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Inneklimatarenan på Nordbygg 
I år får ventilationsfrågorna ett ännu större ut-
rymme på Nordbygg då vi går samman med 

Svensk Automation 
på den nya scenen 
Inneklimatarenan. 
Förutom ett 
fullspäckat program 
på scenen kommer 
våra medlemsföretag 
lyfta fram det sen-
aste inom inneklimat 
i sina montrar.  

Läs scenprogram-
met på sista sidan i 
den länkade foldern. 

Högre betyg med filtrerad luft 
Forskare har undersökt effekten av luftfilter på 
studieresultaten i skolor i Los Angeles, och funnit 
att elevernas betyg stiger när filtrering införs. En 
slutsats är att de 1 000 USD per klass och år som 
filtren kostar är billigt jämfört med åtgärder för att 
förbättra utomhusluften. Läs mer eller ladda ner 
artikeln. 

En olycklig naturgasläcka gjorde att alla skolor inom 
8 km avstånd samtidigt försågs med luftfilter. Fors-
karna studerade hur skolresultaten varierade före och 
efter att filtren installerades – både i skolor innanför 
och utanför 8 km-gränsen. 

Låg bendensitet av partiklar 
En studie visar att exponering av luftföroreningar, 
särskilt fina partiklar, ger lägre nivåer av ben-
massa. Att andas förorenad luft kan alltså leda till 
benskörhet. Läs mer. 

Kyla i norr till sommaren 
Piteå kommun har beslutat att 
samtliga vård- och omsorgsboen-
den ska ha kyld tilluft inom fyra år.  
‒Det här är en viktig satsning på in-
omhusmiljön. Under varma perioder 
har det på vissa boenden varit på-
frestande för både boende och personal, säger 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande i socialnämn-
den. Läs mer. 

Koldioxidmätare i mobilen 
På KTH utvecklar forskare tillsammans med ett 
företag en koldioxidsensor som ska bli så billig 
och liten att den kan ingå i smarta telefoner och 
klockor. Tanken är att användaren ska få en sig-
nal när det är dags att ventilera bättre eller att det 
är lämpligt att uppsöka en bättre utemiljö att träna 
i. Läs mer. 

Kvävedioxid kopplas till schizofreni 
Barn som dagligen utsätts för höga nivåer på 
cirka 25 μg/m³ NO2 löper 600 % högre risk att ut-
veckla schizofreni jämfört med dem som utsätts 
för mindre än 10 
μg/m³ NO2. Studi-
ens resultat kan 
leda till att Världs-
hälsoorganisat-
ionen måste om-
pröva gränsvärdet 
för NO2. Läs mer. 

  

https://www.roxx.se/v/y28ug
https://edworkingpapers.com/ai20-188
https://edworkingpapers.com/sites/default/files/ai20-188.pdf
https://edworkingpapers.com/sites/default/files/ai20-188.pdf
https://www.thetimes.co.uk/article/air-pollution-linked-to-lower-bone-density-cdm57jzwq
http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases/satsning-paa-inomhusmiljoe-foer-piteaa-kommuns-aeldre-kyld-tilluft-till-alla-vaard-och-omsorgsboenden-2957778
http://www.mynewsdesk.com/se/pitea/pressreleases/satsning-paa-inomhusmiljoe-foer-piteaa-kommuns-aeldre-kyld-tilluft-till-alla-vaard-och-omsorgsboenden-2957778
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/billiga-matare-ska-skydda-hjarnan-fran-koldioxid/
https://airqualitynews.com/2020/01/08/exposure-to-no2-linked-to-schizophrenia/
https://www.roxx.se/v/y28ug
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Sista startutrop för vår tekniktävling 
Det är ännu möjligt att anmäla sig till Svensk Ven-
tilations och BeBos tävling om ventilationskompo-
nenter i energieffektiva flerbostadshus. Tävlingen 
består av två delar och man kan välja att delta i 
endast en del eller i båda. Läs mer och anmäl dig 
till tävlingen senast 13 februari. 

