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Strängare krav på luftkvalitet 
Strängare krav 
på luftkvalitet kan 
hindra astma hos 
barn. Astma är 
en av den vanlig-
aste kroniska 
sjukdomarna hos 
barn. Forskning 
visar att många 
av fallen kunde 
ha undvikits, skri-
ver NRK (Norges 
public service) i 

en artikel baserad på en stor studie av luftförore-
ningsuppgifter från 18 europeiska länder och jäm-
för dem med globala siffror om astmafall hos 
barn. 
-Studien visar hur viktig luftkvaliteten är för att 
minska sjukdomsbördan. Ventilationssystem med 
rätt luftfilter är absolut nödvändigt i områden med 
höga partikelhalter, menar Britta Permats på 
Svensk Ventilation. 
Eurovent har tagit fram en guide för val av luftfilter 
klassificerade enligt EN ISO 16890. Guiden gör 
det lättare att välja luftfilter. 

Bra inneklimat lönsamt 
Kvaliteten på inneluften och rumstemperaturen är 
avgörande för hur vi presterar i kontorsmiljöer – 

och även för hur ofta vi är sjuk-
skrivna. Det visar KTH-forskaren 
Adnan Ploskić, i en artikel i VVS-
Forum. Adnan kommer att pre-
sentera rönen på Svensk Ventilat-
ions lunchträff i Stockholm den 11 
november. Länk till anmälan. 

Renovering gav nöjdare hyresgäster 
I en ny doktorsavhandling från 
Linköpings universitet har Lina La 
Fleur undersökt effekterna när ett 
flerbostadshus från 1961 energi-
renoverades med ny FTX-venti-
lation, fönsterbyte och isolering 
av fasad och vind. Enkätsvaren 
från de boende visar att hyres-

gästerna upplever förbättringar i termisk komfort, 
luftkvalitet och ljud. Läs mer eller ladda ner av-
handlingen. 

Sämre luft i städerna 
En ny rapport visar att halterna av luftburna par-
tiklar (PM10) i svenska städer ökar. Utsläppen har 
sedan 1990 konsekvent minskat i Sverige men de 
senaste åren har utvecklingen vänt. Trenden visar 
att det inte bara är storstäderna som har problem. 
Nivåerna av PM10-partiklar är för höga i hela 30 
svenska städer och mörkertalet kring luftkvaliteten 
runt om i landet kan vara stort. Läs mer. Nästan 
alla européer som bor i städer utsätts fortfarande 
för luftföroreningar som överstiger de hälsobase-
rade riktlinjerna för luftkvalitet som fastställts av 
WHO. Läs mer. 

Nivåerna av luftburna partiklar i 
förhållande till miljökvalitetsmålet 
Frisk luft var 2018 för höga på föl-
jande orter:  
Alvesta, Borås, Burlöv, Gävle, Gö-
teborg, Halmstad, Helsingborg, 
Jönköping, Karlskrona, Karlstad, 
Kil, Landskrona, Ljungby, Luleå, 
Lund, Malmö, Olofström, Piteå, 
Skellefteå, Sollentuna, Stockholm, 
Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, 
Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, 
Växjö och Örnsköldsvik.  

