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Upptäck bästa ventilationen 

Svensk Ventilations film Upptäck bästa ventilat-
ionen för bostäder har nu visats tusen gånger. 
Den som vill veta mer kan läsa den tillhörande 
rapporten Bra inomhusluft – dygnet runt. 

Eldning inomhus ger mer partiklar 
Forskare har undersökt hur vedeldning och le-
vande ljus påverkar inomhusluften hemma hos 
äldre personer i Kuopio. En slutsats är att vedeld-
ning och levande ljus gör inomhusluften smutsi-
gare. Redan några få timmar med levande ljus 
kan ge skadliga partikelnivåer. Bostäder med 
självdrag hade högre partikelhalter än hus med 
mekanisk ventilation. Läs reportaget eller forsk-
ningsrapporten i Indoor Air. 

Sämre beslut i dålig luft 
Kan man lita på beslut tagna i trånga rum? Hur 
mycket påverkas tankeförmågan av inomhusluf-
tens kvalitet? Läs Is Conference Room Air Making 
You Dumber? ur The New York Times. 

Krafttag krävs för klimatmålen 
Elförbrukningen och uppvärmningen i våra bygg-
nader har en nyckelroll för att nå klimatmålen. För 
att den kommande renoveringsstrategin ska få ef-
fekt måste myndigheterna ta krafttag för att 
minska energiåtgången i bostadssektorn. Det 
skriver Svensk Ventilation tillsammans med fem 
andra branschföreningar i Aktuell Hållbarhet. Läs 
debattartikeln. 

Även grisar behöver bra luft inne 
Distriktsveterinärernas gris-
team ägnade en fortbildnings-
dag åt ventilation och luftkvali-
tet. Överveterinär Jörgen Lin-
dahl förklarar i Grisföretagaren:  
– Som veterinär är det själv-
klart att man ska kunna det 
rent veterinära – är grisen sjuk 
och vad bör vi göra åt saken i 
så fall. Men sedan finns det 
andra ämnen som har stor betydelse för djurens 
hälsa. Det kan exempelvis vara ventilation, foder, 
management. Allt hänger samman! Läs mer. 

Kalkon i luften  
Läste du om forskarna som undersökte inomhus-
luften under matlagning i Kanalen Nr 2 2019? Ra-
diokanalen 1A Across America har nu intervjuat 
Delphine Farmer, en av forskarna som var med 

och lagade den 
traditionella tack-
sägelsemiddagen. 
Lyssna på inter-
vjun.  

  

Varför är FTX så mycket bättre? 
Se filmen så förstår du. 

http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2019/05/Bra-inomhusluft-dygnet-runt-20190429.pdf
https://www.healio.com/family-medicine/geriatric-medicine/news/online/%7B1bf494a8-ef9f-4a68-b2d5-0e75419bcf1d%7D/indoor-wood-candle-burning-may-create-potentially-hazardous-air-quality
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.12538
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.12538
https://www.nytimes.com/2019/05/06/health/conference-room-air.html
https://www.nytimes.com/2019/05/06/health/conference-room-air.html
https://www.aktuellhallbarhet.se/renoveringsstrategin-ar-avgorande-for-att-na-klimatmalet/
https://www.aktuellhallbarhet.se/renoveringsstrategin-ar-avgorande-for-att-na-klimatmalet/
http://www.grisforetagaren.se/?p=24745&m=3258&pt=114
https://the1a.org/shows/2019-04-03/indoor-smog
https://the1a.org/shows/2019-04-03/indoor-smog
https://youtu.be/l4GIPbqudc8
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Temadagar under Almedalsveckan 
Svensk Ventilation kommer även i år att vara på 
plats under Almedalsveckan och berätta om vad 
inomhusluften betyder för hälsan och produktivite-
ten och hur kan man minska energianvändningen 
utan att försämra inomhusmiljön. I år samarbetar 
vi framför allt med Energieffektiviseringsföretagen 
och Installatörsföretagen. 

Måndag 1 juli Energieffektiviseringsdagen 
09:30–10:00  Återvinna eller förlora, är det ett svårt val?  