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. 
23 april Vinnarna koras på 

Nordbygg . 

24 april De vinnande täv-
lingsbidragen pre-
senteras på Inne-
klimatarenan på 
Nordbygg. 

Påverka ny isoleringsstandard 
Under ett år har Isoleringsfirmornas förening ar-
betat med Branschstandard teknisk isolering med 
hjälp av konsulter, byggherrar, isoleringsentrepre-
nörer, och materialproducenter. 
Dokumentet är nu ute på remiss 
och alla synpunkter är välkomna. 
Svara senast den 14 februari. 
Läs mer och hämta förslag och 
svarsformulär. 

Vad är V4 och V6? 
Isoleringsnivåer som begränsar energiförlusten be-
stäms utifrån isoleringsklasserna i tabell 5.1.2 för ven-
tilationskanaler. Anläggningens driftform och dimens-
ionerande temperaturer avgör val av isoleringsklass. 

”Bör” ska bort ur byggreglerna 
Boverkets pilotarbete Möjligheternas byggregler 
är igång. Förutsättningarna är bland annat att 
byggreglerna bara ska bestå av föreskrifter (”ska”-
krav). Det ska inte finnas några allmänna råd 
(”bör-krav”) eller hänvisningar till standarder. 
Svensk Ventilation följer arbetet på nära håll ge-
nom att delta i myndighetens fokusgrupper och 
standardiseringen inom pilotområdet bullerskydd. 
Läs mer. 

Som pilotfält för hur framtidens byggregler ska utfor-
mas har Boverket valt att arbeta med det kortaste ka-
pitlet i byggreglerna: kapitel 7 Bullerskydd. 

https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://tekniskisolering.se/remiss-branschstandard-teknisk-isolering-2020-01-28/
https://tekniskisolering.se/remiss-branschstandard-teknisk-isolering-2020-01-28/
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/
https://pingbull.us7.list-manage.com/track/click?u=394b3d2ca903c8684203c524f&id=59a9f2628a&e=0480617981
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remissin-
stans och vi har under janu-
ari svarat på följande remis-
ser: 

• Promemorian Genomfö-
rande av reviderade EU-
direktiv på avfallsområ-
det. 

• Förslag till en ny ämnes-
plan, ändringar av ämnesplaner och ändrad 
programstruktur inom VVS- och fastighetspro-
grammet (Dnr 2017:1728, 2017:803). 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

Hög tid att lämna förslag 
Vilket företag eller organisation tycker du har ut-
vecklat en produkt, tjänst eller metodik som borde 
få Stora Inneklimatpriset?  
Lämna ditt förslag senast den 6 mars! 

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. 

Heldag om etik inom byggandet 
Vad är OK och inte i relationen mellan leverantör 
och beställare? Det får den lära sig som går och 
lyssnar på Byggetikdagen som Sam-
hällsbyggnadssektorns etiska råd an-
ordnar den 20 februari i Stockholm. 
Kolla in de spännande rubrikerna! 
Länk till information och anmälan. 

Byggbranschen växte med 1011  
Husbyggnadsinvesteringarna i Sverige växte med 
50 % under 2010-talet jämfört med föregående 
decennium 2000-2009. Tillväxten ligger till stor 
del i bostäder och offentliga lokaler. I kronor är till-
växten 100 miljarder, alltså en etta följt av elva 
nollor. Det kan se mycket ut, men det motsvarar 
egentligen bara att varje svensk under förra de-
cenniet ökade sina ut-
gifter för byggande 
med knappt 200 kronor 
per år. Så nog finns det 
potential för högre till-
växt under tjugotalet. 

Logga in på medlemssidorna och ta del av 
Svensk Ventilations exklusiva statistik och kon-
junkturspaningar från Navet Analytics. 