https://www.nrk.no/viten/en-tredjedel-av-tilfellene-av-barneastma-knyttes-til-luftforurensing-1.14651806
https://www.nrk.no/viten/en-tredjedel-av-tilfellene-av-barneastma-knyttes-til-luftforurensing-1.14651806
https://erj.ersjournals.com/content/early/2019/07/08/13993003.02194-2018
https://erj.ersjournals.com/content/early/2019/07/08/13993003.02194-2018
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2018/10/Eurovent_REC_4_23_2017_issue2_SWE.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2018/10/Eurovent_REC_4_23_2017_issue2_SWE.pdf
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/sa-stora-blir-vinsterna--i-pengar-och-halsa--med-bra-inneklimat/
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/sa-stora-blir-vinsterna--i-pengar-och-halsa--med-bra-inneklimat/
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/sa-stora-blir-vinsterna--i-pengar-och-halsa--med-bra-inneklimat/
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/sa-stora-blir-vinsterna--i-pengar-och-halsa--med-bra-inneklimat/
https://mailchi.mp/svenskventilation/lunchtrff-11-november-inneklimat-och-prestation
https://mailchi.mp/svenskventilation/lunchtrff-11-november-inneklimat-och-prestation
https://hallbartbyggande.com/renovering-av-aldre-flerbostadshus-kan-ge-stor-energibesparing/
https://hallbartbyggande.com/renovering-av-aldre-flerbostadshus-kan-ge-stor-energibesparing/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1352137/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1352137/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1352137/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1352137/FULLTEXT01.pdf
https://se.ramboll.com/press/rse/pressrelease-rambolls-luftkvalitetsrapport-2019
https://se.ramboll.com/press/rse/pressrelease-rambolls-luftkvalitetsrapport-2019
https://www.eea.europa.eu/highlights/cutting-air-pollution-in-europe
https://www.eea.europa.eu/highlights/cutting-air-pollution-in-europe
https://www.eea.europa.eu/highlights/cutting-air-pollution-in-europe
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Nya isoleringsregler 
Många typgodkännanden för brandisolering som 
löper ut vid årsskiftet är baserade på äldre prov-
ningsmetoder. Efter årsskiftet ska samtliga god-
kännanden vara testade enligt nu gällande euro-
peiska provningsmetoder och klassificeringsstan-
darder. Men myndigheterna, kon-
trollorganen och isolerings-
branschen har kommit överens om 
en mjuk övergång. Läs mer. 

Förslagslådan är öppen 
Vilket företag eller organisation tycker du har ut-
vecklat en produkt, tjänst eller metodik som borde 
få Stora Inneklimatpriset? Lämna ditt förslag nu! 

Stora Inneklimatpriset instiftades 2001 av Slussen 
Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och 
Miljötekniska Föreningen och Svenska Kyltekniska 
Föreningen. Priset tilldelas företag eller organisation 
inom inneklimat, energi och VVS, som utvecklat en 
betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda 
möjligheter att komma till praktisk nytta. 

Nya Roadshowen 
Den 26 till 28 november kör vi gång vår nya ro-
adshow Må bra - prestera bättre i energieffektiva 
byggnader. På vårt seminarium kommer vi att be-
röra att det är extra viktigt att ha koll på inomhus-
klimatet i energieffektiva byggnader. Det är lätt att 
sänka luftflöden eller låta inomhustemperaturen 
glida mot lite kallare och varmare temperaturer för 
att minska energianvändningen. Hur påverkar 
detta inomhusklimatet och personerna i byggna-
den? Vad händer om vi istället investerar i inom-
husklimatet? Våra första anhalter blir Gävle, Jön-
köping och Helsingborg.  
Läs mer och anmäl dig. 

Roadshowen är ett samarbete mellan:

https://tekniskisolering.se/brandisolering-ventilation-vad-hander-efter-arsskiftet/
https://tekniskisolering.se/brandisolering-ventilation-vad-hander-efter-arsskiftet/
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset?utm_source=mail&utm_medium=Email&utm_campaign=82364
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset?utm_source=mail&utm_medium=Email&utm_campaign=82364
https://prestera-battre-i-energieffektiva-lokaler.webnode.se/
https://prestera-battre-i-energieffektiva-lokaler.webnode.se/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilat-
ionsbranschens remissinstans 
och vi har under oktober sva-
rat på följande remisser: 

• Boverkets rapport 2019:61 
Inspektion av uppvärm-
ningssystem och luftkondit-
ioneringssystem. 

• PM Byggnaders energipre-
standa – förslag på ändringar i plan och bygg-
förordningen. 

• Ändringsförslag om energikraven i Boverkets 
byggregler. 

Delar i förslaget som gör att vi avstyrker: 
- Energihushållningskraven har inte skärpts. 
- Effektkraven är inte tillräckligt skarpa. 
- Förslaget är inte teknikneutralt. 
- Beräkningarna av kostnadsoptimala nivåer 

har skett med felaktiga förutsättningar. 
- Förslaget strider mot EPBD. 

Delar i förslaget som vi tillstyrker: 
- Viktningsfaktorernas inbördes förhållanden. 
- Skärpningarna för specifik fläkteleffekt. 

