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✓		Lärorika  
seminarier

✓  Framtidens  
inomhusklimat

✓		En central  
mötesplats



En självklar mötesplats!
■ GENom Att NordbyGG är den största nordiska 
 mötesplatsen för hela ventilationsbranschen är det  
en självklar mötesplats för oss att medverka på. 

Med ett allt större fokus på klimatförändringar 
kommer nya krav även på vår bransch. Behovet  
av energisnåla lösningar ökar, och det blir allt 
viktigare att använda digitalisering, artificiell 
intelligens och smarta energieffektiva lösningar. 
Våra medlemsföretag står beredda att bidra till 
förbättrad inomhusmiljö som ökar produktiviteten  
och förbättrar hälsan.

Medlemsföretagen ställer i år upp med  mycket 
 kompetent personal i sina montrar för att på bästa 
sätt kunna svara och vägleda besökarna på 
Nordbygg. I montrarna har  besökarna också en 
unik möjlighet att se och känna på många  viktiga 
produkter från hela ventilationsbranschen.

Inför årets Nordbygg har vi tillsammans med 
Svensk Automation utvecklat konceptet och går 
från scen till arena. Här kan våra besökare ta 
del av ett fullmatat seminarieprogram med den 
 senaste tekniken inom ventilation och styrning.
I år sänder vi dessutom föreläsningarna live, för 
den som inte har möjlighet att besöka mässan. 

Vi ses på Nordbygg – Nordens största  
byggmässa den 26 – 29 april!

Britta Permats, 
vd Svensk Ventilation

VD HAR ORDET

VI SES PÅ 
NORDBYGG

3 TIPS på seminarier  
på inneklimat arenan
FREDAG 29/4 13.00

Uppgraderad ventilation i  fler bostads
hus från självdrag till FTX  
– inomhusmiljö och ekonomi
Ulf Axelsson, Eklöf Fastighet AB

När Eklöf Fastighets AB beslöt att 
renovera Mesen i Norrköping valde man 
att ta ett rejält kliv i teknik. De tidigare 
självdragsventilerade tvåvåningshusen 
har numera fläktstyrd till- och 
frånluftsventilation med värmeåtervinning 
– något som har medfört stora förbättringar 
för både inneklimat, energianvändning och 
ekonomi. Ulf Axelsson berättar mer om 
erfarenheterna från projektet.

ONSDAG 27/4 14.20 & TORSDAG 28/4 15.40:

AIplattform för fastighetsautomation 
styr inomhusklimatet och 
energianvändningen 
Niklas Dalgrip, Skolfastigheter i Stockholm AB

I början av 2019 driftsattes AI-plattformen 
som styr inomhusklimatet och energi-
användningen i SISAB:s skolor och 
förskolor.  AI-styrningen har förbättrat 
klimatbalansen i de fastigheter som ingått 
i driftsättningen, vilket resulterat i nöjdare 
kunder, energi besparingar och minskad 
miljöpåverkan. 
Niklas Dalgrip, driftchef på SISAB, kommer 
att visa hur plattformen fungerar och berätta 
om framtida drift i SISAB:s fastigheter.

TORSDAG 28/4 15.00:

Rätt inomhusklimat för  
nöjda hyresgäster
Lars Ekberg, CIT Chalmers

Den som på ett eller annat sätt arbetar 
med att utforma och sköta byggnader 
och deras installationer behöver förstå 
vilka faktorer och samband som påverkar 
inomhusmiljöns kvalitet. Vi behöver veta hur 
goda råd kan formuleras som konkreta och 
praktiskt användbara kravspecifikationer. 
Detta föredrag summerar viktiga delar av 
branschens vägledning.

Se hela programmet på sista sidan … 

VÄLKOMMEN TILL NORDBYGG 2022 • NORDENS STÖRSTA VVSMÄSSA • TRÄFFA BRANSCHEN • NYA KONTAKTER • TA MED KOLLEGORNA • FULLSPÄCKAT SCHEMA PÅ INNEKLIMATARENAN



ANNA bErGLUNd 
Konsult och VVS-ingenjör, 

WSP Systems VVS-teknik Stockholm:

”För mig är mässan ett viktigt forum  
för att nätverka och skapa relationer  
med leverantörer och få ta del av 
produkt nyheter. Det ger möjligheter att 
även kunna påverka branschfrågor och 
 komma med förslag”.

mAGNUS ULLStrÖm 
Gruppchef VVS, AFRY,   
Kontorschef Bollnäs:

”Vi brukar åka hela styrkan på vår 
 avdelning. Jag ser ett stort värde i att få 
se produkter och nyheter i verkligheten, 
vår roll är ju annars att vi jobbar med 
ritningar till fastigheter. Mässan är även 
en god möjlighet att knyta kontakter 
med leverantörer och ett tillfälle för 
 teambuilding”. 

mAGNUS HÄrdLING 
Byggnadssimulerings- & VVS-specialist, 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB:

”Det är på Nordbygg man kan se de 
 senaste nyheterna inom VVS,  träffar 
 kollegor i branschen, knyter nya 
 kontakter och får möjligheter att  
se VVS-produkterna i verkligheten.  
Kort sagt en mässa man inte får missa!” 

