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OVK:n måste moderniseras 
Bara tre av tio kommuner har utfört obligatorisk 
ventilationskontroll i alla sina skolor. För att kom-
munerna ska förbättra sig måste bostadsministern 
prioritera frågan och förenkla och förbättra för 
kommunerna att utöva tillsyn. Det skrev Astma- 
och allergiförbundet, Unga allergiker, Sveriges 
elevråd Svea, Sveriges elevråd, Sveriges elevkå-
rer, och Svensk Ventilation i en debattartikel. In-
omhusluften borde verkligen stå högt på den poli-
tiska dagordningen. Läs debattartikeln. 

Fördröjd passivrökning ny risk 
Även om vi vistas i rökfria lokaler kan tobaksröken 
drabba oss. Det visar forskarna på Drexel Univer-
sity i Philadelphia, och förklarar saken som third 
hand smoke – fördröjd passivrökning. När de un-
dersökte luften i ett klassrum fann de att ämnen 
från tobaksrök stod för hela 29 % av innehållet i 
småpartiklarna mindre än 1 µm. Denna nyupp-
täckta exponeringsväg beror på att kväveföre-
ningar i tobaksröken reagerar och fastnar på ex-
empelvis kläder 
och inredning, och 
sedan lossnar och 
förenar sig med 
andra partiklar i 
luften. Se filmen 
eller läs artikeln. 

Ny bok om injustering 
Den nya boken Injustering av luftflöden i luftbe-
handlingssystem ersätter den så kallade T12:an 
från 1981. Proportional-
itetsmetoden är fortfa-
rande det centrala ka-
pitlet, men den nya ut-
gåvan är uppdaterad 
för nutida förutsätt-
ningar. Boken visar 
också hur man ska för-
bereda injusteringen 
och ger tips och råd. 
Läs artikeln ur AMA-
nytt och beställ boken 
från Byggtjänst. 

Så påverkar vi luften på kontor 
‒Vi kan se ämnen som utsöndras av människorna 
via utandningsluften, men också produkter som 
de har på kroppen, till exempel deodorant. Det 
berättar universitetslektor Brandon Boor vid Pur-
due University när han visar skolans studielokaler 
som är särskilt utrustade för att undersöka hur luf-
ten i kontor påverkas av människorna som arbe-
tar där. Självklart analyseras luften med avance-
rade kemiska instrument, men för att mäta närva-
ron har man värmesensorer i stolsitsarna. Se fil-
men eller läs artikeln. 

Foto: Purdue University, Erin Easterling  

https://www.altinget.se/utbildning/artikel/debatt-ministern-maaste-reformera-kommunernas-tillsyn/
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/debatt-ministern-maaste-reformera-kommunernas-tillsyn/
https://youtu.be/qQvlIEbQ3tU
https://youtu.be/qQvlIEbQ3tU
https://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaap8368
https://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaap8368
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2019/11/AMA_Nytt_2-2019_Sid-47_Ny_injusteringsskrift_ersatter_T12an.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2019/11/AMA_Nytt_2-2019_Sid-47_Ny_injusteringsskrift_ersatter_T12an.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2019/11/AMA_Nytt_2-2019_Sid-47_Ny_injusteringsskrift_ersatter_T12an.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2019/11/AMA_Nytt_2-2019_Sid-47_Ny_injusteringsskrift_ersatter_T12an.pdf
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/installationer/injustering-av-luftfloden/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/installationer/injustering-av-luftfloden/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/installationer/injustering-av-luftfloden/
https://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/installationer/injustering-av-luftfloden/
https://youtu.be/mi1xi31QAfQ
https://youtu.be/mi1xi31QAfQ
https://youtu.be/mi1xi31QAfQ
https://youtu.be/mi1xi31QAfQ
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q4/how-much-are-you-polluting-your-office-air-just-by-existing.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2019/Q4/how-much-are-you-polluting-your-office-air-just-by-existing.html
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Må bra ‒ prestera bättre 
Nu har vår nya roadshow Må bra - prestera bättre 
i energieffektiva byggnader kört igång och vi har 
besökt Gävle, Jönköping och Helsingborg. Semi-
narieinnehållet har Energieffektiviseringsföreta-
gen, CIT Energy Management, Chalmers och 
Svensk Ventilation tagit fram. Vi berör och fokuse-
rar på att det är extra viktigt att ha koll på inom-
husklimatet i energieffektiva byggnader. Det är 
lätt att sänka luftflöden eller låta inomhustempera-
turen glida mot lite kallare och varmare tempera-
turer för att minska energianvändningen. Hur på-
verkar detta inomhusklimatet och personerna i 
byggnaden? Vad händer om vi istället investerar i 
inomhusklimatet?  