Övriga synpunkter 
- Tillsynen av att energikraven uppfylls är inte 

tillräcklig. 
- Inför krav på värmeförlusttal. 

Dessutom kommer vi under hösten att lämna föl-
jande remissvar:  
• Mindre aktörer i energilandskapet – förslag 

med effekt (SOU 2018:76) 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar 

Konjunkturrapport från BI 
Nu har Sveriges Byggindustrier publicerat sin 
konjunkturrapport. Lokalinvesteringarna fortsätter 
att stiga i år och både den offentliga och privata 
sidan bidrar till uppgången. Sammantaget mins-
kar dock de totala bygginvesteringarna med 4 
procent mellan 2018 och 2020. Främsta förkla-
ringen är det kraftiga fallet för nyproduktionen av 
ägda bostäder. Enligt konjunkturprognosen på-
börjas 41 000 bostäder under 2020. Det skiljer 
mer än 20 000 bostäder per år mellan vad som 
byggs och vad Boverket menar behöver byggas. 
Störst tapp i bostadsbyggandet sker i Stockholm 
där investeringarna i bostäder sjunker med 27 
procent under perioden 2018-2020. Läs rappor-
ten. 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sverigesbyggindustrier.se%2FUserFiles%2Fpdf%2FByggkonjunkturen_2019_hosten.pdf&data=02%7C01%7CBritta.permats%40svenskventilation.se%7C168a58cdd8a94dbb7b9b08d757d9ab88%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637074465218456008&sdata=GCSB%2BRloWyKw4icut2AFAx8SJYyPAGDmyCrNXq921t0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sverigesbyggindustrier.se%2FUserFiles%2Fpdf%2FByggkonjunkturen_2019_hosten.pdf&data=02%7C01%7CBritta.permats%40svenskventilation.se%7C168a58cdd8a94dbb7b9b08d757d9ab88%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637074465218456008&sdata=GCSB%2BRloWyKw4icut2AFAx8SJYyPAGDmyCrNXq921t0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sverigesbyggindustrier.se%2FUserFiles%2Fpdf%2FByggkonjunkturen_2019_hosten.pdf&data=02%7C01%7CBritta.permats%40svenskventilation.se%7C168a58cdd8a94dbb7b9b08d757d9ab88%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637074465218456008&sdata=GCSB%2BRloWyKw4icut2AFAx8SJYyPAGDmyCrNXq921t0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sverigesbyggindustrier.se%2FUserFiles%2Fpdf%2FByggkonjunkturen_2019_hosten.pdf&data=02%7C01%7CBritta.permats%40svenskventilation.se%7C168a58cdd8a94dbb7b9b08d757d9ab88%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637074465218456008&sdata=GCSB%2BRloWyKw4icut2AFAx8SJYyPAGDmyCrNXq921t0%3D&reserved=0
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Nypublicerad standard 
Följande standard har nyligen publicerats: 

SS-EN ISO 29464:2019 
Utrustning för rening av luft och andra gaser – 
Terminologi 
Cleaning of air and other gases – Terminology  

Europamöte 2-3 december 
CEn TC 156 Ventilation for buildings möts i Lu-
zern den 2–3 december. 

Svenskt kommittémöte 12 december 
SIS TK 170 Luftbehandling möts i Stockholm den 
12 december. Kontakta linn.holegard@sis.se om 
du inte har fått inbjudan. Alla medlemsföretag är 
välkomna att engagera sig i standardiseringsar-
betet. 

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. 

• 14 november, Malmö 
• 5 december, Stockholm 

Följ nyhetsbevakningen 
Medlemmar i Svensk Ventilation har tillgång till 
Eurovents bevakning av lagstiftning och standar-
disering, som kommer fem gånger om året. Varje 
utgåva åtföljs av en kortversion med de allra vik-
tigaste nyheterna. Logga in på Svensk Ventilat-
ions medlemssidor, välj Eurovent, leta upp In-
formation Bulletin och klicka på Highlights, strax 
intill de mer utförliga dokumenten Information bul-
letin och Legislative update. Oktoberutgåvan tar 
bland annat upp förändringar i EU-direktiven för 
maskiner, tryckkärl och EMC. 