HILLEVI SKÖttE
Ventab som ingår i Currentum:

”Nordbygg är en viktig mässa för att 
fånga upp trender inom ventilation 
med avseende på produkter, styrning 
och energikrav. Vi ser också ett behov av 
kunskapshöjande aktiviteter genom 
utbildning och seminarier”

ULF bErGQUISt
Affärsområdesansvarig Väst, Instalco:

”Branschen ställer upp med  spets-
kompetens och  informerar oss på ett 
sätt som bara kan göras på en mässa.

I år kommer vi att bussa upp  blivande 
 ingenjörer och göra en  aktivitet på 
 mässan tillsammans med Svensk 
 Ventilation.”

”Branschen ställer upp med spets kompetens och   
informerar oss på ett sätt som bara kan göras på en mässa.”

Ulf Bergquist, affärsutvecklare, VentPartner
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SEMINARIER &

FRUKOST
PÅSE!*

3 TIPS INFÖR DITT BESÖK
■ VÄLj rÄtt dAG. För att få ut så mycket som möjligt av ditt 
besök, kom till mässan på tisdagen eller onsdagen. Då kan 
utställarna ägna lite mer tid åt dig. 

■ Få EN FrUKoStpåSE. Varför inte starta dagen med frukost 
och ett  intressant seminarium hos oss? Varje dag mellan 
9.20–10.40 får du en frukost påse när du besöker ett av våra 
förmiddagsseminarier. Till övriga seminarier bjuder vi på fika 
med nybakat.

■ rEGIStrErA dIN INtrÄdESbILjEtt I FÖrVÄG.  
På www.nordbygg.se hittar du fliken ”Hämta din fribiljett”.

Varje dag 9.20 –10.40 
på Inneklimatarenan

HALLÅ DÄR! 
VARFÖR  
BESÖKER DU 
NORDBYGG?

Vi frågade några  besökare  
i branschen om varför de 
 ska besöka VVS-delen på 
 Nordbygg.



Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige. Medlemsföretagen är tillverkare, installatörer, service företag, 
återförsäljare och konsulter, som tillsammans sysselsätter omkring 10 000 personer i Sverige och branschen omsätter cirka 
18 miljarder kronor. Svensk Ventilation arbetar med hög kvalitet för ett hälsosamt och energieffektivt inneklimat för olika 
typer av byggnader. Man företräder branschen gentemot myndigheter, regering och EU när det gäller lagstiftning och 
regleringar. Svensk Ventilation lyfter fram branschens behov av kompetensutveckling och nyrekrytering  
av ungdomar. Mer om oss på www.svenskventilation.se

HÄMTA DIN BILJETT
Scanna QR- koden   med din mobil-
kamera eller besök www.nordbygg.se.  
Ange  kod: SvenskVentilationNB22
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tISdAG 26 APRIL oNSdAG 27 APRIL torSdAG 28 APRIL FrEdAG 29 APRIL
9.20 Grön Logik – det snabbaste och mest 

kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen
Agneta Persson, Anthesis

Nya energitaxor gör ventilationsvalet viktigare
Roland Jonsson

Spiskåpor och köksfläktar – så jämför man 
osuppfångning för olika produkter och lösningar
Andreas Martinsson & Erik Österlund, Svensk Ventilation

Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation  
i flerbostadshus
Erik Österlund, Svensk Ventilation

9.40 Spiskåpor och köksfläktar – så jämför man 
osuppfångning för olika produkter och lösningar
Andreas Martinsson och Erik Österlund, Svensk Ventilation

Hur uppfyller man framtida SFP-krav?  
Följ nya vägledningen!
Robert Johansson, Svensk Ventilation

Vikten av god injustering av luftflöden 
Eddy Chabo, Bengt Dahlgren AB

Vikten av god injustering av luftflöden 
Eddy Chabo, Bengt Dahlgren AB

10.00 BASTA & elektronik som stöd för hållbara val  
av ventilationsprodukter
Pehr Hård, VD BASTA

Hur ett filter påverkar luftkvaliteten och hälsan
Mattias Utbys, Svensk Ventilation