Roland Jonsson, senior energikonsult, WSP 
10:30–11:20 Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffek-

tivisering bidra till att lösa problemet?  
Panelsamtal 
Thomas Sundén, Sustainable Innovation, Johanna 
Lakso, Power Circle, Anne Vadasz Nilsson, Energi-
marknadsinspektionen, Björn Berg, Ngenics, Hans 
Nyblom, Installatörsföretagen, Lowina Lundström, 
Svenska Kraftnät, Bengt Johansson, Ellevio. 

13:00–13:50 Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra 
politiker skapa mer verkstad? 
Panelsamtal 
Ola Månsson, Installatörsföretagen, Rickard Nordin 
(C), Monica Haider (S), Arman Teimouri (L) Robert 
Johansson, Svensk Ventilation (Systemair), Björn 
Berg, Ngenics, Anita Aspegren, IQ Samhällsbygg-
nad, Niklas Gunnar, Mälarenergi, Linda Flink, 
Svenskt Näringsliv. 

 
 
 
 

Tisdag 2 juli Inomhusklimatdagen 
10:00–10:50 Dålig inomhusluft – skolans dolda hot 

Panelsamtal 
Maritha Sedvallson, Astma och Allergiförbundet, 
Britta Permats, Svensk Ventilation, Maria Stockhaus 
(M), Kurt Ingeberg, Funktionskontrollanterna, Ebba 
Kock, Sveriges Elevkårer, Elias Charbachi, Sveriges 
elevråd-SVEA, Björn Ljung, (L), Annika Christens-
son, Boverket, Linda Eskilsson (MP) 

11:00–11:50 Radonbidrag för att minska antal lungcancerfall – 
Hur har det gått efter införandet 2018? 
Panelsamtal 
Dan Sedin, Svensk Radonförening, Erik Österlund, 
Svensk Ventilation, Anna Werner, Villaägarna, Björn 
Ljung (L) 

14:00–14:50 Urholkar klimatförändringarna Sveriges konkur-
renskraft? 
Panelsamtal 
Roland Jonsson, WSP, Erik Österlund, Svensk Ven-
tilation, Anne-Lee Bertenstam, Svenska Kyl & Vär-
mepumpföreningen, Ulf Gustavsson, ÅF, Karin 
Hjerpe, SMHI, Sandra Jonsson, Vasakronan 

15:00–15:50 Hur kan intelligenta fastigheter förstärka Sveri-
ges konkurrenskraft? 
Panelsamtal 
Hans Nyblom, Installatörsföretagen, John Wibrand, 
Svensk Ventilation (Swegon), Martin Gren, Axis 
Communications, Jörgen Söderlund, Energieffektivi-
seringsföretagen (Caverion), Carl Ståhle, Sveriges 
Allmännytta, Sandra Jonsson, Vasakronan 

 
Onsdag 3 juli  Bygg- och renoveringsdagen 
10:00–10:50 Byggstopp – när löser vi då bristen på bostä-

der? 
Panelsamtal: 
Ola Månsson, Installatörsföretagen, Emma Hult 
(MP), Chris Österlund, Botkyrkabyggen, Ola Möller 
(S), Sofia Heintz, Sveriges Allmännytta, Marie Hal-
ling, ICA Banken, Jonny Cato Hansson (C), 
Samuel Dalevi (KDU) 

11:00–11:50 Hur ska renoveringen av miljonprogrammet ge-
nomföras? 
Panelsamtal: 
Johan Martinsson, Installatörsföretagen, Roland 
Jonsson, WSP, Mats Björs, Swedisol, Anne-Lee 
Bertenstam, Svenska Kyl & Värmepumpföre-
ningen, Erik Elmgren, Hyresgästföreningen, Marie-
Louise Persson, Riksbyggen, Björn Ljung (L), Carl 
Ståhle, Sveriges Allmännytta, Hans Ekström (S) 

13:00-13:50 Fel, brister och skador inom byggsektorn – kan 
samverkan/partnering vara en lösning? 
Panelsamtal: 
Daniel Andersson, Boverket, Klas Röhr, Svensk 
Ventilation (Vent och Event), Ola Månsson, Instal-
latörsföretagen, Sofia Heintz, Sveriges Allmän-
nytta, Tommy Lenberg, Byggherrana, Kajsa Hess-
sel, Byggcheferna, Mats Sjökvist, Boverket 
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Wise vann 
Det blev Swegon som reste hem från Inneklimat-
galan med Stora Inneklimatpriset i bagaget. Priset 
gick nämligen till Wise behovsstyrning för ventilat-
ion, värme och kyla. I motiveringen märks bland 
annat innovativt utnyttjande av trådlös kommuni-
kation. Läs mer.  

