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Årsmöte 16 maj 
Svensk Ventilation håller sitt årsmöte torsdagen 
den 16 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm. 
Se filmen (på startsidan). Länk till anmälan. 
14.00 Kaffe 
14.30 Föreningsstämma (dagordning med 

handlingar skickas ut senare) 
15.30 Paus 
15.45 Gästföreläsare 
18.00  Inneklimatgalan 

Inneklimatgalan – årets branschfest 
Alla som jobbar med inomhusmiljö, fastighet, 
energieffektivisering, OVK m m är välkomna till In-
neklimatgalan. Det blir stand-up, prisutdelningar 
och James Bond tema på Münchenbryggeriet i 
Stockholm den 16 maj. Klä dig som klimatskurk, 
miljöagent eller något annat festligt.  

 

 

Ny vd på INSU 
Jens Back kommer att till-
träda som ny vd för INSU 
Installationsbranschens ut-
bildnings- och utveckl-
ingscenter den 1 maj. Vid 
årsskiftet gick utbildnings-
företagen EUU och IUC 
samman och bildade det 
nya bolaget INSU. Vi öns-
kar Jens Back lycka till i arbetet med den expan-
siva fas som INSU nu befinner sig i.  
Läs mer.  

 
Handbok om aggregat på svenska 
Nu finns Eurovents Handbok Luftbehandlings-
aggregat på svenska. Handboken kan laddas ner 
gratis och innehåller det väsentliga inom luftbe-
handling fram-
lagt på ett prak-
tiskt och opar-
tiskt sätt: histo-
rien, olika ty-
per/byggsätt, 
prestanda, funkt-
ioner, certifie-
ringar och stan-
darder. Läs mer. 

  

 
Anmälan för 
medlemmar 

Anmälan för 
övriga 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
http://munchenbryggeriet.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://iuc-utbildning.se/nyheter/2019/ny-vd-pa-insu-pressmeddelande
http://www.svenskventilation.se/publikation/luftbehandlingsaggregat-eurovents-handbok/
http://www.svenskventilation.se/2019/03/inneklimatgalan-arets-branschfest/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
http://www.svenskventilation.se/publikation/luftbehandlingsaggregat-eurovents-handbok/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcFanEgtWFRo_xZLgssFFsC432DcAY37O6WeqzFoPRjAUgQ/viewform?usp=sf_link
https://www.slussen.biz/inneklimatgalan
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Luften värst att förkorta våra liv 
Enligt ny forskning sänker luftföroreningar den 
globala livslängden i genomsnitt med 1,8 år per 
person. Det innebär att luftföroreningar är farli-
gare än andra hot mot folkhälsan som exempelvis 
krig, rökning, alkohol och droger. Läs mer om stu-
dien och hur vi kan skydda oss inomhus med 
hjälp av ventilationsteknik. 

Steken lika farlig som smogen 
Forskare vid University of Colorado Boulder in-
tresserar sig för hur hushållsgöromålen påverkar 
inomhusmiljön, och utrustade en mindre villa med 
kameror och detektorer. De överraskades av hur 
nedsmutsad luften blev av matlagning, rengöring 
och hygien. Värst var det när de lagade en tradit-
ionell tacksägelsemiddag. Slutsatsen är att man 
ska ha en köksfläkt, något som Sonya Hedenbratt 
sjöng om redan 1963 (fter knappt fem minuter in i 
sången). Man 
bör också und-
vika spisar med 
öppen låga. Läs 
mer. 

Lungcancer ökar trots fler rökfria 
Lungcancer är den cancer-
sjukdom som skördar flest 
liv i Sverige, ungefär 4 000 
varje år. Trots att rökningen 
minskar så ökar antalet 
lungcancerfall stadigt bland 
kvinnor som aldrig rökt. Det 
finns teorier om att lungcancer kan vara kopplad 
till luftföroreningar, radon eller matos, men man 
vet inte ännu. Läs hela artikeln. 