Hur uppfyller man framtida SFP-krav?  
Följ nya vägledningen!
Nicklas Brömster, Svensk Ventilation

Luftaffärer i pandemins spår
Erik Österlund, Svensk Ventilation

10.20 Installation av FTX i miljonprogramshus  
gav många fördelar
Dennis Johansson, Lunds Tekniska Högskola

Så löser vi driftövervakningskaoset – Riksbyggens 
strategi för åtkomst till tekniska övervakningssystem 
i fastigheter
Lars-Johan Lindberg, Riksbyggen

Automatisk kontinuerlig OVK
Mikael Nutsos, Locum

Buildingspostcorona.se – forskning om hållbara, 
hälsosamma och smittsäkra byggnader
Jonas Anund Vogel, KTH, (LTH, CTH, UmeåU)

10.40 Hur påverkas du av digitaliseringen av fastigheterna?
Jan Risén, Senior Consultant, Jan Risen Styrkonsult

Hur påverkas du av digitaliseringen av fastigheterna?
Jan Risén, Senior Consultant, Jan Risen Styrkonsult

Hur påverkas du av digitaliseringen av fastigheterna?
Jan Risén, Senior Consultant, Jan Risen Styrkonsult

Hur påverkas du av digitaliseringen av fastigheterna?
Jan Risén, Senior Consultant, Jan Risen Styrkonsult

11.00 Branschstandard för isolering av kanaler
Johan Sjölund, Isoleringsfirmornas Förening

Styrning av FTX för fuktsäkra småhus  
Svein Ruud, forskare på RISE 

Hur ett filter påverkar luftkvaliteten och hälsan
Mattias Utbys, Svensk Ventilation

Typgodkännanden för brandisolerade kanaler
Andreas Martinsson & Erik Österlund, Svensk Ventilation

11.20 Luftaffärer i pandemins spår
Erik Österlund, Svensk Ventilation

Filterklassers påverkan på partikelhalten och 
elanvändning för fläktar i kontorsmiljö
Svein Ruud, forskare på RISE  

Klimatförändringarna ställer nya krav  
– vad bör branschen tänka på?
Britta Permats, Svensk Ventilation

Brandskydd och brandsäkra ventilationslösningar
Martin Borgström, Svensk Ventilation

11.40 Luften – vårt viktigaste livsmedel
Anders Hedström, IAQ Sweden AB

Spiskåpor och köksfläktar – så jämför man 
osuppfångning för olika produkter och lösningar
Andreas Martinsson & Erik Österlund, Svensk Ventilation

Så löser vi driftövervakningskaoset  
– Riksbyggens strategi för åtkomst till tekniska 
övervakningssystem i fastigheter
Lars-Johan Lindberg, Riksbyggen   

Brandskydd och lösningen med fläkt i drift
Martin Borgström, Svensk Ventilation

12.00 Uppgraderad ventilation i flerbostadshus från 
självdrag till FTX – inomhusmiljö och ekonomi
Stefan Forsberg, Svensk Ventilation

Hur mycket stiger fastighetsvärdet  
med effektivare ventilation?
Mattias Sjöberg, Svensk Ventilation

OVK i en mer digitaliserad värld  
– en inspirationsföreläsning 
Peter Brander, Boverket

Brandgasventilation  
– varför är det bra och vanliga system
Andreas Martinsson, Svensk Ventilation

12.20 Markvärme och markkyla med ventilationsluft
Adnan Ploskic, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 
KTH 

Regler om ventilation och luftkvalitet  
– Arbetsmiljölag och föreskriften Arbetsplatsens 
utformning 
Fredrik Haux, Arbetsmiljöverket

Val av fläkt för brandskydd
Åsa Sölvhammar, Svensk Ventilation

12.40 Ventilationens verkningsgrad  
– luftutbytes effektivitet och ventilationsindex
Petter Lundgren, Svensk Ventilation

Fastighetsautomation är framtidsbranschen 
Tomas Frändén, Svensk Automation

Hur utreds ventilationssystem vid innemiljöproblem?
Lars Ekberg, Swesiaq 

Hur uppfyller man framtida-SFP krav?  
Följ nya vägledningen!
Robert Johansson, Svensk Ventilation