Kenth Granljung, Swegon, prisutdelaren Annika Christens-
son, enhetschef på Boverket och juryns ordförande Lars Ek-
berg. Foto: Ulrik Hammarsträng/Slussen.biz 

Inneklimatgala med många agenter 
Långt över två-
hundra inneklimat-
intressenter samla-
des den 16 maj på 
Münchenbrygge-
riet i Stockholm för 
en galakväll med 
prisutdelningar. 
Kvällens ciceron 
var komikern 
Lasse Karlsson 
och temat var Ja-
mes Bond. Kana-
lens inofficiella ut-
märkelse för bästa 
förklädnad går till 
Carl Johan Möller 
för sin kombination 
av dykardräkt och 
smoking. Titta på 
galabilderna. 

 
Bengt Bergqvist mottog EMTF:s och Svensk 
Ventilations hederspris för en värdefull in-
sats för att hitta de ”okända” energiförlus-
terna och hur brukarbeteende kan påverka 
inomhusklimatet.  

https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2513400848670206&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2513400848670206&type=3
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AMA VVS & Kyla 19 har kommit 
I maj kom nya AMA VVS & Kyla ut. Version 19 er-
sätter den tre år gamla version 16. Gällande ven-
tilation noteras följande nyheter: 

Kapitel Q  
Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlings-
system 

• Nya koder och rubriker 

+ QGE Luftrenare med ozon eller uv-ljus 

+ QLC.3 Kanaler av mineralull 

+ QLC.8 Kanaler av diverse material 

• Avsnitt QGB Luftfilter är anpassad till nya stan-
darden ISO 16890. 

• QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt: 
För att montera cirkulära plåtkanaler har AMA 
VVS & Kyla 19 endast två alternativa fästele-
ment: trycktät blindnit och skruv med reduce-
rad borrspets. Alternativet penetrerande och 
gängpressande skruv är borttaget. Detta inne-
bär en säkrare arbetsmiljö för den som ska 
rengöra kanalsystemen. Om inga borrspån kan 

tolereras, så får beställaren särskilt ange pene-
trerande och gängpressande skruv i sin be-
skrivning. 

• Avsnitt QL: Täthetsklass E för kanaler har ta-
gits bort. Klassen tillämpades aldrig i praktiken.   

• Zink-magnesium (ZM) har införts som ett 
materialkrav tillsammans med varmförzinkning 
(Z) och Aluzink (AZ). 

Kapitel Y  
Märkning, kontroll, dokumentation m m 

• Tredjepartscertifierade kanalsystem ger nu 
samma möjligheter att göra stickprov som typ-
godkända. 

• Ny indelning där alla AMA:s fackområden sam-
sas i en gemensam struktur under varje kod 
och rubrik som börjar med tre bokstäver. Ex-
empel: YHB.57 Kontroll av luftbehandlingssy-
stem och YHC.57 Injustering av luftbehand-
lingssystem. Kontrollavsnittet är omskrivet, 
men andemeningen är i princip densamma.  

Kapitel RB  
Termisk isolering av installationer 

• Tabell RA RB/1 med vägledning för olika isole-
ringsnivåer för rörisolering har utgått ur RA-de-
len. Isoleringsfirmornas förening planerar att ta 
fram en branschstandard för teknisk isolering 
med preliminär lansering under 2020. 

Läs mer.  

https://static.byggtjanst.se/amadocs/ANY_1-2019_sid_42-47.pdf
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EN- och ISO-standarder på svenska 
En rad EN- och ISO-standarder som byggreg-
lerna hänvisar till har nu på Boverkets 
initiativ översatts till svenska. 
Följande är definitivt av in-
tresse för ventilations-
branschen. 

SS-EN 15727 
Luftbehandling – Ventilationskanaler – Tekniska 
kanalkomponenter, läckageklassificering och provning. 

SS-EN 15650:2010  
Luftbehandling – Kanalanslutna brandspjäll. 