Klimatförändringar berör sjukvården 
Klimatförändringar med stigande temperaturer 
och extrema väderhändelser påverkar männi-
skors hälsa, vilket innebär att sjukvården kommer 
att spela en viktig roll. Läs hur sjukvården ser på 
hur inomhusmiljön och luftkvaliteten påverkas. 

Vinterkräksjuka via luften 
Ny forskning visar att det 
troligtvis inte räcker att 
tvätta händerna ordentligt 
för att slippa bli smittad av 
vinterkräksjukan. Sjukdo-
men kan även spridas ge-
nom pyttesmå vattendrop-
par i luften. Rönen skulle 
innebära att sjukhus och människor bör förhålla 
sig till viruset på ett annat sätt, genom att tänka 
mer på ventilation, luftrenare, munskydd och iso-
lering snarare än på bara hygienrutiner som att 
tvätta händerna. Läs mer. 
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Förväntat förlorade levnadsår per person

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/deadly-air-pollution-shortens-lives-by-nearly-2-years-researchers
https://www.weforum.org/agenda/2018/11/deadly-air-pollution-shortens-lives-by-nearly-2-years-researchers
http://www.svenskventilation.se/2015/03/matningar-pa-hornsgatan-visar-nyttan-av-ftx-mycket-battre-inomhusluft-i-utsatt-lage/
http://www.svenskventilation.se/2015/03/matningar-pa-hornsgatan-visar-nyttan-av-ftx-mycket-battre-inomhusluft-i-utsatt-lage/
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/24281
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/24281
https://www.independent.co.uk/news/health/air-pollution-roast-dinner-particulates-lung-heart-disease-london-delhi-a8783026.html
https://www.independent.co.uk/news/health/air-pollution-roast-dinner-particulates-lung-heart-disease-london-delhi-a8783026.html
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/lungcancer-okar-snabbt-bland-kvinnor-som-aldrig-rokt-1?cmpid=del:tw:20190221:lungcancer-okar-snabbt-bland-kvinnor-som-aldrig-rokt-1:nyh:lp
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2019/02/Sjukvarden-spelar-en-viktig-roll-i-anpassning-till-klimatforandringar/
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2019/02/Sjukvarden-spelar-en-viktig-roll-i-anpassning-till-klimatforandringar/
https://www.sydsvenskan.se/2019-02-27/ny-forskning-visar-vinterkraksjuka-kan-spridas-i-luften
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53 000 bostäder påbörjades 2018 
Enligt preliminär statistik från SCB påbörjades det 
cirka 53 000 lägenheter under förra året. Jämfört 
med 2017 innebar det en minskning med 16 pro-
cent då det påbörjades nästan 10 000 fler. På 
riksnivå backade nybyggandet av flerbostadshus 
med cirka 15 procent, men i Västra Götaland 
ökade det i stället med drygt 10 procent. Läs mer. 

 

Entreprenören tar smällen 
Enligt AB 04 och ABT 06 så ansvarar entreprenö-
ren för skador på en icke avlämnad del av entre-
prenaden. En storm eller en översvämning räknas 
inte som naturkatastrof, så entreprenörerna får 
räkna med större risker i framtiden. Experter spår 
nämligen att extremväder blir vanligare i takt med 
klimatförändringarna. Läs mer.  

Arbetsplatsens utformning på remiss 
Svensk Ventilation är 
ventilationsbranschens 
remissinstans och vi 
kommer senast den 15 
mars att svara på re-
missen Förslag till före-
skrifter om arbetsplat-
sens utformning. Re-
missen innehåller all-
männa råd i mindre om-
fattning och i den nya 
regelstrukturen kommer 
de allmänna råden direkt efter respektive para-
graf. Remissen innehåller även förändringar i av-
snitten Inomhusmiljö och installationer (Luftkvali-
tet, Ventilation, Uteluft, Återluft, Processventilat-
ion) och Termiskt klimat. Läs mer på sidorna 24 
till 28 och återkom senast den 8 mars med syn-
punkter till britta.permats@svenskventilation.se.  
Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.   

