
Nr 10 2018 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Boka in den 16 maj 
Nu är det dags att spika den 16 maj 2019 i kalen-
dern. Då är nämligen succén Inneklimatgalan till-
baka. Inneklimatgalan arrangeras på anrika Mün-
chenbryg-
geriet på 
Södermalm 
i Stock-
holm. 

Ny ventilationsguide för äldre hus 
Ventilationsguiden är en del av projektet Ventilat-
ionslösningar i kulturhistoriska byggnader som 
delfinansieras av Energimyndigheten. Svensk 
Ventilation deltog på workshopen i höstas. Gui-
den är till för alla som jobbar med förvaltning av 
byggnader eller som kommer i kontakt med frå-
gorna i samband med renoveringar, ombyggnat-
ioner eller rena energieffektiviseringsprojekt. Gui-
den finns att hitta här.  

Guiden tipsar bland annat om: 
• Lösningar som minskar onödigt drag. 
• Hur man kan jobba med värmeåtervinning. 
• Vilka regler som gäller för ventilation och kulturhi-

storiska byggnader. 

Krav på regelbunden inspektion 
Boverket och Energimyndigheten ska tillsammans 
utreda och föreslå nya krav i byggreglerna. Kra-
ven är en anpassning till skärpningar i EU:s direk-
tiv om byggnaders energiprestanda. Läs mer. 

EU-direktivet kräver bland annat: 
Regelbundna inspektioner av värme-, luftkonditioner-
ings- och ventilationssystem på över 70 kW nominell 
effekt.  

Förbättra produktiviteten på kontor 
En ny brittisk studie visar hur inomhusmiljön på-
verkar produktiviteten på arbetsplatser. Särskilt 
temperatur och koldioxid (CO2) har betydelse när 
det gäller personalens kognitiva förmåga, hastig-
het och noggrannhet i arbetet. Slutsatsen är att 
optimera inomhusmiljön i både befintliga och nya 
byggnader om man vill förbättra prestation och 
produktivitet. Produktiviten påverkas negativt av 
höga temperaturer, särskilt över 26°C under icke 
uppvärmningssäsong, låg luftfuktighet, särskilt 
under 40 %, och hög CO2-koncentration, särskilt 
över 1000 ppm. Läs mer. 

 

Brukarkomfort i kontorsmiljöer 
Beställargruppen lokaler, BELOK, arbetar med att 
ta fram en enkät för att utvärdera komfort i kon-
torsmiljöer. De har gjort en förstudie som innehål-
ler många intressanta data om vilka miljöfaktorer 
som upplevs 
viktiga på ett 
kontor. Läs 
mer om fak-
taunderlaget 
och förslaget 
till enkät. 

  

https://www.sust.se/wp-content/uploads/2018/12/7_Guide_Ventilation.pdf
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/aktuella-uppdrag/uppdrag-om-nya-krav-pa-uppvarmnings--och-luftkonditioneringssystem-fastighetsautomation-och-fastighetsstyrning/
http://wlpplus.com/wp-content/uploads/Improving-Productivity-in-the-Workplace-Results-of-the-WLP-Project.pdf
http://belok.se/forstudie-enkat-for-utvardering-av-brukarkomfort/
http://belok.se/forstudie-enkat-for-utvardering-av-brukarkomfort/
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Bättre luft i miljömärkta förskolor  
En avhandling i kemi vid Örebro universitet visar 
att inomhusluften i miljömärkta förskolor, byggda 
som lågenergihus, innehåller lägre halter hälso-
farliga kemikalier. Men dessutom krävs det att 
ventilationen fungerar optimalt. Läs mer. 

Undersökning av skolor & förskolor 
Boverket ska undersöka inomhusmiljön i skolor 
och förskolor via enkäter, besiktningar, mätningar 
och analyser. Den 5 december organiserades en 
workshop där Svensk Ventilation och medlemmar 
var på plats tillsammans med ett hundratal 
svenska innemiljöexperter uppdelade i olika grup-
per: luftkvalitet, ljud, ljus, termisk komfort samt 
skador/status/drift/underhåll. Deltagarna diskute-
rade vilka mätningar som är relevanta inom den 
begränsade budget som finns. Boverket hoppas 
komma igång med datainsamling under hösten 
2019 med slutrapportering 2021. Läs mer. 

Nya finska regler i skolor / förskolor 
I Finland har man tagit fram en ny anvisning om 
innemiljön. Anvisningen betonar bland annat vik-
ten av en Åtgärdsgrupp/Arbetsgrupp för inomhus-
luft. Läs mer. 

