 
Daron Qader och Mariam 
Bel Fdhila vid Mälarda-
lens högskola jämför i 
sitt examensarbete Vär-
meåtervinning i ventilat-
ionsluft hur FTX- re-
spektive FX-ventilation 
slår när man renoverar 
ett frånluftsventilerat 
flerbostadshus. En av 
deras slutsatser är att 
ett FTX-system är mer 
kostnadsmässigt lönsamt 
än ett FX-system, medan FX-systemet minskar 
husets köpta energi mer än vad FTX-systemet 
gör. Qader och Fdhila har undersökt energibehov 
och kostnader för samma fiktiva trevåningshus i 
Ystad, Örebro, Stockholm och Kiruna. Läs sam-
manfattningen eller hela examensarbetet. 

http://www.bebostad.se/library/2846/6-ventsystem-foer-flerbostadshus-bengt-bergqvist.pdf
http://www.svenskventilation.se/2018/05/osaker-ventilation-i-nybyggda-bostader/
http://www.bebostad.se/library/2837/resultatkonf-presentationer-fm_del-2.pdf
http://www.bebostad.se/library/2843/3-tekniktaevling-ventilation-per-kempe.pdf
http://belok.se/download/7._Vatskekopplad_varmeatervinning_Peter_Filipsson_CIT.pdf
http://www.bebostad.se/om-bebo/genomfoerda-aktiviteter/20181114-resultatkonferens/
http://belok.se/14-november-2018-bebo-belok-resultatkonferens/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-40045
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-40045
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1223756/FULLTEXT01.pdf
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Täthetsklass för spjäll 
I AMA.nytt nr 2 2018 reder Byggtjänst ut begrep-
pen om täthet hos spjäll i kanalsystem. Tätaste 
klassen för höljena enligt spjällstandarden SS-EN 
1751 är klass C, medan SS-EN-standarderna för 
kanaler även har klass D, som 
är tre gånger tätare. Det krävs 
alltså extra omsorg att välja 
spjäll i kanalsystem som ska 
monteras i klass D. Läs mer.  

Injustering med öppet fönster 
AMA VVS & Kyla 19, som utkommer inom kort, 
ändrar kraven vid injustering av forceringsflödet i 
bostadskök. Här blir det nu tillåtet 
att justera in med öppet fönster. 
Övriga flöden ska som tidigare just-
eras in med fönster och dörrar 
stängda. 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 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 

Akustikstandarder för omröstning 
Följande omarbetningar har godkänts av ISO/TC 
43 och kommer att skickas ut för omröstning. 

• ISO/CD 11691 Insertion loss of ducted silenc-
ers (Survey method).  

• ISO/CD 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. 

Svenska och europeiska möten 
Den 12 december håller SIS TK 170 Luftbehand-
lingsteknik möte i Stockholm. Alla medlemmar i 
Svensk Ventilation har tillgång till arbetet inom 
TK 170. 
Den 17-18 december håller CEN TC 156 Ventilat-
ion for buildings plenarmöte i Delft, Nederlän-
derna. 
  

https://static.byggtjanst.se/amadocs/ANY_2-18_sid47.pdf
https://static.byggtjanst.se/amadocs/ANY_2-18_sid46.pdf
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/


Nr 9 2018 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Hårt arbete att förbättra regelverken 
Kommittén för modernare byggregler gör en 
grundlig översyn av BBR och andra regelverk. 
Det slutliga betänkandet ska vara klart i december 
2019. Nuvarande byggregler upplevs ofta av till-
lämparna som svåröverskådliga och inte fullt an-
vändarvänliga. I slutet av september genomfördes 
en hearing med en rad intressenter och Svensk 
Ventilation var en av deltagarna. Sammanfatt-
ningsvis framkom följande synpunkter under hea-
ringen: 

• Tydlighet: Gärna funktionskrav men komplet-
tera med ”Handbok som visar tekniska lös-
ningar”. 

• Tolkning: Samma regel tolkas olika av olika 
kommuner. Förslagsvis ett nationellt råd som 
hanterar kollisioner i regeltolkning. 

• Kostnadsdrivande eller uteblivna renove-
ringar: Beträffande att nybyggnadsreglerna i 
BBR också gäller ombyggnader så anser 
många att detta är problematiskt och kostnads-
drivande. Önskemål finns att ha separata re-
gelverk för nybyggnad och ombyggnad. 