Prisutdelning på Inneklimatgalan 
Nu är det dags att lämna förslag till Stora Innekli-
matpriset. Ditt förslag ska vara inne senast den 1 
april 2019 och prisutdelningen sker under pompa 
och ståt på Inneklimatgalan på Münchenbrygge-
riet i Stockholm den 16 maj 2019. 

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-4e-kvartalet-2018-preliminara-uppgifter/
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tuffare-vader-utmaning-byggare-27896
https://www.av.se/globalassets/filer/om-oss/regel--och-foreskriftsarbete/2014-116773-forslag-till-foreskrifter-om-arbetsplatsens-utformning.pdf?hl=remiss%20arbetsplatsens%20utformning
https://www.av.se/globalassets/filer/om-oss/regel--och-foreskriftsarbete/2014-116773-forslag-till-foreskrifter-om-arbetsplatsens-utformning.pdf?hl=remiss%20arbetsplatsens%20utformning
https://www.av.se/globalassets/filer/om-oss/regel--och-foreskriftsarbete/2014-116773-forslag-till-foreskrifter-om-arbetsplatsens-utformning.pdf?hl=remiss%20arbetsplatsens%20utformning
https://www.av.se/globalassets/filer/om-oss/regel--och-foreskriftsarbete/2014-116773-forslag-till-foreskrifter-om-arbetsplatsens-utformning.pdf?hl=remiss%20arbetsplatsens%20utformning
https://www.av.se/globalassets/filer/om-oss/regel--och-foreskriftsarbete/2014-116773-forslag-till-foreskrifter-om-arbetsplatsens-utformning.pdf?hl=remiss%20arbetsplatsens%20utformning
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
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Nypublicerad donstandard 
SS-EN 13141-1:2019. Här kan du provläsa. 
Luftbehandling – Funktionsprovning av kompo-
nenter / produkter för bostadsventilation – Del 1: 
Externt och internt monterade luftanordningar 
Ventilation for buildings – Performance testing of 
components / products for residential ventilation – 
Part 1: Externally and internally mounted air 
transfer devices. 

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: 

• 13 mars i Stockholm. 

• 10 april i Göteborg. 

• 8 maj i Umeå. 

• 12 juni i Stockholm. 

Kommande möten 
28 mars SIS TK110 Akustik. Borås. 

29-30 april CEN TC 156 Ventilations for build-
ings, Frankfurt. 

7 maj SIS TK 170 Luftbehandling, Stock-
holm. 

 
Ekodesignkraven omarbetas 
Revideringsarbetet med Ekodesignförord-
ningen för ventilationsenheter EU 
1253/2014 har nu startat, och ett första 
stakeholder meeting förväntas före somma-
ren. Kommissionens kontrakterade konsul-
ter VHK räknar med att avsluta datain-
samlingen i september och att lämna ett 
första utkast till Kommissionen i december. 
Därmed kan ett förslag bli offentligt i början 
av 2020. Intressenter uppmanas att bevaka 
revideringsarbetets webbsida www.ecoven-
tilation-review.eu och registrera sig som 
stakeholder. 

Mer stöd till bostadsrenoveringar 
Varje euro som ELENA-programmet har lagt ut de 
senaste åren har dragit till sig ytterligare 40 euro i 
investeringar för lägre energikostnader, bättre 
komfort och sänkta klimatutsläpp. Det menar 
EU:s energi- och klimatkommissionär Miguel 
Arias Cañete.  Kommissionen satsar nu ytterli-
gare 97 miljoner euro i stöd  som riktas mot reno-
vering av bostäder. Läs mer. 

ELENA utläses European Local Energy Assistance 
och är ett gemensamt initiativ från Europeiska investe-
ringsbanken och Kommissionen inriktat mot energief-
fektivitet, förnybar energi och urbana transporter. 