Roadshowen är ett samarbete mellan:

Uppdaterad filtervägledning 
Svensk Ventilation har uppdaterat sin vägledning 
för filterval i flerbostadshus. Vägledningen riktar 
sig till bostadsrättsföreningar och hyresvärdar 
som vill göra ett rationellt val av filter i sitt hus 
med hänsyn till hälsa och elförbrukning. Den nya 
utgåvan baseras på filterstandarden ISO 16890. 
Läs vägledningen. 

För flerfamiljshus med centrala ventilationssystem re-
kommenderar Svensk Ventilation följande: 

 Frånluft: filterklass ePM10 ≥ 50%.  

 Tilluft: filterklass ePM1 ≥ 50% i normala fall. Om 
uteluften har hög föroreningshalt ePM1 ≥ 70 %. 

 Tilluftsfilter bör bytas två gånger per år, en gång ef-
ter den pollenrika våren och en gång efter den fukt- 
och mögelrika hösten. 

  

http://www.svenskventilation.se/publikation/luftfilterval-i-flerfamiljshus/
http://www.svenskventilation.se/publikation/luftfilterval-i-flerfamiljshus/
http://www.svenskventilation.se/publikation/luftfilterval-i-flerfamiljshus/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remissin-
stans och vi har under no-
vember svarat på följande 
remisser: 

• Infrastrukturdeparte-
ments promemoria – Ge-
nomförande av energief-
fektiviseringsdirektivets 
bestämmelser om nat-
ionella energisparkrav för perioden 2021–
2030. 

• Mindre aktörer i energilandskapet – förslag 
med effekt (SOU 2018:76)  

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

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. 

Energiprestanda för alla filterflöden 
Eurovents nyligen uppdaterade rekommendation 
4/21 Energy Efficiency Evaluation of air filters for 
general ventilation purposes innehåller en ny me-
tod för att bestämma årlig energianvändning när 
ett filter körs med andra flöden än det nominella. 
‒Detta öppnar nya möjligheter att utvärdera ener-
gieffektivitet, också med tanke på kommande krav 
i ekodesignförordningen för ventilationsenheter 
EU 1253/2014, menar Jan Andersson, ordförande 
i den Euroventgrupp som har utarbetat dokumen-
tet. Rekommendationen kan köpas i Eurovents 
webshop, gratis för inloggade medlemmar. 

  

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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://eurovent.eu/?q=products
https://eurovent.eu/?q=products
https://eurovent.eu/?q=products
https://eurovent.eu/?q=products
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Inte så illa för byggandet 
Prognosmakarna har i år varit onödigt dystra ‒ 
det kan man konstatera nu när 2019 går mot sitt 
slut. Enligt Boverket så visar den senaste statisti-
ken att bostadsbyggandet hittills i år bara är mar-
ginellt lägre än 2018. Även Sveriges Byggindu-
strier ser ljuspunkter och pekar på Göteborg, där 
bostadsbyggandet nu ökar, särskilt för hyresrät-
ter. Läs mer i Svenska Dagbladet och i Byggindu-
strin. 

Den som loggar in på Svensk Ventilations med-
lemssidor kan ta del av vårt exklusiva månads-
brev från Navet Analytics, som visar att de totala 
husbyggnadsinvesteringarna i Stockholm ökar. 
Tillväxten för offentliga lokaler, kontor och handel 
uppväger mer än väl minskningen för bostäder.  

 

  
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. 

 
Nypublicerad standard 
Följande standard har nyligen publicerats: 

SS-EN 1366-12:2014+A1:2019 
Fire resistance tests for service installations - Part 
12: Non-mechanical fire barrier for ventilation 
ductwork 
Provning av brandmotstånd för installationer i 
byggnader - Del 12: Icke-mekanisk brandavskil-
jande byggnadsdel för ventilationskanaler 

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. 