Luftföroreningar och hälsa 
I Geneve har Världshälsoorgani-
sationen WHO genomfört den 
första globala konferensen kring 
luftföroreningar och hälsa. Luft-
föroreningar påverkar bland an-
nat människans neurologiska ut-
veckling och kan leda till lägre kognitiv förmåga. 
På unga människor påverkas lungfunktionen. Det 
sker redan vid låg exponering. Inomhusluftens 
kvalitet beräknas kunna påverka lungkapaciteten 
med upp till 50 % hos barn under 5 år i låg och 
medelinkomstländer. Läs mer. 

Kolla luften med Breathelife 
Kampanjwebben Breathelife visar direkt hur det 
står till med utomhusluften i tusentals städer på 
vår jord. Kolla luften i din stad just nu genom att 
följa länken. 

Bakom Breathelife står WHO tillsammans med FN:s 
klimatprogram och partnerskapet Climate and Clean 
Air Coalition. 

Terminator mot dålig luft 
Kaliforniens guvernör 
Arnold Schwarzeneg-
ger ger sig in i kampen 
mot luftföroreningar. 
Den tidigare filmskåde-
spelaren betonar sär-
skilt hur dålig luft i sam-
band med klimatföränd-
ringar riskerar männi-
skors hälsa och inleder 
ett korståg mot luftför-
oreningar i rollen som 
Air Pollution Terminator. Se intervjun.  

https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/9242?orgid=353&type=News
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/god-inomhusmiljo/workshop-inomhusmiljo-skolor/
https://www.valvira.fi/web/sv/-/anvisning-for-tillsyn-over-forhallandena-i-daghem-och-skolor-samt-forebyggande-och-utredning-av-sanitar-olagenhet
https://www.who.int/airpollution/events/conference/en/
http://breathelife2030.org/
http://breathelife2030.org/
https://www.facebook.com/WHO/videos/2334096873331027/
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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- och fördelningslådor 
Här eftersöks standardiserade och kostnadseffek-
tiva lösningar med bra förutsättningar för luftflö-
desmätning och rationell injustering, och som 
uppfyller lufttäthets-, brand-, ljudkrav, etc. 

OBS! ÄNDRADE DATUM! 

Tidplan för tävlingen 
• Den 11 februari 2019 skickas tävlingshandlingarna 

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

• Den 14 februari 2019 kl. 13.00-15.00 hålls start-
seminarium, med möjlighet att ställa frågor om täv-
lingen och handlingarna.  
Anmälan till startseminariet. 

• Tävlingsbidrag ska vara lämnade senast 1 novem-
ber 2019.  

Läs mer om tekniktävlingen. 

Skilda konjunkturer i Sverige 
Att bostadsbyggandet minskar är ingen nyhet, 
men Boverket ser tecken på att fallet bromsar in. 
Försäljningen av nya bostadsrätter har planat ut 
och Boverket tror att byggandet av hyresrätter 
kommer igen. Läs mer. 

Svensk Ventilations entreprenadstatistik för alla 
Sveriges län är nu uppdaterad på våra medlems-
sidor till och med tredje kvartalet. Det är tydligt 
hur nedgången är kraftigare i Stockholm än i öv-
riga landet. 

 

Svensk Ventilations medlemmar 
kan logga in på medlemssidorna och ta del av konjunk-
turrapporter och detaljerad statistik som uppdateras 
två gånger per år. Entreprenadstatistiken baseras på 
påbörjade byggprojekt.  
Saknar du inloggningsuppgifter?  
Mejla erik.osterlund@svenskventilation.se. 
  

Ventilationsinstallationer
Stockholms län Västra Götalands län
Skåne län Övriga län i Sverige

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.svd.se/boverket-kraftigt-fall-i-nyproduktionen-fortsatter
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Jag%20beh%C3%B6ver%20inloggningsuppgifter%20till%20Svensk%20Ventilation
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Sverige nominerar AHU-kandidat  
SIS har nominerat en kandidat till ny ordförande i 
CEN:s arbetsgrupp för standardisering av luftbe-
handlingsaggregat, CEN TC 156 WG 5. Den for-
mella omröstningen kommer att ske i början av 
2019. Arbetsgruppens närmsta uppdrag är att re-
videra standarden EN 1886 Luftbehandlings-
aggregat - Mekaniska egenskaper.  