https://sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/bygginstallationer/ventilation-och-luftkonditionering/ss-en-13141-12019/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
http://www.ecoventilation-review.eu/
http://www.ecoventilation-review.eu/
https://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-054-more-european-funds-available-to-support-energy-efficiency-in-residential-buildings.htm?utm_source=twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=PressRelease&utm_content=na&cid=Social_twitter_PressRelease_2019-02-20-01_en_na_na_Energy-Renewable-Efficiency
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Brexit – se över avtal 
Ventilationsbranschen måste se 
över sina avtal på grund av 
oklarheterna kring Storbritanni-
ens utträde ur EU (Brexit). Det är viktigt att med-
lemsföretag som på något sätt är exponerade mot 
Storbritannien är förberedda, för det kommer att 
bli ett ordentligt ökat regelkrångel som berör både 
varor och tjänster, vilket innebär ökade kostnader. 
Bland annat handlar det om att se över tull- och 
importavgifter när Storbritannien hamnar utanför 
tullunionen. Det kommer att ta mer tid och kosta 
mer pengar att exportera och importera varor. Det 
kan också komma att krävas olika typer av till-
stånd som företag måste söka i god tid. 

Läs mer på följande länkar: 

Svenskt Näringsliv: Så kan du påverkas av Brexit (pdf) 

Teknikföretagens checklista 

Svensk Handel, Brexit 

Europeiska Kommissionen om Brexit 

Skatteverket om Brexit 

Regeringskansliets Brexit-information 

Tullverket om Brexit 

Swedacs Brexit-relaterade rapporter 

Kommerskollegium om Brexit  

 

Energimyndigheten 

Skärpta krav på köksfläktar 
Den 20 februari skärptes ekodesignkraven på 
köksprodukter, däribland köksfläktar. Läs mer. 

Frukostseminarium 8/3 om EPREL 
Energimyndigheten informerar 
om den obligatoriska databa-
sen för energimärkta produkter 
- EPREL, och de nya eko-
design- och energimärknings-
förordningarna den 8 mars 
08:30-10:30. Platsen är Energi-
myndigheten, Rosenlundsgatan 
9, Stockholm eller via Skype. 
Anmäl dig genom att maila till 

konferensen.stockholm@energimyndigheten.se 
och ange om vill medverka på plats eller via länk, 
samt om du har några allergier. Läs om EPREL 
eller se filmen. 

Elvärme dominerar i småhus 
Energimyndighetens och Statistiska centralbyråns 
årliga rapport Energiläget i siffror har kommit, och 
där finns mycket att hämta för den som gillar siff-
ror om energi. I de flesta fall sträcker sig statisti-
ken tillbaka till 1970, så man får god blick över ut-
vecklingen inom olika områden. Hela sifferpaketet 
kan också laddas ner och då kan man göra egna 
sammanställningar. Kanalens redaktion tycker att 
skillnaden mellan småhus och andra byggnader 
är intressant. Läs mer. 

0 10 20 30 40

Småhus

Flerbostadshus

Lokaler

Energi för värme och varmvatten 2017, TWh

Olja Fjärrvärme Elvärme Gas Biobränsle

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/brexit/sa-kan-du-paverkas-av-brexitpdf_729821.html/BINARY/S%C3%A5%20kan%20du%20p%C3%A5verkas%20av%20Brexit.pdf?forceDownloadOnId=729821
https://www.teknikforetagen.se/i-debatten/nyheter/2019/checklista-for-forberedelser-infor-brexit/
https://www.svenskhandel.se/radgivning/brexit/
https://ec.europa.eu/info/brexit-preparedness/brexit-notices-explanation_en
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/saharkandupaverkasduavbrexit.106.e39127c1669c5e17f2d7.html?q=brexit
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit---storbritanniens-uttrade-ur-eu/
https://www.tullverket.se/sv/sok.4.226de36015804b8cf352df1.html?query=brexit&submitButton=S%C3%B6k
https://www.swedac.se/?s=brexit&alla_sokkallor=on&swedac_se=on&foreskrifter_dokument=on&namnstampelregistret=on&ackrediterande_organ=on&post_type_post=post&post_type_amnesomraden=amnesomraden&post_type_kalender=kalender&post_type_kurser=kurser&post_type_swedac_magasin=swedac_magasin&post_type_page=page&post_type_dokument=dokument
https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/EUs-inre-marknad/Brexit/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/mapp-for-produkter/koksprodukter-for-hushallsbruk/
mailto:konferensen.stockholm@energimyndigheten.se?subject=Frukostseminarium%20om%20EPREL%208%20mars
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/ny-och-obligatorisk-databas-for-energimarkta-produkter/
https://youtu.be/WDJSU6ZPxqk
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/Nu-finns-siffror-pa-energilaget-i-Sverige/
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God bebyggd miljö nås inte till 2020 
I den rapport Boverket har tagit fram som en del i 
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de 
olika miljömålen, så kan man konstatera att miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö inte kommer att 
nås till 2020. Rapporten visar dock fortsatt positiv 
trend när det gäller energieffektivisering av bygg-
nader men problem kopplat till inomhusmiljön och 
bullerexponering kvarstår dock. Läs mer. 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Vad kan man göra åt radon? 
Lyssna på podden från Strålsäkerhetsmyndig-
heten som handlar om den radioaktiva radonga-
sen och vad kan man göra åt den. Lyssna. 