Bostäder bottnar i år 
Bostadsbyggandet toppade 2017, men enligt Na-
vet Analytics kan vi räkna med att det ökar redan 
från 2021. I december spådde Kanalen att venti-
lationsbranschen skulle mjuklanda 2020, med till-
fredsställande volymer i förhållande till byggbran-
schen i stort. Försiktig optimism förmedlas också 
av produktförsäljningen, där de flesta produkterna 
har fortsatt uppåt hela 2019. 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset?utm_source=mail&utm_medium=Email&utm_campaign=82364
https://byggetik.se/byggetikdagen-2020/
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Nypublicerad standard 
Följande standard har nyligen publicerats: 

SS-EN 16282-6:2020 
Storköksutrustning – Utrustning för storköksventi-
lation – Del 6: Aerosolavskiljare; Design och sä-
kerhetskrav. 
Equipment for commercial kitchens – Compo-
nents for ventilation in commercial kitchens – Part 
6: Aerosol separators; Design and safety require-
ments. 

Deltag i Byggakustik 
Svensk Ventilation har länge sak-
nat aktiv representant i SIS TK 
110 Akustik och buller, som be-
handlar exempelvis mätmetoder 
för ventilationsljuddämpare. Vi har därför istället 
gått in i SIS TK 197 Byggakustik. Svensk Ventilat-
ion representeras i dagsläget av kansliet, så ex-
perter från medlemsföretag är mer än välkomna. 
Kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se.  

TK 197 ansvarar bland annat för ljudklassning av 
utrymmen i byggnader. 

• SS 02 52 67 
Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i 
byggnader – Bostäder. 

• SS 02 52 68 
Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i 
byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, 
dag- och fritidshem, kontor och hotell. 

Nya nordiska brandstandarder 
Följande två standarder har tagits fram inom det 
nordiska standardiseringssamarbetet INSTA. 
Läs mer. 

SS-INSTA 951  
Brandteknik ‒ Vägledning för probabilistiska ana-
lyser för att verifiera brandskyddsprojektering i 
byggnader. 

SS-INSTA 952  
Brandteknik – Granskning och kontroll i byggpro-
cessen. 

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. 

• 19 februari, Göteborg 

• 18 mars, Stockholm 

• 22 april, Malmö 

• 1 juni, Stockholm 

Fortsättningskurser 
…att kombinera med grundkursen den 18 mars. 

• 19 mars förmiddag, Stockholm 
Internationella möten - CEN och ISO. 
Läs mer och anmäl dig. 

• 19 mars eftermiddag, Stockholm 
Skriva standard.  
Läs mer och anmäl dig. 

https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/koksinredning/ovrigt/ss-en-16282-62020/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=SIS%20TK%20197%20Byggakustik
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-byggnader-ljudisolering/ss252672015/
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/akustik-i-byggnader-ljudisolering/ss-252682007t12017/
https://www.sis.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/nordiskt-standardiseringsarbete-for-battre-brandskydd/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/skydd-mot-brand/allmant/ss-ss-insta-9512019/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/skydd-mot-brand/allmant/ss-insta-9522019/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/utbildningar/alla-utbildningar/internationellamtencenochiso/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/skrivastandard/


Nr 1 2020  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Hållbar renovering 
Hos Informationscentrum för hållbart byggande 
finns mycket matnyttigt för fastighetsägare i reno-
veringstankar. Bland annat olika artiklar om venti-
lation i flerbostadshus, till exempel om kvarteret 
Landsfogden i Bagarmossen. Läs mer.  

ICHB är ett uppdrag från Boverket för att sprida in-
formation som underlättar hållbara beslut när man byg-
ger och renoverar. ICHB ska främja en ökad energief-
fektivisering vid renovering och energieffektivt byg-
gande med användning av hållbara material och låg 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. På ichb.se 
hittar man forskning, resultat och erfarenheter som 
man kan använda för att själv fatta hållbara beslut. 

 

Stödet till hyresrätter tillbaka 
Regeringen beslöt i december att återinföra inve-
steringsstödet för hyresbostäder den 1 februari. 
Syftet är bland annat att öka blandningen av stora 
och små lägenheter. Minst 10 % av lägenheterna 
ska vara på högst ett rum och kök. För stödet 
budgeteras 2,1 miljarder i år och därefter 3 miljar-
der kronor om året. Läs mer. 