Svenska och europeiska möten 
Den 12 december höll SIS TK 170 Luftbehand-
lingsteknik möte i Stockholm. Nästa möte är den 
7 maj i Stockholm. Alla medlemmar i Svensk Ven-
tilation har tillgång till arbetet inom TK 170. 

Den 17-18 december höll CEN TC 156 Ventilation 
for buildings plenarmöte i Delft, Nederländerna. 
Nästa möte är den 29-30 april i Frankfurt. 

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

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilat-
ionsbranschens remissinstans 
och har under december läm-
nat följande remissvar: 

 Boverkets rapport 2018:22 
Dokumentationssystem för 
byggprodukter. 

 Boverkets rapport 2018:23 Klimatde-
klaration av byggnader. 

 Delbetänkandet SOU 2018:51 Resurs-
effektiv användning av byggmaterial. 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.  

Vägledning för filterkunder 
För att hjälpa fastighetsförvaltare att köpa bra luft-
filter finns sedan 2012 Eurovent 4/19: Industry 
Recommendation con-
cerning Public Enqui-
ries for Air Filters. Väg-
ledningen är nu uppda-
terad för att stämma 
med de nya standar-
derna och filterklas-
serna enligt ISO 
16890. Ladda ner 
Eurovent 4/19:2018 
gratis i Eurovents 
webbshop.  

https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-419-2018-industry-recommendation-concerning-public-enquiries-air-filters
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-419-2018-industry-recommendation-concerning-public-enquiries-air-filters
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-419-2018-industry-recommendation-concerning-public-enquiries-air-filters
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Folkhälsomyndigheten 

Ökad dödlighet sommaren 2018 
Årets julimånad var den varmaste på 260 år och 
fler dagar än någonsin hade temperaturer över 
30°C. Folkhälsomyndighetens datasammanställ-
ning visar att dödligheten ökade under somma-
ren. Ihållande perioder av höga temperaturer kan 
orsaka olika hälsoproblem och vissa grupper är 
extra känsliga för värme. Det handlar exempelvis 
om kroniskt sjuka, äldre, gravida och små barn. 
De rapporterade dödsfallen på varma dagar drab-
bade framförallt äldre personer på grund av för-
värrad hjärtkärlsjukdom. Läs mer. 

Enligt Svensk Ventilation bör man överväga att in-
stallera kyla i ett klimatförändrat Sverige. Då kan 
energieffektiv frikyla via modern bostadsventilat-
ion göra stor nytta, så kallad geo-FTX.  

Energimyndigheten 

Obligatoriskt registrera i EPREL 
Från 1 januari 2019 ska alla 
produkter med energimärk-
ning registreras i en ny data-
bas. Inom ventilationsområ-
det gäller det alltså bostads-
aggregat och köksfläktar. Da-
tabasen som kallas för 
EPREL European Registry 
for Energy Labelling är EU-
gemensam och obligatorisk 
för alla medlemsländer. Läs 
mer eller  
se filmen. 

Ändrade regler för energideklaration 
Den 1 januari 2019 införs primärenergital i energi-
deklarationerna. Det innebär att byggnaders ener-
giprestanda uttrycks i primärenergital i stället för 
specifik energianvändning. Ändringarna i reglerna 
innebär att energiexperten måste vara mer nog-
grann i sin upphämtning och mätning/avläsning 
av den använda energin i en byggnad. Efter änd-
ringarna är det inte bara relevant att hålla isär vad 
energin använts till, utan också vilka energibärare 
som använts för varje energipost. Vid kombine-
rade system är det särskilt viktigt att hålla isär 
kombinationen av energibärare för uppvärmning 
respektive tappvarmvattenproduktion, eftersom 
energin till uppvärmning justeras för byggnadens 
geografiska placering. Läs mer. 

Statliga stöd avvecklas 
Riksdagen har, i samband med beslut om statens 
budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de 
bostadspolitiska stöden. Läs mer. 

