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Projekt för bättre inneluft i skolor 
Nästa höst kommer ett projekt att påbörjas i fin-
ländska skolor med fokus på att förbättra kvali-
teten på inomhusluften. Med olika typer av klass-
rumsbaserade sensorer kommer man att samla in 
information om inomhusluftens kvalitet. Dessutom 
kommer det att kombineras med personliga bär-
bara mätenheter för lärare för att samla person-
liga fysiologiska data. Skolprojektet ingår i det 
europeiska projektet ESTABLISH som samordnas 
av VTT Technical Research Centre of Finland. 
Läs mer 

Digitala DoU i ny branschstandard 
Svensk Ventilations, Installatörsföretagens och 
Byggtjänsts branschstandard för drift- och under-
hållsinstruktioner har utkommit i sin tredje version. 
I och med den nya utgåvan förpassar vi papper 
och pärmar till historien. Vis-
serligen går det fortfarande 
att leverera DoU på papper, 
men i tredje utgåvan betrak-
tas digitala format som det 
normala. Boken kan köpas på 
vår webb. Medlemspris 
525 kr (så länge lagret 
räcker), ordinarie pris 585 kr. 

 
Ny mätstandard till kampanjpris 
Den nya europastandarden 
SS-EN 16211:2015 Fältmeto-
der för mätning av luftflöden 
behandlar hur man mäter luft-
flöden på plats i byggnader, 
och ersätter gamla Formas 
T9:2007 Metoder för mätning 
av luftflöden i ventilationsin-
stallationer. Presentationsträf-
far hållas i Malmö 24/11 och i 
Göteborg den 27/11, läs mer 
längre fram i detta nummer. 2018 planeras träffar 
på fler orter i Sverige. Just nu erbjuder SIS stan-
darden till reducerat pris 820 kr + moms (ordinarie 
pris 1 025 kr + moms). Provläs inledningen hos 
SIS och beställ med rabattbeställningsblanketten 
senast den 30 november. 

 
Luftföroreningar skadar våra njurar 
Skadliga luftföroreningar kan ta sig in i våra blod-
kärl, det vet vi. Men trots att det är våra njurar 
som renar blodet, så har inte många undersökt 
hur njurarna påverkas av luftföroreningar. Så nu 
har forskare i USA studerat statistik från 2,5 miljo-
ner människor och funnit klara samband mellan 
höga halter 
föroreningar i 
utomhusluf-
ten och njur-
sjukdomar. 
Läs mer. 

  

http://www.vttresearch.com/media/news/vtt-led-european-project-aims-for-a-healthier-environment
http://www.svenskventilation.se/publikation/instruktioner-for-drift-och-underhall-utgava-3/
http://www.svenskventilation.se/publikation/instruktioner-for-drift-och-underhall-utgava-3/
https://sis.se/produkter/metrologi-och-matning-fysikaliska-fenomen/matning-av-vatskeflode/flode-i-slutna-system/ssen1621120152/
https://sis.se/produkter/metrologi-och-matning-fysikaliska-fenomen/matning-av-vatskeflode/flode-i-slutna-system/ssen1621120152/
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2017/10/Rabattbestallning-SS_EN-16211_2015-tom-20171130.pdf
https://medicine.wustl.edu/news/breathing-dirty-air-may-harm-kidneys/
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Så här ska aggregat CE-märkas 
Svensk Ventilation har nu 
gemensamma tolkningar 
av hur tillverkare ska CE-
märka ventilationsaggre-
gat och intyga överens-
stämmelse mot relevanta 
EU-direktiv. Vägled-
ningen publicerades den 
2 november och är ett re-
sultat av arbete inom ar-
betsgruppen Aggregatdi-
rektiv.  
Hämta vägledningen. 

Skärpta ekodesignkrav på aggregat 
Från den 1 januari 2018 
skärps ekodesignkraven på 
ventilationsenheter enligt EU 
1253/2014. Minsta tillåtna 
verkningsgrad i värmeåtervin-

ningen för stora aggregat skärps med 5-6 procen-
tenheter, se tabellen. Både tillverkare och bestäl-
lare bör tänka på att det är tillverkningsdatum som 
gäller. Ett aggregat som beställs nu och levereras 
efter årsskiftet måsta alltså uppfylla de skärpta 
kraven, se vår webb. 