Hög tid att mäta radon 
Den som vill hinna med en radonmätning före 
sommaren ska passa på nu. Mätningen tar nämli-
gen minst två månader och ska ske under upp-
värmningssäsongen, när vi som regel håller föns-
ter och dörrar stängda. Se Boverkets korta film 
och läs mer på deras webb.  

Strålsäkerhetsmyndigheten 
 
Arbetsgivare ska ha koll på radon 
Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en 
obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöar-
betet. Arbetsgivare ska känna till radonhalten på 
alla arbetsplatser där arbetstagare vistas. Om hal-
ten är högre än 200 Bq/m³ måste arbetsgivaren 
agera. Om man inte lyckas få ner halten under 
200 Bq/m³ måste det anmälas till Strålsäkerhets-
myndigheten. Se filmen. 

Energimyndigheten 
 
25 miljoner att söka 
Forsknings- och innovationsprogram-
met E2B2 utlyser 25 miljoner kronor till 
projekt under 2020‒2021. Tvärveten-
skapliga projekt och projekt där olika 
aktörsgrupper samverkar är särskilt 
välkomna. Läs mer. 

https://www.ichb.se/innehall/artiklar/totalrenovering-med-energifokus/
https://www.ichb.se/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/regeringen-infor-ett-effektivare-investeringsstod-for-hyresbostader/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/regeringen-infor-ett-effektivare-investeringsstod-for-hyresbostader/
https://twitter.com/Boverket/status/1220284213116788736
https://twitter.com/Boverket/status/1220284213116788736
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-matning-av-radon/
https://youtu.be/aPNfb53aurY
https://youtu.be/aPNfb53aurY
https://www.e2b2.se/om-oss/utlysningar/200106-utlysning-4-programperiod-2/
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Arbetsmiljöverket 
 
Ny struktur ‒ 67 föreskrifter blir 14 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få en ny struk-
tur och den 30 januari gick förslaget ut på remiss. 
I dag finns det 67 föreskrifter och i den nya struk-
turen är det istället 14 föreskrifter. Remissförsla-
get handlar framför allt om att Arbetsmiljöverket 
har sorterat in befintliga paragrafer i en ny regel-
struktur utan att ändra det sakliga innehållet. Ett 
undantag från detta är föreskrifterna med regler 
för byggherrar där flera nya paragrafer har lagts 
till och sakinnehållet har ändrats. Läs mer. 

VVS- och Fastighetsprogrammet 
Regeringen har äntligen fattat beslut att inrikt-
ningen Ventilation 500 poäng gäller från och med 
hösten 2021 på VVS- och Fastighetsprogrammet. 
Ventilationsinriktningen innehåller montering, iso-
lering och service. 

Rekordmånga VVS-utbildningar 
8 januari presenterade Myndigheten för yrkeshög-
skolan vilka ansökningar som beviljades med 
start under hösten 2020. Vi kan glädjas att Venti-
lationsingenjörsutbildningen i Enköping blev bevil-
jad. Dessutom var det rekordmånga VVS-ingen-
jörsutbildningar som blev beviljade. INSU fick två 
beviljade utbildningar inom VVS och kyla/värme-
pumpsteknik. Se tabellen till höger och läs mer. 

Utbildningsnamn Kommun Form Anordnare 
Ventilationsingenjör med 
inriktning styr- och regler 

Enköping Bunden Yrkeshögskolan i 
Enköping 

VVS- och energiingenjör Luleå Distans Luleå kommun 
VVS-ingenjör Mora Distans Campus Nyköping 
VVS-ingenjör Gävle Distans Campus Nyköping 
VVS-ingenjör Hudiksvall Distans Campus Nyköping 
VVS-ingenjör Varberg Bunden Campus Varberg 
VVS-ingenjör Oskarshamn Distans Campus Nyköping 
VVS-ingenjör Hässleholm Distans Campus Nyköping 
VVS-ingenjör Stockholm Bunden TUC Sweden AB - 