Varje månad erbjuder Eurovent dessutom en global 
sammanställning av relevanta standardiseringsaktivite-
ter och tekniska regeländringar i världens länder. Med-
lemmar i Svensk Ventilation kan logga in eller skaffa 
login till Eurovent Extranet. 

 

  
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. 

mailto:linn.holegard@sis.se
mailto:linn.holegard@sis.se
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://eurovent.eu/user
https://eurovent.eu/user
https://eurovent.eu/register
https://eurovent.eu/register
https://eurovent.eu/register
https://eurovent.eu/register
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
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Tekniktävling om ventilation 
Svensk Ventilations och BeBos tävling om venti-
lationskomponenter i energieffektiva flerbostads-
hus är i full gång. Tävlingen består av två delar 
och man kan välja att delta i endast en del eller i 
båda. 

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering 
Här eftersöks lösningar för att tillföra mer luft i sam-
band med att luftflödet i spiskåpan ökas, för att be-
gränsa undertrycket i lägenheten. Detta är särskilt vik-
tigt vid brand, då undertryck kan hindra exempelvis 
barn, äldre och funktionshindrade från att öppna ytter-
dörren och utrymma. 

Del B: Samlings- och fördelningslådor 
Här eftersöks standardiserade och kostnadseffektiva 
lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning 
och rationell injustering, och som uppfyller krav om 
lufttäthet, brand, ljud, etc. 
Tidplan för tävlingen 
13 februari Deadline för täv-

lingsförslag. 
21–24 april Vinnarna koras på 

Nordbygg 2020. 

Läs mer och anmäl dig till täv-
lingen. 

Nationell energi- och klimatplan 
Regler och andra styrmedel för hur vi i Sverige 
ska energirenovera våra byggnader kommer i 
samband med den nationella energi- och klimat-
planen, läs regeringens utkast. I renoveringsstra-
tegin ska Sverige visa att vi lever upp till unionens 
krav. Detta förklarade Boverket den 16 oktober 
vid sin och Energimyndighetens Hearing om den 
långsiktiga renoveringsstrategin till stöd för reno-
vering av det nationella byggnadsbeståndet. 

Varje EU-land har i uppgift att ta fram en strategi för 
renovering av byggnadsbeståndet, både i offentlig och 
privat sektor. Strategin kommer sedan bli en del av den 
nationella energi- och klimatplanen. Målet med strate-
gin är att Sveriges, liksom övriga EU-medlemsländers, 
byggnader ska nå en så hög grad av energieffektivitet 
som möjligt. Målet är också att användningen av fos-
sila bränslena ska fasas ut senast 2045, och att utsläp-
pen av växthusgaser ska minska med 85–90 procent 
senast år 2050. Läs mer. 

Smart renovering och underhåll 
Fyra områden är viktigast för att få ner energian-
vändningen i befintliga hus: klimatskal, ventilation, 
uppvärmningssystem och beteendeförändringar 
hos dem som bor i husen. Läs ICHB:s Checklistor 
för minskade värmekostnader. 

https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/01/sveriges-utkast-pa-integrerad-nationell-energi--och-klimatplan/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/01/sveriges-utkast-pa-integrerad-nationell-energi--och-klimatplan/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/01/sveriges-utkast-pa-integrerad-nationell-energi--och-klimatplan/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/01/sveriges-utkast-pa-integrerad-nationell-energi--och-klimatplan/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/01/sveriges-utkast-pa-integrerad-nationell-energi--och-klimatplan/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/01/sveriges-utkast-pa-integrerad-nationell-energi--och-klimatplan/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/langsiktig-renoveringsstrategi/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/langsiktig-renoveringsstrategi/
https://www.ichb.se/innehall/artiklar/checklistor-for-minskade-varmekostnader/?MOD=AJPERES
https://www.ichb.se/innehall/artiklar/checklistor-for-minskade-varmekostnader/?MOD=AJPERES
https://www.ichb.se/innehall/artiklar/checklistor-for-minskade-varmekostnader/?MOD=AJPERES
https://www.ichb.se/innehall/artiklar/checklistor-for-minskade-varmekostnader/?MOD=AJPERES
https://pingbull.us7.list-manage.com/track/click?u=394b3d2ca903c8684203c524f&id=59a9f2628a&e=0480617981
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Energimyndigheten 

 
Digitalisering och energiomställning 
Nu har du möjlighet att söka stöd för projekt som 
bidrar till utveckling av kompetens och nya digi-
tala lösningar med inriktning mot energisystemet. 
Energimyndighetens nya forskningsprogram Digi-
talisering möjliggör energi- och klimatomställ-
ningen har fokus på hur digitalisering kan bidra till 
en omställning av energisystemet. Sista dag för 
ansökan är den 15 januari 2020. Läs mer. 