SS-EN 12237:2003  
Luftbehandling - Ventilationskanaler - Hållfasthet och 
läckage hos cirkulära kanaler av plåt. 

SS-EN 12097:2006  
Luftbehandling – Ventilationskanaler – Krav på kanal-
komponenter för underlättande av underhåll. 

SS-ISO 6944-2:2009  
Provning av brandmotstånd - Installationer i byggnader 
- Del 2: Utsug från kök. 

SS-EN 13501-3:2005+A1:2009  
Brandteknisk klassificering av byggprodukter och 
byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på 
provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd 
för produkter för ventilationssystem. 

SS-EN 13501-4:2016  
Brandteknisk klassificering av byggprodukter och 
byggnadselement - Del 4: Klassificering baserad på 
data från provning av brandmotstånd hos komponenter 
i system för rökkontroll. 

Inomhusmiljöstandard äntligen klar 
Standarden är nu publicerad för vilka parametrar 
för inomhusmiljön man ska använda vid kon-
struktion och när man bedömer byggnaders ener-
giprestanda. Standarden är knuten till Direktivet 
om byggnaders energiprestanda (EPBD) och er-
sätter SS-EN 15251:2007. 

SS-EN 16798-1:2019  
Byggnaders energiprestanda – Ventilation för 
byggnader - Del 1: Indataparametrar för inomhus-
miljö för konstruktion och bestämning av byggna-
ders energiprestanda gällande luftkvalitet, ter-
miskt klimat, belysning och akustik – Modul M1-6. 
Provläs standarden hos SIS. 

Ventilationsflöden kan enligt SS-EN 16798-1 härledas 
på tre sätt: 

1. upplevd luftkvalitet, alltså summan av personflöden 
och areaflöden. 

2. koncentration av enskilda substanser, t ex koldi-
oxid. 

3. fördefinierade ventilationsflöden. 

Det är upp till de enskilda länderna att sätta siffervär-
den på parametrarna, men i standardens informativa 
Annex B anges Default criteria for the indoor environ-
ment.  

Grundkurs för kommittédeltagare 
Många som deltar i arbetet inom ISO, CEN eller 
SIS behöver veta mer om standardisering. Anmäl 
dig till SIS:s kostnadsfria endagskurs. 

• 13 september, Stockholm 
• 9 oktober, Stockholm, kombinera gärna 

med fortsättningskurserna 10 oktober 
• 23 oktober, Göteborg 
• 14 november, Malmö 
• 5 december, Stockholm 

https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/bygginstallationer/allmant/ss-en-16798-12019/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/utbildning/vara-utbildningsomraden/standardisering/
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Tekniktävling om ventilation 
Nu har det slutligen beslutats om pengarna från 
Energimyndigheten till Tekniktävling om ventilat-
ion. 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 använder traditionella ventilationslös-
ningar i lufttäta hus. Energimyndigheten anordnar 
därför en tävling i två delar för att stimulera och 
utvärdera innovativa 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 krav om lufttäthet, brand, ljud, etc. 

Vi återkommer efter sommaren med tidplanen för 
tävlingen. 

Köpt energi i framtidens byggregler 
Regeringen har valt väg för nya regler om bygg-
naders energiprestanda. Allt tyder nu på att de 
nya reglerna för nära-nollenergihus kommer att 
baseras på 

• levererad energi (inte den faktiska energian-
vändningen), alltså köpt energi – som hittills. 

• viktningsfaktorer (inte primärenergifaktorer) 
som sätts för att reglerna ska bli teknikneutrala 
beträffande olika uppvärmningssätt. 

− Det finns en bred politisk samsyn hur reglerna 
för byggnaders energian-
vändning ska se ut. Bygg-
reglerna kommer bli lång-
siktiga, stabila och möjlig-
gör för hållbara former av 
uppvärmning att konkurrera 
på lika villkor, säger energi- 
och digitaliseringsminister 
Anders Ygeman. Läs mer.  
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. 

  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/samsyn-kring-byggnaders-energikrav/
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Energimyndigheten 
 
Beviljade E2B2 projekt 
Nu är det klart vilka projekt som fått finansiering 
genom E2B2s andra utlysning. Sammanlagt nära 
51 miljoner kronor kommer att gå till de 17 nya 
projekt som fått finansiering. Läs mer. 