• 5 december, Stockholm 
• 29 januari, Stockholm 
• 19 februari, Göteborg 
• 18 mars, Stockholm 
• 22 april, Malmö 
• 1 juni, Stockholm 

https://esvd.svd.se/svenskadagbladet/50174/article/1013697/39/1/render/?token=e954062f5cd22c4dca221d13ae91ab53
https://esvd.svd.se/svenskadagbladet/50174/article/1013697/39/1/render/?token=e954062f5cd22c4dca221d13ae91ab53
https://byggindustrin.se/artikel/insikt/goteborg-gar-mot-strommen-nar-byggandet-sviktar-28861
https://byggindustrin.se/artikel/insikt/goteborg-gar-mot-strommen-nar-byggandet-sviktar-28861
https://byggindustrin.se/artikel/insikt/goteborg-gar-mot-strommen-nar-byggandet-sviktar-28861
https://byggindustrin.se/artikel/insikt/goteborg-gar-mot-strommen-nar-byggandet-sviktar-28861
http://www.svenskventilation.se/
http://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/
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Framtidens byggregler 
Boverket gör nu på regeringens uppdrag en över-
syn av myndighetens bygg- och konstruktionsreg-
ler. Ambitionen är att reglerna på sikt ska inne-
hålla: 

• betydligt färre detaljerade krav. 

• inga allmänna råd. 

• inga hänvisningar till standarder.  

Men hur lösningar för samhällets krav kan tilläm-
pas och uppfyllas kommer att finnas i standarder 
som bland annat Svenska institutet för standar-
der, SIS tar fram. Läs mer. 

 
Energimyndigheten 

 
Nya ekodesignkrav på elmotorer 
EU-kommissionen har nu publicerat reviderade 
ekodesignförordningar för motorer, transformato-
rer och externa nätaggregat, samt en helt ny eko-
designförordning för svetsar. 

För motorer trädde några nya krav ikraft redan 
14 november. Bland annat införs en ny artikel om 
kringgående som ska förhindra fusk vid test. Från 
2021 och 2023 införs sedan krav på varvtalsregle-
rare (VSD), nya typer av motorer, samt mindre 
och större motorer. Vissa större motorer måste 
också klara effektivitetsklass IE4. Läs mer. 

 
Arbetsmiljöverket 

Nya krav på medicinska kontroller 
Arbetsmiljöverket har uppdaterat sina regler för 
medicinska kontroller vid bl.a. handintensivt ar-
bete – exempelvis med vibrerande handverktyg 
som används av montörer. De omarbetade reg-
lerna har tagits fram av Arbetsmiljöverket och kra-
ven på medicinska kontroller börjar gälla den 1 
november 2021. Anledningar till att reglerna om-
arbetats är att delar av de tidigare föreskrifterna 
upplevts som otydliga samt nya EU-direktiv. Läs 
mer i VVS-Forum och hos Arbetsmiljöverket. 

Hantering av farliga ämnen brister 
Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har 
brister i hanteringen av kemikalier. Kemiska ar-
betsmiljörisker finns på de flesta arbeten och kan 
orsaka allt från akuta frätskador till allergier och 
livshotande sjukdomar som cancer. Arbetsgivaren 
är skyldig att ha kontroll på de kemiska riskerna, 
göra en riskbedömning, dokumentera och infor-
mera sina anställda om hur till exempel kemikalier 
eller svetsrök ska hanteras på ett säkert sätt. Läs 
mer. 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/enkla-och-tydliga-regler-ska-bidra-till-okad-effektivitet-och-fler-bostader/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/enkla-och-tydliga-regler-ska-bidra-till-okad-effektivitet-och-fler-bostader/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/produkter/elmotorer/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/produkter/elmotorer/
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/november/nya-krav-pa-medicinska-kontroller/
https://www.vvsforum.se/nyheter/2019/november/nya-krav-pa-medicinska-kontroller/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-20193-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-20193-foreskrifter/
https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/
https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/
https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/
https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/
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Lokalavdelning Väst 

Lunchträff 22 januari 
Jämförelse mellan FX och FTX 
De boende kan påverka ventilationen i andra 
delar av sin bostad på ett sätt som de förmodligen 
inte har tänkt sig. På denna träff presenterar vi 
mätningar och drar slutsatser som berör alla som 
planerar för nya bostäder. Läs gärna Svensk 
Ventilations rapporter eller titta på filmen. 