 

 

Webbguide för villaägare 
BeSmå, Energimyndighetens beställargrupp för 
energieffektiva småhus, har lanserat en webb-
guide för villaägare som planerar renoveringar. 
Guiden ger oberoende expertråd om åtgärder 
som minskar energiåtgång och klimatpåverkan, 
förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar 
hänsyn till kulturvärden. Läs mer eller öppna Min 
Husguide. 

Sveriges drygt två miljoner småhus står för mer än 30 
procent av bebyggelsens totala energianvändning och 
hela 40 procent av elanvändningen.  

 
Arbetsmiljöverket 

Dags mäta radon på arbetsplatsen 
Arbetsgivare är skyldiga att mäta och åtgärda för 
höga radonhalter på arbetet. Under perioden ok-
tober till och med april är det mätperiod och mät-
ningen bör pågå under minst två månader. Ar-
betsmiljöverket har det grundläggande tillsynsan-
svaret för radon på de arbetsplatser där mät-
ningar inte har gjorts. Om en arbetsgivare inte får 
ner radonhalten under gränsvärdet ska det anmä-
las till Strålsäkerhetsmyndigheten, som då tar 
över tillsynsansvaret. Läs mer. 

Testpiloter sökes till LCA-verktyg 
2022 kommer en ny lag som kräver att man redo-
visar nya byggnaders klimatpåverkan. IVL tar nu 
fram ett verktyg som stöd för tillverkare att digitalt 
hantera miljö- och klimatkrav. 
Ett antal företag söks nu som 
vill vara med och testa och 
därmed utveckla verktyget. 
Läs mer.  

IVL ska i projektet beskriva hur man digitalt kan han-
teras miljöprestanda för byggmaterial, alltså både vil-
ken klimatpåverkan ett material har, och andra miljöa-
spekter som kommer fram i en livscykelanalys. Resul-
tatet redovisas i en EPD – Environmental Product 
Declaration. En EPD bygger på tredjepartsgranskad 
information om produkters och tjänsters miljöpåverkan 
ur ett livscykelperspektiv. Standarderna som tillämpas 
är ISO 14025 och EN 15804.  

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/digitalisering-skyndar-pa-energiomstallningen/
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/digitalisering-skyndar-pa-energiomstallningen/
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/ny-guide-hjalper-husagare-att-bade-spara-miljarder-och-bidra-till-klimatomstallningen/
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/ny-guide-hjalper-husagare-att-bade-spara-miljarder-och-bidra-till-klimatomstallningen/
http://minhusguide.se/
http://minhusguide.se/
http://minhusguide.se/
http://minhusguide.se/
https://www.av.se/nyheter/2019/dags-mata-radon-pa-arbetsplatsen/
https://www.av.se/nyheter/2019/dags-mata-radon-pa-arbetsplatsen/
https://byggmaterialindustrierna.se/ivl-soker-pilotforetag-for-lca-verktyg/
https://byggmaterialindustrierna.se/ivl-soker-pilotforetag-for-lca-verktyg/
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Stockholms Lokalavdelning 

Idérikt höstmöte 
Livlig diskussion och många nya idéer blev det 
ombord på M/S Birka den 10-11 oktober. Nästan 
femtio medlemmar kläckte lunchträffsidéer, som 
poängsattes på vita tavlan. 

Kommande lunchträffar 
Vi träffas den andra måndagen i varje månad i 
Hägerstensåsens medborgarhus med lunch-
macka klockan 11.30. Tematimmen startar 
klockan 12.00.  

11 november  Inneklimat och prestation på kon-
tor. 

9 december  Rätt val av fläkt för brandskydd. 