Minsta tillåtna verkningsgrad 
för stora ventilationsenheter 

enligt EU 1253/2014 2018- 
2016-
2017 

Batteriåtervinning 68 % 63 % 
Annan typ av värmeåtervinning 73 % 67 % 

Tyck till om AMA 
Byggtjänst har startat arbetet 
med att uppdatera AMA inför 
AMA 19, som ska ges ut om 
drygt ett år. Förslag om vad 
som borde förbättras eller 
skrivas om är mycket väl-
komna. Kontakta erik.os-
terlund@svenskventilation.se 
så får du underlag att granska.  

Huvudsakliga ventilationsavsnitt i AMA VVS & Kyl 
5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 
57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 
Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHAND-

LINGSSYSTEM 
QA SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I 

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 
QB AGGREGATRUM OCH FLÄKTKAMMARE 
QE FLÄKTAR 
QF VÄRMEVÄXLARE 
QG LUFTRENARE 
QH LUFTFUKTARE, LUFTAVFUKTARE M M 
QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 
QL VENTILATIONSKANALER M M 
QM LUFTDON M M 
R ISOLERING AV INSTALLATIONER 
RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER 
Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 
YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV IN-

STALLATIONER 

Vad är AMA? 
AMA är byggbranschens mall för krav på material, ut-
förande och färdigt resultat. AMA ska avspegla bran-
schens uppfattning av god praxis, accepterad kvalitet, 
beprövad teknik och fackmässigt utförande, och tex-
terna används flitigt i tekniska beskrivningar. 

  

http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2017/11/CE-markning-och-tillverkarintyg-for-ventilationsaggregat-vagledning-20171102.pdf
http://www.svenskventilation.se/lagar-regler/ekodesign-och-energimarkning/enheter-som-bestallts-2015/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Jag%20beh%C3%B6ver%20pdf%20med%20AMA:s%20ventilaitonsavsnitt
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Jag%20beh%C3%B6ver%20pdf%20med%20AMA:s%20ventilaitonsavsnitt
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2017/11/CE-markning-och-tillverkarintyg-for-ventilationsaggregat-vagledning-20171102.pdf
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BI:s konjunkturrapport 
Enligt Sveriges Byggindustriers senaste konjunk-
turrapport växer svensk ekonomi och högkonjunk-
turen i byggindustrin fortsätter. Investeringarna i 
bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler, 
såsom förskolor och sjukhus, ökar med 12 pro-
cent under 2017. Det är den kraftigaste investe-
ringsökningen på mer än ett decennium. Bostads-
byggandet, som ökar kraftigt under innevarande 
år, vänder ned under 2018. Sett till antalet påbör-
jade bostäder blir ändå 2018 ett mycket bra 
byggår. Efter flera års investeringsökningar gör 
sig även bristen på rätt utbildad och erfaren per-
sonal sig påmind. Arbetskraftsbristen i byggindu-
strin är högre än i nästan alla andra sektorer. Läs 
mer och titta på Yotube.  

Trots den rekordstora ökningen 2016, hela 17 %, 
spår Industrifakta att Sveriges ventilationsinstall-
ationer fortsätter öka. 2017 beräknas ökningen bli 
3 %, för att stanna på denna höga nivå under 
2018. Svårigheter att rekrytera personal är en fak-
tor som håller tillbaka ökningen i ventilations-
branschen. I ett litet längre perspektiv har ventilat-
ionsbranschen haft god tillväxt. Sedan finanskri-
sen 2009 har volymen närapå fördubblats. Logga 
in på medlemssidorna och följ statistiken län för 
län. 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilationsbranschens re-
missinstans och har under september och oktober 
månad svarat på följande remisser och skrivit ett 
rekommendationsbrev.  

 Synpunkter till Energimyndigheten - Rege-
ringsuppdraget för sektorsstrategier för energi-
effektivisering. 

 Rekommendationsbrev till Skolverket som re-
kommenderar IUC som branschskola. 

 Remissvar till förslag till ändring i Boverkets fö-
reskrifter och allmänna råd (2011:16) om funkt-
ionskontroll av ventilationssystem och certifie-
ring av sakkunniga funktionskontrollanter, 
OVK. 