 Är det nyttigt att sova med fönstret på glänt? 

 Vad händer om sovrumsdörren är stängd? 

Resultaten presenteras av 
Erik Österlund, teknik- och 
miljöchef på Svensk 
Ventilation. Erik har följt 
mätningarna redan från 
planeringsstadiet och sedan 
aktivt analyserat och 
visualiserat resultaten. 

Tid och program 
Onsdag 22 januari 2020 
11.30‒12.00 Lunchmacka 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats: Ventab AB, Datavägen 21B, Askim 

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Lokalavdelning Väst. 
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 

EMTF:s tekniklunch 15 januari 
Brandskyddskrav och ombyggnad 
Vid ombyggnad och underhåll kan BBR vara svår 
att tolka. Kraven utgår från vad som ändras och i 
vilken omfattning. I boken Brandskydd vid om-
byggnad och underhåll från Bengt Dahlgren ges 
vägledning och exempel på utformning och lös-
ningar så att brandskyddet uppfyller BBR. Fokus 
ligger på ventilationsombyggnader, men ger även 
vägledning till dig som planerar, projekterar och 
utför stambyten och fasadombyggnader. 

Nils Olsson på Bengt Dahl-
gren informerar om brand-
skyddskrav vid ombyggnad 
och underhåll samt visar ex-
empel på vilka krav som 
ställs vid några vanliga typer 
av ändringar av ventilations-
system. 

 
Tid och datum: 11.30 den 15 januari 2020. 

Plats: Swegon, J A Wettergrens gata 7, Västra 
Frölunda, ingång B1 

Pris: 150 kr +moms för personer som är medlem-
mar i Energi- och Miljötekniska Föreningen, 200 
kr +moms för icke-medlemmar.  

Arrangör: Energi & Miljötekniska föreningen  

Länk till anmälan. 

  

http://www.svenskventilation.se/publikation/bra-inomhusluft-dygnet-runt/
http://www.svenskventilation.se/publikation/bra-inomhusluft-dygnet-runt/
http://www.svenskventilation.se/publikation/bra-inomhusluft-dygnet-runt/
http://www.svenskventilation.se/publikation/bra-inomhusluft-dygnet-runt/
https://youtu.be/l4GIPbqudc8
https://youtu.be/l4GIPbqudc8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqnRSWq4tDY7VraiG2uKJ59lTEDCd0DXA83vvt_EEH1WYEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqnRSWq4tDY7VraiG2uKJ59lTEDCd0DXA83vvt_EEH1WYEg/viewform?usp=sf_link
https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-goteborg-om-brandskyddskrav-och-ombyggnad
https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-goteborg-om-brandskyddskrav-och-ombyggnad
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Stockholms Lokalavdelning 

Kommande lunchträffar 
Vi träffas den andra måndagen i varje månad i 
Hägerstensåsens medborgarhus med lunch-
macka klockan 11.30. Tematimmen startar 
klockan 12.00.  
9 december  Val av fläkt för brandskydd. 
13 januari Tema ej fastställt. 
10 februari Injustering av luftflöden 

Notera vårterminens övriga lunchträffar:  
9/3, 6/4, 11/5 och 8/6 

Vårmötet på land 
Vårmöte med årsstämma planeras torsdagen den 
2 april 2020 på Trosa Stadshotell. Vi startar 
klockan nio och fortsätter ända till kvällens trerät-
tersmeny. Övernattning i sängar som står stilla. 
Men till höstmötet går vi till sjöss igen.