Lunchträff 11 november 
Inneklimat och prestation på kontor 
Det finns många goda skäl för fastighetsbolag och 
hyresgäster att hålla sig med välfungerande in-
stallationssystem och god inomhusmiljö. Arbets-
prestation hos kontorspersonal påverkas starkt av 
rumstemperatur och inneluftkvalitet. Och energi-
kostnaderna kan hållas låga med förbättrad drift. 

• Hur påverkar uteluftsflödet korttidssjukfrånva-
ron på kontor? 

• Hur påverkas lönsamhet och arbetsproduktivi-
tet med förbättrat inneklimat? 

 
Dagens presentatör är Adnan 
Ploskić, forskare på KTH 
Byggvetenskap och verksam-
hetsutvecklare på Bravida 
Sverige. Han har nyligen skri-
vit en artikel på detta tema i 
VVS-Forum. 
 
 

Tid och program: Måndag 11 november 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 100 kr kontant eller via Swish.  

Länk till anmälan 

https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/sa-stora-blir-vinsterna--i-pengar-och-halsa--med-bra-inneklimat/
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/sa-stora-blir-vinsterna--i-pengar-och-halsa--med-bra-inneklimat/
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/sa-stora-blir-vinsterna--i-pengar-och-halsa--med-bra-inneklimat/
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/oktober/sa-stora-blir-vinsterna--i-pengar-och-halsa--med-bra-inneklimat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMi7-TBNid30VooFx8CMeCkNpFnJ6tFEfGV46bmonEk1HgQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMi7-TBNid30VooFx8CMeCkNpFnJ6tFEfGV46bmonEk1HgQg/viewform?usp=sf_link
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Geo-FTX i nya bostäder 
Nyfiket samlades hela sextio branschkollegor den 14 
oktober för att höra Riksbyggens energiingenjör Lars-
Johan Lindberg och IV Produkts Nicklas Brömster be-
rätta om två nyuppförda bostadshus.  

Båda husen har FTX-ventilation, men bara det ena 
har ett borrhål kopplat till ett batteri i den inström-
mande uteluften, så kallad geo-FTX. Borrhålet kan 
förvärma på vintern och svalka på sommaren, vilket 
kom till god nytta under den ovanligt varma somma-
ren 2018. Under de hetaste dagarna var det 3-4 gra-
der svalare i huset med geo-FTX. Medlemmar kan 
logga in och se lunchträffen på Youtube eller ladda 
ner bilderna. 

Lokalavdelning Mitt 
 

 

 
Många ville veta hur man mäter 
Ett trettiotal ventilatörer träffades i Örebro den 
17 oktober för att lära sig mer om hur man mä-
ter luftflöden enligt den nya 
standarden SS-EN 
16211:2015 Fältmetoder för 
mätning av luftflöden.Stan-
darden presenterades av 
Carl Welinder, svensk ex-
pert i den europeiska grupp 
som har utarbetat standar-
den. Lunchträffen arrangerades av Energi- och 
Miljötekniska föreningen, Funktionskontrollan-
terna i Sverige, Svenska Institutet för Standar-
der och Svensk Ventilation. 
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Lär känna ventilationsingenjörerna 
Om ni tar emot en LIA-praktikant, 
så har ni möjlighet att lära känna 
den studerande som kan bli ert fö-
retags nästa rekrytering. För när-
varande utbildas 28 studerande 
vid Yrkeshögskolan i Enköping till ventilationsin-
genjörer. Utbildningen är på eftergymnasial nivå 
och har en inriktning mot styr- och reglerteknik 
och projektering. Nu är studenterna på väg in i 
kommande LIA-perioder. LIA står för ”lärande i ar-
bete” vilket innebär praktisk arbetsplatspraktik un-
der 5-7 veckor. Yrkeshögskolan i Enköping söker 
ständigt efter fler företag som är villiga att erbjuda 
LIA-platser till de studerande som är otroligt ambi-
tiösa, duktiga och måna om att göra ett bra jobb. 
Maila yh@enkoping.se eller ring på 0171-625075 
om du vill du veta mer om LIA eller är intresserad 
av att ta emot en LIA-praktikant. Läs mer. 