13.00 Inneklimat – hälsosam lönsamhet
Per Melander, Svensk Automation

Ventilation i bostadshus: Gör vi fel? 
Alan Kabanshi, Högskolan i Gävle

Uppgraderad ventilation i flerbostadshus från 
självdrag till FTX – inomhusmiljö och ekonomi
Ulf Axelsson, Eklöf Fastighets AB och Stefan Forsberg, 
Svensk Ventilation13.20 Vikten av god injustering av luftflöden 

Bengt Bergqvist, Bengt Bergqvist Energianalys AB

Vikten av god injustering av luftflöden
Bengt Bergqvist, Bengt Bergqvist Energianalys AB

Mer funktionsbaserade ventilationskrav 
Jonas Edahl, Boverket

13.40 Hur uppfyller man framtida SFP-krav?  
Följ nya vägledningen!
Nicklas Brömster, Svensk Ventilation

Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation i 
flerbostadshus
Erik Österlund, Svensk Ventilation

Buildingspostcorona.se – forskning om hållbara 
hälsosamma och smittsäkra byggnader
Lars Ekberg, CTH, (KTH, LTH, UmeåU)

Hur ett filter påverkar luftkvaliteten och hälsan
Mattias Utbys, Svensk Ventilation

14.00 Lärdomar för likvärdig OVK
Tobbe Knutsson och Dennis Andersson, 
Funktionskontrollanterna i Sverige

Automatisk kontinuerlig OVK
Mikael Nutsos, Locum

Värmeåtervinning och läckage i 
luftbehandlingsaggregat
William Lawrance, ordf CEN TC 156 WG 5

Optimering av radonåtgärder i byggnader  
Dag Sedin, Radonföreningen

14.20 Rumsakustik och ventilation
Peter Nöjd, Svensk Ventilation

AI-plattform för fastighetsautomation som styr 
inomhusklimatet och energianvändningen
Niklas Dalgrip, SISAB

Sensorer för luftmiljö: Möjligheter och 
begränsningar för både gaser och partiklar
Hanna Askemar, RISE

14.40 Varför behövs och hur görs ventilationsrengöring? 
Vilka krav finns det på rensluckor i ett 
ventilationssystem?
Pelle Höij, RSVR

Typgodkännanden för brandisolerade kanaler
Andreas Martinsson & Erik Österlund, Svensk Ventilation

Lärdomar för likvärdig OVK
Tobbe Knutsson och Dennis Andersson, 
Funktionskontrollanterna i Sverige

15.00 Hur mycket stiger fastighetsvärdet  
med effektivare ventilation?
Björn Fredrikssson, Svensk Ventilation

Brandskydd och brandsäkra ventilationslösningar
Martin Borgström, Svensk Ventilation

Rätt inomhusklimat för nöjda hyresgäster
Lars Ekberg, CIT Chalmers

Hur mycket stiger fastighetsvärdet  
med effektivare ventilation?
Nicklas Brömster, Svensk Ventilation

15.20 Hur ett filter påverkar luftkvaliteten och hälsan.
Mattias Utbys, Svensk Ventilation

Brandskydd och lösningen med fläkt i drift
Martin Borgström, Svensk Ventilation

Klimatförändringarna ställer nya krav  
– vad bör branschen tänka på?
Britta Permats, Svensk Ventilation

15.40 Klimatförändringarna ställer nya krav  
–  vad bör branschen tänka på?
Britta Permats, Svensk Ventilation

Brandgasventilation  
– varför är det bra och vanliga system
Andreas Martinsson, Svensk Ventilation

AI-plattform för fastighetsautomation som styr 
inomhusklimatet och energianvändningen
Niklas Dalgrip, SISAB

Hur täta är våra ventilationskanaler?
Erik Österlund, Svensk Ventilation

16.00 Brandgasventilation  
– varför är det bra och vanliga system
Andreas Martinsson, Svensk Ventilation

Val av fläkt för brandskydd
Åsa Sölvhammar, Svensk Ventilation

Hur mycket stiger fastighetsvärdet  
med effektivare ventilation?
Mattias Sjöberg, Svensk VentilationM
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FRUKOST TILL ALLA! Få en gratis frukostpåse när du besöker seminarier 
mellan kl 9.20–10.40. Till övriga seminarier bjuder vi på fika med nybakat.

INNEKLImAtArENANS proGrAm

w
w
w
.ro
xx
.s
e 

   T
ry

ck
: P

un
am

us
ta

, F
in

la
nd

, 2
02

2
Tr

yc
ks

ak
40

41
-0

61
9

NORDIC
 S

W
A

N
 E

C
O

LABEL

P
ri

nt
ed

 m
at

te
r

12
34

 5
67

8