 

Lunchträff 9 december 
Val av fläkt för brandskydd 
Vilken sorts fläkt ska man ha när ventilationssy-
stemet är en del av byggnadens brandskydd? Här 
är det lätt att trassla in sig bland olika standarder 
och diverse temperaturkrav. Det gäller att ha koll 
på när det ska vara en ”vanlig” evakueringsfläkt 
och när det krävs en särskild brandgasfläkt enligt 
EN 12101-3:2015. En ny vägledning från Svensk 
Ventilation lanseras på denna lunchträff. 
• Vad kännetecknar ett fläkt-i-driftsystem och 

vilka fläktar är då lämpliga? 
• Vad är lämpligt när källare, hisschakt och 

trapphus är utrustade med brandgasventilat-
ion? 

Dagens presentatör är Åsa 
Sölvhammar. Åsa är teknikin-
formatör på Systemair och var 
den som tog initiativet till arbe-
tet med denna vägledning inom 
Svensk Ventilation. 
 

Tid och program: Måndag 9 december 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYcVj7XJoeQwrhCV7ClIrRq71M9ht4ajy8d4qtRT2oh2c3bQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYcVj7XJoeQwrhCV7ClIrRq71M9ht4ajy8d4qtRT2oh2c3bQ/viewform?usp=sf_link
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Träff om inneklimat och prestation 
‒Inneklimat är bäst när man inte märker av det. 
Det höll ett trettiotal deltagare med om och fick 
samtidigt lära sig mycket mer om Inneklimat och 
prestation i kontorsmiljöer på lunchträffen den 11 
november. Presenterade gjorde Adnan Ploskić - 
forskare på KTH Byggvetenskap och verksam-
hetsutvecklare på Bravida Sverige. Läs gärna 
Adnans artikel i VVS-Forum.  

Medlemmar i Svensk Ventilation kan logga in och 
se video och presentationsbilder från de flesta av 
våra lunchträffar sedan tre år tillbaka. 

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. 
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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/
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/presentationer/lunchmoten/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/presentationer/lunchmoten/
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://pingbull.us7.list-manage.com/track/click?u=394b3d2ca903c8684203c524f&id=59a9f2628a&e=0480617981
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

Pågår nu till 2020-04-03 Stockholm 
Nästa start 2020-10-12 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 1 

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 

2019-12-17 – 2019-12-18 Stockholm 
2020-04-07 – 2020-04-08 Stockholm 

2020-11-16 – 2020-11-17 Stockholm 
2020-11-25 – 2020-11-26 Göteborg 
2020-12-08 – 2020-12-09 Katrineholm 

Ventilationsteknik 

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 

2020-02-03 – 2020-02-05 Stockholm 
2020-03-02 – 2020-03-03 Malmö 
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 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 

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/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
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Injustering av luftflöden 

2019-12-10 – 2019-12-12 Katrineholm 
2020-02-11 – 2020-02-13 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 
2020-12-09 – 2020-12-11 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

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 

2020-03-17 Stockholm 
2020-05-13 Göteborg 
2020-09-30 Stockholm 
2020-10-20 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 – 2020-04-16 Malmö 
2020-04-28 – 2020-05-28 Stockholm 
2020-09-29 – 2020-10-29 Stockholm 
2020-11-10 – 2020-12-03 Göteborg 

  

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  
november 2019 – januari 2020 

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 Ozon/UV-gruppen, webbmöte 

2019-11-26 Planering för CEN TC 156, webb-
möte 

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 Arbetsgrupp (konsulter) för Nord-
bygg 2020, Stockholm 

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

2019-12-03 AMA VVS & Kyla referensgrupp, 
Stockholm 

2019-12-09 Lunchträff Fläktval för brandskydd, 
Stockholm 

2019-12-09 Styrgrupp Brand om standarder, 
webbmöte 

2019-12-10 Standardisering och framtidens 
byggregler, Stockholm 

2019-12-10 Fläktval för brandskydd, webbmöte 

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

2019-12-16 Arbetsgrupp för Nordbygg 2020, 
Stockholm 

2019-12-19 Kostnadseffektiva EPD:er för 
byggprodukter, Stockholm 

2020-01-13 Lunchträff, Stockholm 

2020-01-21 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2020-01-15 Lunchträff: Brandskyddskrav och 
ombyggnad, Göteborg 

2020-01-22 Lunchträff, Jämförelse FX/FTX, 
Göteborg 

2020-01-27 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2020-01-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2020-01-01-30 SIS TK 181 Brandsäkerhet, Malmö 
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