YH 
VVS-ingenjör Stockholm Distans INSU AB 
VVS-ingenjör Nyköping Distans Campus Nyköping 
VVS-ingenjör Lidköping Distans Campus Nyköping 
Drift- och fastighetstekni-
ker 

Halmstad Distans YrkesAkademin YH 
AB 

Drift- och fastighetstekni-
ker 

Östersund Distans Hermods AB Öster-
sund 

Drift- och fastighetstekni-
ker 

Malmö Bunden John Ericsson Insti-
tutet 

Drift- och fastighetstekni-
ker 

Uppsala Distans YrkesAkademin YH 
AB 

Drifttekniker Stockholm Bunden JENSEN Education 
School AB 

Energiingenjör Tranås Distans TUC Sweden AB - 
Yrkeshögskola 

Energispecialist Hållbara 
byggnader 

Malmö Bunden KYH AB Malmö 

Fastighets- och energitek-
niker 

Göteborg Bunden Fastighetsakademin 
Sverige AB 

Fastighetsingenjör Stockholm Bunden John Ericsson Insti-
tutet 

Fastighetsingenjör tek-
niska system 

Gävle Bunden KYH AB 

Fastighetsingenjör tek-
niska system 

Växjö Bunden KYH AB 

Fastighetsingenjör tek-
niska system 

Norrtälje Bunden KYH AB 

Fastighetsingenjör tek-
niska system 

Eskilstuna Bunden KYH AB 

Fastighetsingenjör tek-
niska system 

Katrineholm Bunden KYH AB 

Driftingenjör Kyla, VVS och 
Energi 

Eslöv Bunden Karlsson Climate AB 

Kyl- och värmepumptekni-
ker 

Helsingborg Bunden Personal Skills PS AB 

Kyl- och värmepumptekni-
ker 

Katrineholm Bunden INSU AB 

Kyl- och värmepumptekni-
ker 

Göteborg Bunden Personal Skills PS AB 

Kyl- och värmepumptekni-
ker 

Linköping Bunden Östsvenska Yrkes-
högskolan AB 

Värmepumpstekniker Markaryd Bunden Kunskapscentrum 
Markaryd 

  

https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regel-och-foreskriftsremisser/remiss-om-ny-regelstruktur-for-arbetsmiljoverkets-regler/#3
https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Fler-utbildningsplatser-i-hela-landet/
https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Fler-utbildningsplatser-i-hela-landet/
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Nationellt centrum för lärmiljöer 
Sveriges Kommuner och Regioner föreslår att det 
ska inrättas ett nationellt centrum för lärmiljöer. 
Där ska branscher, forskare och myndigheter till-
sammans utbyta erfarenheter och utveckla framti-
dens lärmiljöer. Svensk Ventilation håller med. 
Läs mer. 

Praktiska lösningar och Fläkt i drift 
Vår populära handbok och den senaste vägled-
ningen för alla som arbetar med ventilationsan-
läggningar.  

• Visar beprövade brandskydds-
lösningar för ventilationssystem. 

• Svarar mot gamla och nya 
byggregler. 

Beställ ett paket med båda. 

 
Efter fem uppskattade kurser: 
Var ska nästa brandskyddskurs gå? 
Vill du att vi ska ordna kursen igen?  
Mejla oss om var och när.  

Svensk Ventilation målgruppsanpassade kursda-
gar i installationsbrandskydd utgår från Svensk 
Ventilations böcker Praktiska lösningar – Brand-
skydd – Ventilation och Vägledning – Fläkt i drift. 
Martin Borgström går igenom grundläggande 
byggnadstekniskt brandskydd och fortsätter ösa 
ur sitt rika förråd av exempel och tips om hur man 
gör rätt från början.  

• Heldag för entreprenörer, projektörer och fas-
tighetsägare. 

• Halvdag för ventilationsmontörer och arbetsle-
dare som praktiskt arbetar med installations-
brandskydd efter färdiga handlingar. 

Läs mer om kursinnehållet.  