 
Ventilationsmontörsutbildningen 
Den 11 november startar nästa omgång av 
INSU:s varvade utbildning för ventilationsmontö-
rer. Utbildningen är förlagd till Stockholm och 
Katrineholm. Läs inbjudan eller gå direkt till 
INSU:s informations- 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 intervjun 
med Johan Boström 
som gick utbildningen 
Ventilationsmontör för 
två år sedan. Han be-
rättar om hur utbild-
ningen har förändrat 
hans syn på sin yrkes-
roll och hur den gett 
både honom och före-
taget besparingar.  

https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/10569?orgid=45060&type=News
https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/10569?orgid=45060&type=News
https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
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
https://www.insu.se/wp-content/uploads/2019/08/Intervju_JohanBostr%C3%B6m_HallerdtsVentilation.pdf
https://www.insu.se/wp-content/uploads/2019/08/Intervju_JohanBostr%C3%B6m_HallerdtsVentilation.pdf
https://www.insu.se/wp-content/uploads/2019/08/Intervju_JohanBostr%C3%B6m_HallerdtsVentilation.pdf
https://www.insu.se/wp-content/uploads/2019/08/Intervju_JohanBostr%C3%B6m_HallerdtsVentilation.pdf
https://www.insu.se/wp-content/uploads/2019/08/Intervju_JohanBostr%C3%B6m_HallerdtsVentilation.pdf
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontörsutbildningen 
Den 11 november startar nästa omgång av 
INSU:s varvade utbildning för ventilationsmontö-
rer. Utbildningen är förlagd till Stockholm och 
Katrineholm. Läs inbjudan eller gå direkt till 
INSU:s informations- och bokningssida. 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2019-11-11 – 2020-04-03 Stockholm 
2020-10-12 –  Stockholm 

Ventilationsmontör steg 1 

2019-11-25 – 2019-11-26 Stockholm 
2020-02-11 – 2020-02-12 Stockholm 
2020-05-06 – 2020-05-07 Katrineholm 
2020-05-13 – 2020-05-14 Göteborg 
2020-05-27 – 2020-05-28 Stockholm 
2020-09-01 – 2020-09-02 Katrineholm 
2020-09-29 – 2020-09-30 Göteborg 
2020-10-21 – 2020-10-22 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 2 

2019-12-02 – 2019-12-03 Göteborg 

2020-03-18 – 2020-03-19 Stockholm 

2020-06-02 – 2020-06-03 Stockholm 

2020-06-10 – 2020-06-11 Göteborg 

2020-09-28 – 2020-09-29 Katrineholm 

2020-10-14 – 2020-10-15 Stockholm 

2020-10-19 – 2020-10-20 Göteborg 

2020-12-03 – 2020-12-04 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 3 

2019-12-03 – 2019-12-04 Katrineholm 
2019-12-17 – 2019-12-18 Stockholm 
2020-04-07 – 2020-04-08 Stockholm 
2020-11-16 – 2020-11-17 Stockholm 
2020-11-25 – 2020-11-26 Stockholm 
2020-12-08 – 2020-12-09 Katrineholm 

Ventilationsteknik 

2019-11-27 – 2019-11-28 Katrineholm 
2020-01-21 – 2020-01-22 Katrineholm 
2020-03-24 – 2020-03-25 Katrineholm 
2020-05-25 – 2020-05-26 Katrineholm 
2020-09-03 – 2020-09-04 Katrineholm 
2020-10-21 – 2020-10-22 Katrineholm 
2020-12-14 – 2020-12-15 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2019-11-11 – 2019-11-13 Stockholm 
2020-02-03 – 2020-02-05 Stockholm 
2020-03-09 – 2020-03-11 Göteborg 
2020-04-20 – 2020-04-22 Katrineholm 
2020-05-04 – 2020-05-06 Stockholm 
2020-09-07 – 2020-09-09 Stockholm 
2020-09-21 – 2020-09-23 Katrineholm 
2020-09-28 – 2020-09-30 Göteborg 
2020-11-09 – 2020-11-11 Stockholm 

https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsteknik/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsteknik/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-och-ovk-certifieringsprov/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-och-ovk-certifieringsprov/
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Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 