Svensk Ventilation deltog också på hearingen den 
19 november som handlade om kontrollsystemet, 
det vill säga kontrollen av att lagstiftningen upp-
fylls vid byggnation. Läs mer om översynen av 
BBR och andra regelverk. 

Eluppvärmning försvåras 
Nackdelarna för eluppvärmning jämfört med 
andra uppvärmningssätt kommer att skärpas. Det 
antydde Boverket på sitt seminarium om byggreg-
lernas energihushållningskrav den 27 november. I 
de förslag som diskuterades var relationen mellan 
el och fjärrvärme ungefär densamma: knappt 2,6. 
I de nu gällande byggreglerna är denna relation 
1,6.  

Boverket väljer mellan två sätt att formulera skill-
naderna mellan olika energislag: 

1. Primärenergifaktorer som ska avspegla de 
verkliga naturresursbehoven för olika energi-
slag. Primärenergifaktor = 2 innebär alltså att 
energislaget förbrukar dubbelt så mycket na-
turresurser som ett energislag med primär-
energifaktor = 1. 

2. Viktningsfaktorer som används på samma 
sätt, men som myndigheten kan sätta mer fritt 
med hänsyn till politik och samhällsekonomi. 

Boverket räknar med att remissa ett BBR-förslag 
under februari-maj 2019. Sedan vill man ta hän-
syn till slutrapporten från Kommittén för moder-
nare byggregler i december 2019, så ändringarna 
förväntas inte komma skarpt förrän i mars 2020. 

 

  

http://www.mynewsdesk.com/se/stordaahd-kommunikation-ab/news/kommitten-foer-modernare-byggregler-intensivt-arbete-att-foerbaettra-regelverken-331331
http://www.mynewsdesk.com/se/stordaahd-kommunikation-ab/news/kommitten-foer-modernare-byggregler-intensivt-arbete-att-foerbaettra-regelverken-331331
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Energimyndigheten 

25 projekt fick pengar 
I utlysningen som stängde i maj är 
nu 25 av 76 projektansökningar 
godkända inom Energimyndighet-
ens forskningsprogram E2B2 Ener-
gieffektivt byggande och boende. 
Stödet från Energimyndigheten be-
står av nära 54 miljoner kronor och 
delas ut inom följande områden: 

• Digitalisering, teknik och beteende. 

• Bättre underlag för optimering av energi. 

• Tekniskt fokus för bättre byggnader. 

Kanalen konstaterar att åtminstone tio beviljade projekt 
knyter an till inomhusklimat. Läs mer. 

 Ny teknik för väggintegrerad ventilation. 
 Styrning av FTX för fuktsäkra småhus. 
 Minskat effektbehov för kylning i byggnader. 
 Inomhusklimat i hus med inglasade fasader. 
 Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna 

ängar. 
 Energiprestandans påverkan på fastighetspriset. 
 Energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader. 
 Beteende och värmebehov i bostäder. 
 Beräkning av luftutbyte genom karuselldörrar. 
 Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i 

flerbostadshus. 

Mer energi till kyla i framtiden 
Energimyndigheten har tagit fram en handlings-
plan för myndighetens arbete med klimatanpass-
ning. En av slutsatserna är att ökad användning 
av kyla bidrar till att öka användningen av energi 
främst sommartid. Läs mer. 

Arbetsmiljöverket 

Handhållna maskiner inspekteras 
Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdo-
men för dem som arbetar med handhållna maski-
ner. Sjukdomen drabbar främst män inom indu-
stri- och bygg- och anläggningsverksamhet. Ar-
betsmiljöverket har under 2018 genomfört 350 in-
spektioner. 8 av 10 arbetsplatser har fått sam-
manlagt 850 krav på att åtgärda brister i arbets-
miljön. Läs mer. 

 
Asbest skördar fortfarande liv 
Trots att asbest har varit förbjudet i över 35 år och 
reglerna för sanering är stenhårda inträffar fortfa-
rande asbestrelaterade sjukdomsfall. En ny rap-
port visar dessutom att fem gånger fler människor 
dör i cancer i Sverige på grund av asbest än man 
tidigare trott. Förra året fick Arbetsmiljöverket in 
över 23 000 anmälningar om asbestsanering, 
men det verkliga antalet saneringar är minst det 
dubbla, anser Ulf Kvarn-
ström, regionalt skydds-
ombud och ansvarig för 
arbetsmiljöverksamheten 
på Byggnads. Och även 
hos företag som har till-
stånd förekommer det att 
man inte följer kraven på 
bland annat inkapsling, 
ventilation och skyddsut-
rustning. Läs mer. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/77-miljoner-till-ny-kunskap-om-energieffektivt-byggande-och-boende/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/handlingsplan-for-anpassning-till-ett-forandrat-klimat/
https://www.av.se/nyheter/2018/arbetsmiljoverket-inspekterar-vibrationsskador/
https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2018/asbest-skordar-fortfarande-liv
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Stockholms Lokalavdelning  
 