Godkända projekt med ventilationsinriktning: 

• Utvärdering av filterklasser vid ventilation av 
kontor, utförare: RISE 

• Vätskekopplad värmeåtervinning, utförare: 
Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen 
för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 

45 miljoner till forskning 
Nu öppnar en ny utlysning inom pro-
grammet E2B2 – forsknings- och in-
novationsprogrammet för energief-
fektivt byggande och boende. Fram 
till september i år ska totalt 45 miljo-
ner kronor fördelas till projekt som 
ska bidra till en resurs- och energief-
fektiv bebyggelse. Läs och sök miljonerna. 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Tillsynsvägledning om radon 
För att stötta kommunernas miljö- och hälso-
skyddsinspektörer i tillsynsarbetet gällande radon 
har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en till-
synsvägledning. Strålskyddreglerna från den 1 
juni 2018 reglerar bland annat vad som gäller för 
radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har 
tillträde. Läs mer om tillsynsvägledningen. 

Bidrag till allmänna samlingslokaler 
Allmänna samlingslokaler i landet får 27 miljoner i 
bidrag. Bidragen går till lokaler i socioekonomiskt 
utsatta områden och andra allmänna samlingslo-
kaler för energibesparande åtgärder, ombyggnat-
ioner, tillgänglighetsanpassningar och standard-
höjande reparationer. Läs mer 

Inspektion av värme och kyla 
Boverket och Energimyndigheten föreslår krav på 
inspektion av uppvärmningssystem och luftkondit-
ioneringssystem. Enligt EU-direktivet om byggna-
ders energiprestanda, även kallat EPBD, är det 
system med nominell effekt på över 70 kW som 
ska inspekteras regelbundet. I svaret till rege-
ringen föreslår de båda myndigheterna att krav på 
inspektionen samordnas med lagen och förord-
ningen om energideklarationen för de byggnader 
som deklareras regelbundet, och att övriga bygg-
nader ska rapporteras separat. 

Dessutom ska det även bli krav på att alla bygg-
nader som inte är bostäder, och som har upp-
värmningssystem och luftkonditioneringssystem 
med en nominell effekt över 290 kW, ska ha fas-
tighetsautomation som uppfyller vissa minimikrav. 
Detta gäller såväl nya byggnader som befintliga 
byggnader och kravet börjar gälla år 2025. Läs 
mer 

https://www.e2b2.se/aktuellt/nyheter/2019/190611-51-miljoner-till-forskning-inom-energieffektivt-byggande-och-boende/#Energianvandning_och_klimatpaverkan
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/45-miljoner-till-forskning-om-energieffektivt-byggande-och-boende/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2019/ny-tillsynsvagledning-om-radon-stottar-miljo--och-halsoskyddsinspektorer/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/allmanna-samlingslokaler-far-27-miljoner/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverket-och-energimyndigheten-foreslar-krav-pa-inspektion-av-uppvarmningssystem-och-luftkonditioneringssystem/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverket-och-energimyndigheten-foreslar-krav-pa-inspektion-av-uppvarmningssystem-och-luftkonditioneringssystem/
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Årsmöte den 16 maj 
Årets föreningsstämma 
lockade över hundra perso-
ner till Münchenbryggeriet i 
Stockholm. Robert Johans-
son från Systemair valdes 
till ny ordförande.  

 

Anders 
Freyschuss av-
tackades efter 7 år 
som ordförande 
och inte mindre än 
21 år i styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Ventilations nya styrelse: 
Robert Johansson, Systemair, ordförande 
Eric Lindqvist, Gösta Schelin, vice ordförande 
Björn Fredriksson, IV Produkt, vice ordförande 
Jesper Svedberg, Ahlsell 
Kasper Ståhlgren, Bevego 
Torbjörn Bäck, Camfil 
Jonas Berg, FläktGroup 
Simon Jennstål, Gunnar Karlsen 
Magnus Jakobsson, Lindab 
Kenth Granljung, Swegon 
Hillevi Skötte, Ventab 
Mats Ogenborg, Ventilator 
Mats Högberg, Östberg 