De stöd som omfattas är: 
• investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder 

och bostäder för studerande. 
• stöd för renovering och energieffektivisering i vissa 

bostadsområden. 
• stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. 
• stöd för innovativt och hållbart byggande av bostä-

der. 
• statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyg-

gande. 
• budgeten innebär också att stödet för upprustning 

av skollokaler inte kommer att tillföras nya medel 
2019. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/december/okad-dodlighet-under-sommarens-varmebolja/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/ny-och-obligatorisk-databas-for-energimarkta-produkter/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/ny-och-obligatorisk-databas-for-energimarkta-produkter/
https://youtu.be/WDJSU6ZPxqk
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/den-1-januari-2019-andras-reglerna-for-energideklaration/
https://boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/viktig-information-om-statens-stod/
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2-årig riktad ventilationsutbildning 
Ventilationscentrum i Enköping tillsammans med 
IUC startar nu, med hjälp av statliga pengar, en 
riktad utbildning inom ventilation för bland annat 
nyanlända. Vi har en arbetskraftsreserv, som vi är 
dåliga på att utnyttja: personer som har utbildning 
men som inte hittar in på arbetsmarknaden. De 
finns i gruppen invandrare. Det finns nyanlända 
med allt ifrån gymnasiekompetens till ingenjörsut-
bildning. Brister i svenska, dålig kunskap om den 
svenska arbetsmarknaden, luckor i utbildningen 
från hemlandet är en del av orsakerna. Osäkerhet 
och viss skepsis från svenska arbetsgivare finns 
också med. Med ovanstående som bakgrund 
startar nu utbildningen med målet att de blir kom-
petenta ventilationstekniker med bra kunskaper i 
det svenska språket. 

Ventilationsteknikerutbildning för de som inte har 
svenska som sitt modersmål 

Utbildningens styrgrupp som kommer att bestå av re-
presentanter från ventilationsföretag, konsulter inom 
ventilation, ventilationsindustrin, IUC och Svensk 
Ventilation. 

Styrgruppen borgar för att utbildningen blir kvalitets-
säkrad och ska ge yrkeskunskap kombinerad med 
grundläggande yrkessvenska. 

Hela utbildning är 2 årig och startar med komplette-
rande undervisning i svenska, för att sedan övergå till 
yrkesutbildning som omfattar 4 terminer. 

I undervisningen ingår även arbetsplatspraktik i två 
omgångar, 9 veckor och 13 veckor. 

All undervisning är på svenska och undervisning i 
svenska språket finns med under hela utbildningen. 

Yrkeshögskolan och budgeten 
Riksdagen har fastställt budgetramen för Yrkes-
högskolan för 2019, och de preliminära ramar för 
2020 och 2021. Beslutet följer utbildningsutskot-
tets förslag och innebär att ramarna för Yrkeshög-
skolan återställs till den plan för expansionen som 
beslutades förra året. Myndighetens bedömning 
är att beslutet i Riksdagen med största sannolik-
het innebär att myndigheten kan bevilja ansök-
ningar 2019 på samma nivå som skedde under 
2018. Det kommer troligen att handla om ca 
14 000 nya platser på cirka 500 nya utbildningar. 
Svensk Ventilation håller tummarna att utbild-
ningar inom vårat område blir beviljade att starta 
till hösten 2019. 

IUC + EUU = INSU 
Från och med den 1 januari 2019 kommer Stiftel-
sen Installatörernas Utbildningscentrum i Katrine-
holm (IUC) och Elbranschens Utvecklings- och 
Utbildningscenter i Nyköping AB (EUU) gå sam-
man under nytt namn. INSU, Installations-
branschens utbildnings- och utvecklingscenter blir 
ett heltäckande utbildningsföretag inom ventilat-
ion, vatten, avlopp, el, larm, värme, kyla, data, 
automation och smarta-huslösningar. Se filmen. 

  

https://www.insu.se/
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Svensk Ventilation önskar alla 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

Nya medlemmar 
Vi hälsar 2018 års nya medlemmar välkomna till 
föreningen. 

 Menair AB 
 Scandcenter AB (SC Luftfilter) 
 Stockholms Vent Install AB 
 Ziehl - ABEGG Sverige AB 
 LGG Inneklimat AB 
 JRA Sweden AB 

Marknadsnamn: FLEXODUCT 

 APS drift och underhåll AB 
 Komfovent AB 

Grattis alla nya 
Certifierade ventilationsmontörer 
Svensk Ventilation fram-
för sin särskilda julhäls-
ning och gratulation till 
alla er som under 2018 
har utbildat er och avlagt 
godkänt prov till certifie-
rad ventilationsmontör. 
Några har fångats på bil-
derna nedan, men vi 
gläds lika mycket för er 
alla. 
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Stockholms Lokalavdelning  
 
 
Trångt med rensluckor 
Sjuttio branschkollegor samla-
des i Hägerstensåsens Med-
borgarhus på lunchmacka med 
föredrag den 10 december. 
Pelle Höij från Riksförbundet 
Sveriges Ventilationsrengörare 
visade bland annat vilken stor-
lek som rensöppningar måste 
ha för att man ska komma åt 
med olika rengöringsmetoder. 