Möta kundernas behov - workshop 
Under en halvdagsworkshop får man ta del av un-
derlag och råd samt testa konkreta verktyg för hur 
ett företag kan jobba med affärsutveckling av 
energitjänster, för att bättre tillfredsställa olika 
kunders behov. Denna kostnadsfria workshop 
den 14 mars kl. 9.00 – 12.00 riktar sig till leveran-
törer av energitjänster: hantverkare och installatö-
rer som säljer energieffektivisering till fastighetsä-
gare, bostadsrättsföreningar eller industrier. An-
mäl dig här. 

Vägledning om Fläkt-i-drift 
En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation gav vå-
ren 2018 ut denna vägledning som finns att köpa i 
vår webbutik. Boken riktar sig till alla som projek-
terar, installerar, inspekterar eller sköter byggna-
der 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. 

  

Boktips 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/miljomalet-god-bebyggd-miljo-nas-inte-till-2020/
https://soundcloud.com/user-255659927/den-radioaktiva-radongasen-vad-kan-man-gora-at-den
https://sites.legaonline.se/boka/storsthlm/defaultgen.aspx?eventid=1542013
https://sites.legaonline.se/boka/storsthlm/defaultgen.aspx?eventid=1542013
http://www.svenskventilation.se/publikation/vagledning-flakt-i-drift/
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
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Stockholms Lokalavdelning  
 
Nya certifieringskrav på lunchträff 

Ett fyrtiotal branschkollegor 
samlades i Hägerstenså-
sens Medborgarhus den 
11 februari. Robin Jons-
son, författare till Svensk 
Ventilations nyligen uppda-
terade miljöcertifierings-
guide, gick igenom ventilat-
ionskraven i byggnader 
som ska miljöcertifieras.  

Vårmöte 11-12 april - anmäl dig nu! 
Engagera dig, håll dig informerad och påverka din 
branschförening. Samling i Birkaterminalen tors-
dag 16.00, återkomst fredag 14.00. Läs mer. 

Länk till anmälan senast 8 mars. 

Lunchkurs på fyra måndagar 
Juridik i ventilationsentreprenader 
Denna kurs har tagits fram speciellt för våra med-
lemsföretag i samarbete med AG Advokat. 

Felansvar, besiktningar och störningar. 
Kursen belyser besiktningsförfarandet och hur fel-
ansvaret ser ut under garantitiden och ansvarsti-
den. Vi beskriver juridiken för de situationer som 
ger upphov till störningar för entreprenörer. Vi går 
igenom ÄTA-hantering och rätten till ersättning. 
Läs mer. 

Föreläsare är advo-
kat Johan Wing-
mark, delägare hos 
AG Advokat och 
Isak Willborg jurist 
hos AG Advokat. 

Dagar: Måndagarna 11 mars, 8 april, 13 maj och 
10 juni. 

Tid: 11.00 Samling med lunchmacka.  
11.30-13.00 Lektion. 

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksda-
lervägen 2, Hägersten. 

Pris: 400 kronor per person (4x100 kr) inklusive 
alla lunchmackor.  