och suppleanter: 
Mathias Albrecht, Ahlsell 
Thomas Bengtsson, Bevego 
Sören Andersson, Camfil 
Jan-Peter Rask, FläktGroup 
Jimmy Åsberg, Gunnar Karlsen 
Johan Dahl, Gösta Schelin 
Mattias Sjöberg, IV Produkt 
Stix Michael Johansson, Lindab 
Christoffer Lindström, Swegon 
Pär Johansson, Systemair 
Berne Christenson, Ventab 
Mats Hillerö, Ventilator 
Fredrik Östberg, Östberg 
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Utmärkelser för extra insatser 
Svensk Ventilations utmärkelser för värdefulla ex-
tra insatser för branschen gick denna gång till: 

Stockholmsavdelningens Marknadsgrupp (överst) 
för deras marknadsundersökningar. 

Stockholmsavdelningens Service & Eftermark-
nadsgrupp (mitten) för deras evenemang och nya 
idéer.  

Utmärkelser fick också Styrgrupp Produkter för 
deras aktiva deltagande och Standardiserings-
gruppen (nederst) för deras viktiga arbete som i 
framtiden förmodligen kommer att bli ännu vikti-
gare om BBR skulle bli ett ramverk. 
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Egen utmärkelse till Ulf Bergquist 
Den som enskild person fick utmärkelse för en ex-
tra bra arbetsinsats var Ulf Bergqvist, Ventpartner 
för sitt engagemang i lokalförening Mitt som gör 
att medlemmar får ta del av träffar och utbild-
ningar. 

Mångfaldsutmärkelse 
Svensk Ventilations utmärkelse för mångfald inom 
ventilationsbranschen tilldelades Systemair, för 
att framgångsrikt ha lyft fram kvinnliga medarbe-
tare på alla nivåer, även på koncernledningsnivå. 

Priset togs emot av Taina Horgan, vice president 
business development i koncernledningen. 

Årsmötet avslutades med två föredrag. Christoffer 
Börjesson, från organisationen Fastighetsägarna, 
talade om möjligheter och utmaningar för fastig-
hetsägarna gällande digitalisering. Därefter följde 
en inspirationsföreläsning, med fokus på mental 
inställning, av Jörgen Oom. Läs mer om årsmötet. 

 
 
Svensk Ventilations golftävling  
Den 14 juni genomfördes Svensk Ventilations 
golftävling tillsammans med EMTF-golfen på Sol-
lentunas golfbana. Vinnaren 2019 blev Carl Aske-
mar, Systemair. På andra plats Fredrik Beckman, 
Swegon (till vänster) och på tredje Petter Lund-
gren, Inventiair (till höger). 

https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/9930?orgid=353&type=News
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Semesterstängt 
Kansliet stänger för semester den 8 juli och öpp-
nar igen den 12 augusti.  

Erik Österlund, Cecilia Varcoe, Lena Dansarie 
och Britta Permats önskar Kanalens läsare en 
glad sommar. Foto: Mikael Ekberg 

 

Ventilationsmontörsutbildningen 
Den 14 oktober startar nästa omgång av INSU:s 
varvade utbildning för ventilationsmontörer. Ut-
bildningen är förlagd till Stockholm och Katrine-
holm. Läs inbjudan eller gå direkt till INSU:s in-
formations- och bokningssida. 

 
INSU (tidigare IUC) har tillsammans med Svensk 
Ventilation tagit fram denna utbildning. Den som 
arbetar på ett medlemsföretag får 10 % rabatt på 
kursavgiften. 

Så här är kursen upplagd: 
Under ett halvår varvar man teoretiska utbild-
ningsveckor på INSU, med praktiska tränings-
veckor på företaget. På INSU blir du utbildad av 
duktiga lärare och konsulter. På din arbetsplats 
tränar du praktiskt under ledning av ditt företags 
erfarna ventilationsmontörer. Utbildningen lär dig 
att kvalitetssäkra arbeten och undvika reklamat-
ioner och ”backjobb”. Med rätt grundkunskaper är 
det lättare att göra rätt redan från start. 

Läs även reportaget om kursen i tidningen Energi 
& Miljö. 