  

Åtminstone fem gånger, senast i Stockholm med cirka 50 
deltagare, har Svensk Ventilation anordnat hel- och halv-
dagskurser i installationsbrandskydd med Martin Borgström.  
Föreslå var vi borde hålla kurserna nästa gång. 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationellt-centrum-for-larmiljoer.html
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Jag%20vill%20att%20kursdagarna%20om%20brandskydd%20ordnas%20h%C3%A4r
https://mailchi.mp/svenskventilation/installationsbrandskydd-utbildningar-4-och-5-februari-i-stockholm-2563023
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Jag%20vill%20att%20kursdagarna%20om%20brandskydd%20ordnas%20h%C3%A4r
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
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Årsmöte 14 maj 
Svensk Ventilation håller 2020 sitt årsmöte den 
14 maj på Hotel Waterfront i Göteborg. 

Tider  

13.00 Kaffe. 

13.30 Föreningsstämma, dagordning med 
handlingar skickas ut senare. 

14.30 Paus. 

14.45 Gästföreläsare. 

18.00 Mingel. 

18.30 Middag. 

Länk till anmälan. 

 

 

 

Välkommen Michaela 
På Svensk Ventilations kansli arbetar 
sedan 2020-01-16 Michaela Rehnqvist 
på halvtid med administration och 
kommunikation. Michaela arbetar halvtid 
vanligen 2½ dagar i veckan. 
Telefon: 08-7627518 
michaela.rehnqvist@svenskventilation.se  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMGQ51BHmHcV8YlkyKgN2rD6zgXjKB-iiZbLNJarxAfV4k4g/viewform?usp=sf_link
mailto:michaela.rehnqvist@svenskventilation.se
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Stockholms Lokalavdelning 
Vårterminens lunchträffar 
Vi träffas den andra måndagen i varje månad i 
Hägerstensåsens medborgarhus med lunch-
macka klockan 11.30. Tematimmen startar 
klockan 12.00.  
10 februari Injustering av luftflöden fullbokad 

Bengt Bergqvist och Eddy Chabo presenterar den 
nya boken Injustering av luftflöden i luftbehand-
lingssystem. Den som inte fick plats på denna 
lunchträff bör notera att liknande presentationer 
kommer att hållas dagligen 21-24 april på Innekli-
matarenan under Nordbygg på Stockholmsmäs-
san.  

9 mars Tema ej fastställt. 
6 april  Tema ej fastställt. 
11 maj  Tema ej fastställt. 
8 juni  Tema ej fastställt. 

Vårmöte på Trosa Stadshotell 
Lokalavdelning Stockholm håller årsstämma med 
vårmöte torsdagen den 2 april 2020 på Trosa 
Stadshotell.  

Anmälan senast den 19 februari. 

Program 

Frukost för dem som anländer i förväg. 

09.00-12.00  
Årsstämma. 
Information från Svensk Ventilation. 
Arbetsgrupperna diskuterar och redovisar. 

12.00 Lunch. 

13.00-16.00 
Arbetsgrupperna diskuterar och redovisar. 
Gästföreläsare:  
Johan Norén  
Träna för hjärnan. 

18.00 Middag. 

Subventionerat pris:  
750 kronor + moms per 
person inklusive måltider 
och övernattning i enkel-
rum.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMjhKw1amBkfWvecnlcK3vaStFQNCOmsvgob20wQhj3LjKCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxaOGpug5MxZRSBOFo4f95TMFLSk1JSQirknFK8JNtHZ0wDA/viewform?usp=sf_link
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Lokalavdelning Väst 

Lunchträff om bostadsventilation 
Vårterminens första lunchträff i Väst lockade ett 
femtiotal branschkollegor till Askim den 22 janu-
ari. Erik Österlund, teknik- och miljöchef på 
Svensk Ventilation, visade hur uteluftsflödena va-
rierar när man gläntar på fönstren i ett sovrum 
och öppnar och stänger innerdörrarna. Den viktig-
aste slutsatsen – att FTX-ventilation ger överläg-
set stabilast uteluftsflöden, baseras på mätningar 
av luftflöden och koldioxidhalt i verkliga sovrum 
där människor sover.  