Lämplig litteratur: AB 04 och 
ABT 06. Dessa standardavtal in-
går i Byggtjänsts bok Allmänna 
bestämmelser och andra stan-
dardkontrakt för byggsektorn.  
Skaffa boken hos Byggtjänst. 

 
Länk till anmälan 

  

https://mailchi.mp/svenskventilation/vrmte-med-svensk-ventilations-lokalavd-stockholm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDapRk8WetW1JPdHpXOL7G3NXVt0LXVP-ZOjMfIBuxOWAWrQ/viewform?usp=sf_link
https://mailchi.mp/svenskventilation/lunchkurs-fr-medlemmar-juridik-i-ventilationsentreprenader
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/allmanna-bestammelser-och-andra-standardkontrakt.-utg-3/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqG32wfcHBMK478trtfk4CR5il_7HYnO0rpU1Bhxl1jutr3Q/viewform?usp=sf_link
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/allmanna-bestammelser-och-andra-standardkontrakt.-utg-3/
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Lokalavdelning Mitt 

 
 
 

Kurser i Västerås och Linköping 
Brandskydd: hel- eller halvdag 
Två målgruppsanpassade kurser i ventilationstek-
niskt brandskydd.  

Halvdag för montörer och arbetsledare. 
Tre timmar Brandskydd i praktiken 
Lunch och fika ingår.  
Gratis för medlemmar, övriga 1 700 kr. 
 
Heldag för entreprenörer och projektörer. 
08.30-11.30 Grundläggande byggnadstekniskt brand-

skydd. 
Byggnadsklasser. 
Brandcellsgränser. 
Termer, definitioner beteckningar och symboler. 
Materialval. 
Upphängningar/stagningar. 
Brandspridning via ventilationssystemen. 
Brandgasspridning via ventilationssystemen. 

11.30-12.15 Lunch. 
12.15-16.00 Vad ska jag tänka på? Projekteringstips. 

Gör rätt från början! 
Brandtätning. 
Spjäll-brandgasspjäll, brand-/brandgasspjäll (mon-
tage, utflyttning). 
Fläkt i drift med F-system. 
Fläkt i drift med FX-system. 
Fläkt i drift med FTX-system. 

Lunch och fika ingår.  
Gratis för medlemmar, övriga 2 500 kr. 

Lärare är Martin Borgström, mångårig brandkon-
sult med installations-
brandskydd som speciali-
tet. Martin är en flitigt anli-
tad branschutbildare och 
var huvudförfattare i nyut-
gåvan 2014 av Svensk 
Ventilations handbok Prak-
tiska lösningar – Brand-
skydd – Ventilation, och till 
Vägledning - Fläkt i drift 
som kom 2018. 

Välj omfång, 
tid och plats 
som passar! 

Västerås 
Hotell Plaza, 
Kopparbergs-
vägen 10,  
Västerås 

Linköping 
SkyHotel Apart-
ments,Tornby-
vägen1, Linkö-
ping 

Heldag för 
entreprenörer, 
m.fl. 

5 mars.  
Länk till 
anmälan. 

19 mars.  
Länk till 
anmälan. 

Halvdag 
för ventilations-
montörer och 
arbetsledare 

6 mars. 
Förmiddag eller 
eftermiddag.  
Länk till  
anmälan. 

20 mars. 
Förmiddag eller 
eftermiddag.  
Länk till  
anmälan. 

 

Kurslitteratur: Svensk Ven-
tilations böcker Praktiska 
lösningar - Brandskydd – 
Ventilation och Vägledning - 
Fläkt i drift. Skaffa dem i för-
väg. Paketpris 300 kr för 
medlemmar. Klicka här för 
att köpa. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSWcnCZJhhJD2D8Af0MVVNE5YuO7T55lfBnx3fF_ri-ll-KQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSWcnCZJhhJD2D8Af0MVVNE5YuO7T55lfBnx3fF_ri-ll-KQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqvq8Dpj3AX0ap3j8-o93SThtIjqud6veXsDKPr_A-3XU3yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqvq8Dpj3AX0ap3j8-o93SThtIjqud6veXsDKPr_A-3XU3yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm9WwYNuQgGn4L3hN56QPZPVi4RMYSypiM2DF3ff6XDhByXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm9WwYNuQgGn4L3hN56QPZPVi4RMYSypiM2DF3ff6XDhByXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf48zWvL9RhwD3ON8q4cIbMiIyIfNEE0WTTM50Kr6KaLCPI3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf48zWvL9RhwD3ON8q4cIbMiIyIfNEE0WTTM50Kr6KaLCPI3g/viewform?usp=sf_link
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
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Lokalavdelning Väst 