 
Luftkvalitet och hälsa 
Nästan femtio branschkolle-
gor kunde man träffa i Häger-
stensåsens Medborgarhus på 
lunchmacka med föredrag 
den 12 november. Anders 
Flyckt berättade om Luftkvali-
tet och hälsa.

Kommande lunchträffar 

2018-12-10  Rensluckor i ventilationskanaler: 
Vad är lämpligt och vad säger 
reglerna? Länk till anmälan. 

2019-01-14 Tema ej fastställt 

2019-02-11 Tema ej fastställt 

Lunchträffarna i mars-juni ägnas åt en entrepre-
nadjuridikkurs i fyra delar: Ansvar vid fel, AB och 
ABT i konkreta fall. Kursen är öppen endast för 
medlemmar i Svensk Ventilation. 

2019-03-11 Entreprenadjuridik del 1 

2019-04-08 Entreprenadjuridik del 2. 

2019-05-08 Entreprenadjuridik del 3  

2019-06-10 Entreprenadjuridik del 4 

https://goo.gl/forms/k3jHznznel8uEiRh2
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Lunchträff 10 december 
Rensluckor i ventilationskanaler 
Vad är lämpligt och vad säger reglerna?  
Att regelbundet kolla och rengöra sitt ventilations-
system är lika självklart som att städa golven. 
Därför förser vi våra ventilationskanaler med åt-
komliga öppningar för inspektion och rensning. 
Boverket hänvisar till SS-EN 12097 för lämplig ut-
formning av kanalsystem och rensluckor. 

 Hur går det till att rengöra och kontrollera ett 
ventilationssystem? 

 Vad krävs för komma åt med dagens metoder 
för inspektion och rengöring? 

 Vad säger standarden SS-EN 12097 och hur 
ska den tolkas? 

Dagens presentatör är Pelle 
Höij, som har mångårig erfa-
renhet av ventilationsrengöring.  
Pelle är utbildningsansvarig 
inom RSVR Riksförbundet Sve-
riges Ventilationsrengörare, 
och driver Höijs Ventilation AB. 

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

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksda-
lervägen 2, Hägersten  

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning 
Energi & Miljötekniska föreningen 
Funktionskontrollanterna i Sverige 
Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare 
Pris: Mötet är gratis för medlemmar i Svensk 
Ventilation. 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 ger res-
vägstips.  

Dagens presentatör är Anita 
Jisonsund, företagskommunika-
tör på Trafikkontoret i Göteborgs 
Stad. 

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

Plats 
Swegon Sverige, Ingång B1, 
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 

  

https://goo.gl/forms/k3jHznznel8uEiRh2
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 

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 

2018-03-13 – 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 

2019-05-13 – 2019-05-15 Göteborg 

2019-06-03 – 2019-06-05 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 

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  
november 2018−januari 2019 

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

2018-11-14 BeBos & Beloks resultatkonferens, 
Stockholm 

2018-11-22 Styrelsemöte, Stockholm 

2018-11-27 Boverkets seminarium om energi-
hushållningsregler, Stockholm 

2018-11-30 ECC-kampanj, webbmöte 

2018-12-03 Ledningsgrupp YH Enköping 

2018-12-05 Entreprenadjuridikgruppen, Stock-
holm 

2018-12-05 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2018-12-06 Ledningsgrupp YH IUC, Stockholm 

2018-12-06 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

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

2018-12-12 SIS TK 170 (Luftbehandling), 
Stockholm 

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

2019-01-10 BeBos tekniktävling om ventilation, 
startseminarium, Stockholm 

2019-01-14 Lunchträff, tema ej fastställt, 
Stockholm 

2019-01-16 AMA VVS & Kyla referensgrupp, 
Stockholm 

2019-01-22 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2019-01-23 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2019-01-24 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2019-01-29 Branschdag om brandskydd, 
Malmö 

2019-01-31 SIS TK 181 Brandsäkerhet, Malmö 

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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