  

https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
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Examen x 3 för VVS-ingenjörer 
De sista studerande på IUC:s yr-
keshögskola har nu firat VVS-in-
genjörsexamen på tre orter: 
Katrineholm (överst), Stockholm 
(mitten) och Göteborg (underst). 

Efter två års heltidsstudier kan de nykläckta in-
genjörerna se fram emot spännande uppgifter på 
en god arbetsmarknad inom installations-
branschen.   
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Stockholms Lokalavdelning  
 
Juridik i ventilationsentreprenader 
Den 10 juni höll vi den fjärde och sista delen av 
vårens medlemskurs Juridik i ventilationsentre-
prenader. 

 

Kontakta kansliet så får du länkar till de filmade 
lektionerna. 

 Felansvar och besiktningar 4x45 minuter 
Besiktningsförfarandet och hur felansvaret ser 
ut under garantitiden och ansvarstiden. 

 Störningar i entreprenader 4x45 minuter 
Juridiken kring störningar för entreprenörer. 
ÄTA-hantering och rätten till ersättning. 

Lämplig litteratur: AB 04 och ABT 
06. Dessa standardavtal ingår i 
Byggtjänsts bok Allmänna bestäm-
melser och andra standardkontrakt 
för byggsektorn.  
Skaffa boken hos Byggtjänst. 

Boka in höstens lunchträffar 
Under höstterminen återgår vi till den goda vanan 
med öppna lunchträffar. Vi träffas den andra mån-
dagen i varje månad i Hägerstensåsens medbor-
garhus med lunchmacka klockan 11.30. Tematim-
men startar klockan 12.00. Skriv in följande datum 
i kalendern: 

9 september Ventilationsnyheter i 
AMA VVS & Kyla 19. 

14 oktober tema ej fastställt. 

11 november  tema ej fastställt. 

9 december  tema ej fastställt. 

Aktivitetsgruppen söker deltagare 
Att Svensk Ventilations lunchträffar är så populära 
beror sannolikt inte på de visserligen både goda 
och närande mackor som förtäres i Hägerstenså-
sen den andra måndagen i varje månad. Nej, 
nyckeln till denna lokala succé ligger mer i de va-
rierande och aktu-
ella teman som in-
satta experter för-
medlar. Lokalav-
delningens Aktivi-
tetsgrupp har 
plats för flera ven-
tilatörer med näsa 
för det som är ak-
tuellt och som kan 
leta upp lämpliga 
föredragshållare.  

Anmäl dig till 
erik.osterlund@svenskventilation.se och kom till 
mötet på Ringvägen 100 den 3 september 
klockan 10.30.  

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=L%C3%A4nkar%20till%20Juridik%20i%20ventilationsentreprenader
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/allmanna-bestammelser-och-andra-standardkontrakt.-utg-3/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Jag%20vill%20delta%20i%20Aktivitetsgruppen
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/upphandling-avtal-entreprenadjuridik/allmanna-bestammelser-och-andra-standardkontrakt.-utg-3/
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2019-10-14 – 2020-03-13 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 1 

2019-08-21 – 2019-08-22 Stockholm 

2019-09-05 – 2019-09-06 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 2 

2019-10-16 – 2019-10-17 Stockholm 

2019-10-28 – 2019-10-29 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 3 

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

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 

Ventilationsteknik 

2019-08-20 – 2019-08-21 Katrineholm 
2019-10-09 – 2019-10-10 Katrineholm 

2019-11-27 – 2019-11-28 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2019-09-09 – 2019-09-11 Katrineholm 
2019-09-23 – 2019-09-25 Stockholm 

2019-10-23 – 2019-10-25 Göteborg 

2019-11-11 – 2019-11-13 Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2019-09-23 – 2019-09-25 Katrineholm 
2019-12-10 – 2019-12-12 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2019-09-02 – 2019-09-03 Katrineholm 

2019-11-06 - 2019-11-07 Katrineholm 

2019-12-18 – 2019-12-19 Katrineholm 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2019-09-10 Katrineholm 

2019-11-19 Stockholm 

Projektekonomi 

2019-12-11 – 2019-12-12 Katrineholm 

Projektledarutbildning, 10 kursdagar 

2019-09-03 – 2019-12-12 Katrineholm 

 

Ventilationsmontörsutbildningen 
Den 14 oktober startar nästa omgång av INSU:s 
varvade utbildning för ventilationsmontörer. Ut-
bildningen är förlagd till Stockholm och Katrine-
holm. Läs inbjudan eller gå direkt till INSU:s in-
formations- och bokningssida. 