 
 
Brandskyddskurser 
Totalt 35 vetgiriga ventilatörer samlades i Västra 
Frölunda den 27 och 28 februari. När de gick hem 
visste de mycket mer om ventilationstekniskt 
brandskydd, tack vare de kurser som lokalavdel-
ningen ordnade med Martin Borgström som lä-
rare. Heldagskursen den 27 lockade flest. 

Lokalavdelning Syd 

 

 
 

 
Nya filterklasser i Malmö 
Den 28 februari arrangerade Svensk 
Ventilation tillsammans med FunkiS och 
EMTF en lunchträff om de nya filterklas-
serna enligt ISO 16890. Presentatör var 
Anders Flyckt, expert på partikelfiltrering 
från ett av våra medlemsföretag. 
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

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

Ventilationsmontör steg 1 

2019-05-14 Stockholm  

2019-08-22 Stockholm 
2019-09-05 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 2 

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 

Ventilationsteknik 

2018-03-13 – 2019-03-14 Katrineholm 
2018-04-15 – 2019-04-16 Katrineholm 

2018-05-08 – 2019-05-09 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 

2019-05-06 – 2019-05-08 Göteborg 
2019-06-03 – 2019-06-05 Stockholm 

2019-09-09 – 2019-09-11 Katrineholm 

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

Injustering av luftflöden 

2019-04-03 – 2019-04-05 Katrineholm 

2019-06-10 – 2019-06-12  
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 

2019-05-08 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 

2019-09-03 – 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  
februari−april 2019 

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

2019-02-13 Ledningsgrupp VVS-ingenjör, 
Katrineholm 

2019-02-14 AMA VVS & Kyla referensgrupp, 
Stockholm 

2019-02-20 Får du åka på en bjudresa eller 
hamnar du i trubbel? Stockholm 

2019-02-27 Brandskydd i teori och praktik, 
kursdag i Göteborg 

2019-02-28 Brandskydd i praktiken för ventilat-
ionsmontörer, halvdag i Göteborg 

2019-02-28 Nya filterklasser med ISO 16890, 
lunchträff i Malmö 

2019-03-05 Brandskydd i teori och praktik, 
kursdag i Västerås 

2019-03-06 Brandskydd i praktiken för vent-
montörer, halvdag i Västerås 

2019-03-11 Juridik i ventilationsentreprenader 
del 1, Stockholm 

2019-03-12 Branschdag om brandskydd, Lin-
köping 

2019-03-19 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2019-03-19 Brandskydd i teori och praktik, 
kursdag i Linköping 

2019-03-20 Brandskydd i praktiken för vent-
montörer, halvdag i Linköping 

2019-03-20 Arbetsgrupp Tryckstyrning av fläk-
tar, Stockholmm 

2019-03-20 Styrelsemöte, Stockholm 

2019-03-28 SIS TK110 (Akustik), Borås 

2019-04-08 Juridik i ventilationsentreprenader 
del 2, Stockholm 

2019-04-10 Referensgrupp Branschstandard 
teknisk isolering VVS&Kyla, Sthlm 

2019-04-11 -12 Vårmöte lokalavdelning Stock-
holm, M/S Birka 

2019-04-15 Eurovent PG-AHU, Vilnius 

2019-04-24 Styrgrupp Brand med europeisk 
trendspaning, Stockholm 

2019-04-25 Ductwork airtightness measure-
ment, webb 

2019-04-29 -30 CEN TC 156 (Ventilation for build-
ings), Frankfurt 
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