Kommande lunchträffar 

Ändrat datum 
2019-01-21 Bra samspel mellan projektering 

och injustering. Länk till anmälan. 

2019-02-11 Svensk Ventilations uppdaterade 
guide för ventilationssystem miljö-
certifierade byggnader. 

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. 

Korrigerat datum 
2019-05-13 Entreprenadjuridik del 3  

2019-06-10 Entreprenadjuridik del 4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP-qmFqMpkiasiO3L5d-jm0Qs3fRxUWxTS5FdBmXsW6UxKew/viewform?usp=sf_link
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Lunchträff 21 januari 2019 
Bra samspel mellan projektering 
och injustering 
2019 års första lunchträff visar hur man får kon-
struktion och injustering att lira ihop. Vi får prak-
tiska tips samlade under 40 år i branschen i första 
hand om ventilation, men även för värmesystem. 

 Varför ska man tänka i tryck? 

 Vad händer i kanalsystemet? 

 Varför blir tilluft och frånluft olika? 

 
Dagens presentatör är Gert 
Nimblad - det sista G:et i LGG. 
Gert har stor erfarenhet av att 
jobba med konstruktion, 
igångkörning och injustering 
av ventilationssystem. 
 

Tid och program: Måndag 21 januari 2019 
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 

Pris: Mötet är gratis för medlemmar i Svensk 
Ventilation. Övriga betalar 100 kr kontant eller via 
Swish.  

Länk till anmälan 

Lokalavdelning Väst 

 
 
 
Ventilatörer fick framtidstips 
Drygt tjugo branschkollegor sam-
lades den 4 december i Göte-
borg och fick veta hur staden ska 
möta framtiden. Temat var Håll-
bar stad – öppen för världen och 
presenterades av Anita 
Jisonsund, företagskommunika-
tör på Trafikkontoret i Göteborgs 
Stad. 

Brandkurs i vår 
Lokalavdelning Väst planerar för en kurs i install-
ationsbrandskydd under vårterminen 2019. 

 
 

  
Hjälp till att sprida ”Kanalen” 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan ha 
nytta och glädje av den information vi sprider via 
vårt nyhetsbrev? Skriv in e-postadressen längst 
ner på vår startsida www.svenskventilation.se. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP-qmFqMpkiasiO3L5d-jm0Qs3fRxUWxTS5FdBmXsW6UxKew/viewform?usp=sf_link
http://www.svenskventilation.se/
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

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

Ventilationsmontör steg 1 

2019-02-07 Katrineholm 

2019-02-14 Stockholm  
2019-08-22 Stockholm 

2019-09-05 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 2 

2019-03-28 – 2019-03-29 Katrineholm 

2019-04-03 – 2019-04-04 Stockholm 

2019-10-16 – 2019-10-17 Stockholm 

2019-10-28 – 2019-10-29 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 3 

2019-05-16 – 2019-05-17 Katrineholm 

2019-05-22 – 2019-05-23 Stockholm 

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

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 2019 

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 

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 

2019-05-08 – 2019-05-10 Katrineholm 
2019-09-23 – 2019-09-25 Katrineholm 

2019-12-10 – 2019-12-12 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2019-03-06 – 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 

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  
december 2018−februari 2019 

2018-12-03 Ledningsgrupp YH Enköping 

2018-12-05 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2018-12-06 Ledningsgrupp YH IUC, Stockholm 

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 

2018-12-19 Entreprenadjuridikgruppen, Stock-
holm 

2018-12-19 ECC-kampanjen, webbmöte 

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

2019-01-16 NordBygg 2020 planeringsmöte, 
Stockholm 

2019-01-21 Lunchträff, projektering och in-
justering, Stockholm 

2019-01-22 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2019-01-23 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2019-01-24 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2019-01-29 Branschdag om brandskydd, 
Malmö 

2019-01-29 Seminarium: Luften vi andas, 
Kungsbacka kommun 

2019-01-31 SIS TK 181 Brandsäkerhet, Malmö 

2019-02-11 Lunchträff, Miljöcertifiering, Stock-
holm 

2019-02-13 Ledningsgrupp VVS-ingenjör, 
Katrineholm 

2019-02-13 Ledningsgrupp Ventilationsingen-
jör, Enköping 

2019-02-14 BeBos tekniktävling om ventilation, 
startseminarium, Stockholm 

2019-02-14 AMA VVS & kyla referensgrupp, 
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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