  

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
https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
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Medlemskalender  
maj−september 2019 

2019-05-07 SIS TK 170 Luftbehandling, Stock-
holm 

2019-05-07 BeSmå referensgrupp,webbmöte 

2019-05-08 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2019-05-08 Ledningsgrupp VVS-ingenjör, 
Stockholm 

2019-05-09 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2019-05-13 Juridik i ventilationsentreprenader 
del 3, Stockholm 

2019-05-16 Styrelsemöte, Stockholm 

2019-05-16 Årsmöte, Stockholm 

2019-05-16 Inneklimatgalan, Stockholm 

2019-05-21 Roadshowplanering, Borås 

2019-05-23 -24 Eurovent Annual Meeting, Braga 

2019-05-28 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, webbmöte 

2019-05-29 Ekodesignrevision för ventilations-
enheter, stakeholder-möte, Bryssel 

2019-05-29 Medlemsbesök, Solna 

2019-06-03 Möte med tillverkare av storköks-
ventilation, Stockholm 

2019-06-04 Medlemsbesök, Motala 

2019-06-05 INSU:s examenshögtid, Stockholm 

2019-06-10 Juridik i ventilationsentreprenader 
del 4 (sista), Stockholm 

2019-06-10 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2019-06-12 Riksdagsseminarium om kompe-
tens, Stockholm 

2019-06-12 KTH-workshop: Brukaranpassad 
smart byggnadsdrift, Stockholm 

2019-06-14 Svensk Ventilations golftävling, 
Sollentuna 

2019-06-17 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, webbmöte 

2019-06-18 Testmetodik för fettreducering i av-
luft från storkök, Borås 

2019-06-19 Möte med tillverkare av storköks-
ventilation, Stockholm 

2019-06-30 – 
07-03 

Seminarier och mötesplats under 
Almedalsveckan, Visby 

2019-07-05 Roadshowplanering, webbmöte 

2019-08-19 YH-introduktion för projektledare 
och kalkylator, Katrineholm 

2019-08-21 Styrgrupp Marknad 

2019-08-21 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, webbmöte 

2019-08-27 LTH-workshop: Boendetäthet och 
inomhusklimat, Lund 

2019-09-03 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2019-09-09 Lunchträff, Stockholm 

2019-09-10 Styrgrupp Produkter 

2019-09-12 Styrgrupp Brand 

2019-09-18 INSU YH ledningsgrupp projektle-
dare och kalkylator, webbmöte 

2019-09-19 BeSmå-möte, webbmöte 

2019-09-25 Medlemsbesök, Töcksfors 

2019-09-26 -27 Styrelsemöte, Avesta 

 


	Upptäck bästa ventilationen
	Eldning inomhus ger mer partiklar
	Sämre beslut i dålig luft
	Krafttag krävs för klimatmålen
	Även grisar behöver bra luft inne
	Kalkon i luften
	Temadagar under Almedalsveckan
	Wise vann
	Inneklimatgala med många agenter
	AMA VVS & Kyla 19 har kommit
	EN- och ISO-standarder på svenska
	Inomhusmiljöstandard äntligen klar
	Grundkurs för kommittédeltagare
	Tekniktävling om ventilation
	Köpt energi i framtidens byggregler
	Energimyndigheten
	Beviljade E2B2 projekt
	45 miljoner till forskning
	Tillsynsvägledning om radon
	Bidrag till allmänna samlingslokaler
	Inspektion av värme och kyla
	Årsmöte den 16 maj
	Utmärkelser för extra insatser
	Egen utmärkelse till Ulf Bergquist
	Mångfaldsutmärkelse
	Svensk Ventilations golftävling
	Semesterstängt
	Ventilationsmontörsutbildningen
	Examen x 3 för VVS-ingenjörer
	Stockholms Lokalavdelning   Juridik i ventilationsentreprenader
	Boka in höstens lunchträffar
	Aktivitetsgruppen söker deltagare
	Utbildningar och kurser
	Ventilationsmontörsutbildningen