Injustering av luftflöden 

2019-11-13 – 2019-11-15 Katrineholm 
2019-12-10 – 2019-12-12 Katrineholm 
2020-04-06 – 2020-04-08 Katrineholm 
2020-06-01 – 2020-06-03 Katrineholm 
2020-09-14 – 2020-09-16 Katrineholm 
2020-11-02 – 2020-11-04 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2019-11-06 - 2019-11-07 Katrineholm 
2019-12-18 – 2019-12-19 Katrineholm 
2020-01-29 – 2020-01-30 Katrineholm 
2020-03-30 – 2020-03-31 Katrineholm 
2020-05-27 – 2020-05-28 Katrineholm 
2020-09-23 – 2020-09-24 Katrineholm 
2020-11-25 – 2020-11-26 Katrineholm 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2019-11-19 Stockholm 
2020-03-17 Stockholm 
2020-05-13 Göteborg 
2020-09-30 Stockholm 
2020-10-01 Katrineholm 

 Projektekonomi 

2019-12-11 – 2019-12-12 Katrineholm 
2020-06-15 – 2020-06-16 Stockholm 
2020-12-14 – 2020-12-15 Katrineholm 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagarr 

2020-03-17 – 2020-04-23 Malmö 
2020-04-15 – 2020-05-14 Stockholm 
2020-09-29 – 2020-10-29 Stockholm 
2020-11-10 – 2020-12-03 Göteborg 

  

https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/injustering-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/injustering-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/matning-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/matning-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/automation-styr-reglerteknik/styr-reglerteknik-grundkurs-vs-kyla-ventilation/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/automation-styr-reglerteknik/styr-reglerteknik-grundkurs-vs-kyla-ventilation/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/juridik-ekonomi-salj/projektekonomi-vvs-och-kyla/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/juridik-ekonomi-salj/projektekonomi-vvs-och-kyla/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/projekt-ledarskap/projektledning-projektstyrning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/projekt-ledarskap/projektledning-projektstyrning/
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Medlemskalender  
oktober-december 2019 

2019-10-02 Roadshowplanering, Göteborg 

2019-10-03 YH Ventilationsingenjör lednings-
grupp, Enköping 

2019-10-04 Arbetsgrupp för Nordbygg 2020, 
Stockholm 

2019-10-07 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration, 
Stockholm 

2019-10-08 Eurovent PG-FIL, Turin 

2019-10-10 -11 Höstmöte lokalavdelning Stock-
holm, M/S Birka 

2019-10-14 Lunchträff om geo-FTX i nya bo-
städer, Stockholm 

2019-10-15 GTIN uppstartsmöte, webb 

2019-10-15 SIS TK 110 Akustik, Stockholm 

2019-10-16 Boverkets hearing om renove-
ringsstrategi, Stockholm 

2019-10-17 Lunchträff om luftflödesmätning, 
Örebro 

2019-10-21 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, webb 

2019-10-22 Standarder för byggnaders energi-
prestanda, Stockholm 

2019-10-29 Arbetsgrupp för Nordbygg 2020, 
Stockholm 

2019-10-29 Eurovent PG-RAHU, Borås 

2019-10-30 Arbetsgrupp filter om konsument-
vägledning, webb 

2019-11-06 Roadshowplanering, Göteborg 

2019-11-07 Arbetsgrupp för Nordbygg 2020, 
Stockholm 

2019-11-11 Lunchträff om inomhusklimat och 
prestation på kontor, Stockholm 

2019-11-11 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2019-11-12 Branschdag om brand, Luleå 

2019-11-20 Arbetsmöte för styrelsen, Stäket 

2019-11-21 Styrelsemöte, Stäket 

2019-11-26 Roadshow: Må bra – prestera 
bättre, Gävle 

2019-11-27 Roadshow: Må bra – prestera 
bättre,Jönköping 

2019-11-28  Roadshow: Må bra – prestera 
bättre, Helsingborg 

2019-11-29 Nordiskt branschmöte, webb 

2019-12-02 -03 CEN TC 156 Ventilation for build-
ings, Luzern 

2019-12-09 Lunchträff Fläktval för brandskydd, 
Stockholm 

2019-12-12 SIS TK 170 Luftbehandling, Stock-
holm 
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