Läs mer på Svensk Ventilations webb: 

• Osäker ventilation i nybyggda bostäder 

• Bra inomhusluft - dygnet runt  

• Mätrapporten 

Där hittar du också filmen (3 minuter)  
Upptäck bästa ventilationen för bostäder. 

 

  

http://www.svenskventilation.se/2018/05/osaker-ventilation-i-nybyggda-bostader/
http://www.svenskventilation.se/publikation/bra-inomhusluft-dygnet-runt/
http://www.svenskventilation.se/publikation/jamforelse-av-fx-och-ftx-system-for-ventilation-av-flerbostadshus/
https://youtu.be/l4GIPbqudc8
https://youtu.be/l4GIPbqudc8
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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 

2020-05-06 – 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 

2020-03-24 – 2020-03-25 Stockholm 

2020-06-01 – 2020-06-02 Stockholm 

2020-06-10 – 2020-06-11 Göteborg 

2020-09-28 – 2020-09-29 Katrineholm 

2020-10-05 – 2020-10-06 Stockholm 

2020-10-19 – 2020-10-20 Göteborg 

2020-12-07 – 2020-12-08 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 3 

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 

Injustering av luftflöden 

2020-02-11 – 2020-02-13 Katrineholm 

2020-04-20 – 2020-04-22 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 

2020-03-16 – 2020-03-17 Katrineholm 

2020-05-27 – 2020-05-28 Katrineholm 

2020-09-23 – 2020-09-24 Katrineholm 
2020-11-25 – 2020-11-26 Katrineholm 

Ventilationsteknik 

2020-03-09 – 2020-03-10 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 

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-2/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3/
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/ventilationsteknik/
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Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2020-03-02 – 2020-03-03 Malmö 

2020-03-09 – 2020-03-11 Göteborg 

2020-04-20 – 2020-04-22 Katrineholm 
2020-05-18 – 2020-05-20 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 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2020-03-17 Katrineholm 

2020-05-13 Stockholm 
2020-09-30 Göteborg 

2020-10-20 Stockholm 

 Projektekonomi 

2020-06-15 – 2020-06-16 Stockholm 

2020-12-14 – 2020-12-15 Katrineholm 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar 

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/bygglagstiftning-och-ovk-certifieringsprov/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
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/projekt-ledarskap/projektledning-projektstyrning/


Nr 1 2020  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Medlemskalender  
januari‒mars 2020 

2020-01-08 Eurovent och certifiering, Stock-
holm 

2020-01-13 Lunchträff, Stockholm 

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

2020-01-20 Arbetsgrupp Nordbygg, Stock-
holm/webb 

2020-01-21 Styrgrupp Brand, Stockholm 

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

2020-01-24 Möte om upphandlingsvägledning 
för filter, webb 

2020-01-27 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2020-01-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2020-01-30 SIS TK 181 Brandsäkerhet, Malmö 

2020-01-30 Arbetsgrupp Nordbygg, Stock-
holm/webb 

2020-02-04 Installationsbrandskydd, heldags-
kurs, Stockholm 

2020-02-05 Installationsbrandskydd, halvdags-
kurs för montörer, Stockholm 

2020-02-06 Eurovent och certifiering, webb 

2020-02-07 Arbetsgrupp Utbildning, Stockholm 

2020-02-10 Lunchträff om injustering, Stock-
holm 

2020-02-12 INSU Projektledare och Kalkylator, 
ledningsgrupp, Stockholm/webb 

2020-02-13 EPD-verktyg, Stockholm/webb 

2020-02-20 Byggetikdagen, Stockholm 

2020-02-26 YH Enköping Ventilationsingenjör, 
ledningsgrupp 

2020-03-03 Eurovent PG-FIL, Prag 

2020-03-09 Lunchträff, Stockholm 

2020-03-24 Styrelsemöte, Stockholm 
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