Länk till alla Svensk Ventilation remissvar. 

 

Kommittémöten 
CEN TC 156 Ventilation for Buildings möts i Brys-
sel den 21 november. 

SIS TK 170 Luftbehandling möts i Stockholm den 
28 november. Kommittédeltagare och alla som 
jobbar hos medlemsföretag i Svensk Ventilation 
är välkomna. Kontakta linn.holegard@sis.se för 
anmälan. 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Archive/7421/Files/BK2_2017.pdf
https://www.sverigesbyggindustrier.se/UserFiles/Archive/7421/Files/BK2_2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iqTwsLvhseU
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
mailto:linn.holegard@sis.se
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Moderniserad ventilationskontroll 
Svensk Ventilat-
ion är en av 
flera deltagare i 
RISE-projektet 
Moderniserad 
ventilationskon-
troll som pågår 
till årsskiftet. 
Inom projektet 
har RISE inter-
vjuat bransch-
folk för att ta 
reda på hur OVK av idag fungerar och vilka hin-
der och möjligheter som finns. Projektet har se-
dan tagit fram förslag för hur OVK kan förbättras.  

Bland förslagen att förbättra OVK märks: 

• Möjlighet för kommunerna att ta ut avgift för hand-
läggning av OVK-ärenden. 

• Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register 
som möjliggör statistik och uppföljning. 

• Inkludera den nuvarande verksamheten och den 
faktiska innemiljön i byggnaden på ett bättre sätt, 
och inte enbart kontrollera att ventilationen uppfyll-
ler kraven som ställdes när systemet togs i bruk. 

• Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning 
(Bygglagstiftning, Miljöbalken, Arbetsmiljölagstift-
ning) avseende behovs- och närvarostyrning, av-
stängd/reducerad ventilation m.m. 

• Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbe-
siktning för uppföljning av åtgärder. 

På ett seminarium i Stockholm den 16 november 
klockan 13-16 presenterar RISE pro-
jektets slutsatser och diskuterar för-
bättringsförslagen. Seminariet är nära 
fullbokat, men fortfarande finns chans 
att komma med. Länk till anmälan. 

Följ nyhetsbevakningen 
Eurovents bevakning av lagstiftning och standar-
disering, som kommer fem gånger om året, åtföljs 
numer av en kortversion med de allra viktigaste 
nyheterna. Logga in på Svensk Ventilations med-
lemssidor, välj Eurovent, leta upp Information Bul-
letin och klicka på Highlights, strax intill de mer ut-
förliga dokumenten Information bulletin och Legis-
lative update.  

Radonmätning i samband med OVK 
En riksdagsmotion, om radonmätning i samband 
med OVK, har lagts fram av riksdagsledamöterna 
av Ola Johansson (C) och Per Lodenius (C). De 
menar att funktionskontrollanter som idag utför 
OVK-kontroller relativt enkelt skulle kunna utöka 
sin certifiering för att mäta radonhalter samt be-
siktiga utrustning som installerats för att minska 
radonhalter. Alternativet är att anlita en certifierad 
besiktningsman för radon om de själva inte har 
kompetensen. Läs mer om riksdagsmotionen. 

  

http://app.bwz.se/sp/b/m/?l=c988464c-6e58-4440-9a05-a17eaea570fa&r=72769&rcrc=3132D2C8
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/radonmatning-i-samband-med-ovk_H502958
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Fukt och mikroorganismer 
Folkhälsomyndigheten anordnar hösten en semi-
narieserie om fukt och mikroorganismer. Du kan 
bland annat lära dig mer om vilka regler som gäl-
ler. Seminarierna anordnas på flera orter i Sverige 
och även via webben. Läs mer. 

Översyn av regelverket 
Arbetsmiljöverket ska ta fram en ny regelstruktur 
för sina föreskrifter, för att anpassa sig till mor-
gondagens arbetsplatser.  Regelförnyelsen ska 
göra det lättare för användarna att förstå vad som 
gäller. Läs mer. 

Aktuella konferenser 
Inomhusmiljö 
21-22 november i Göteborg. Läs mer. 

Inomhusmiljö i skolan och förskolan 
7-8 februari 2018. Läs mer. 

Cold Climate HVAC 
12-15 mars 2018 I Kiruna. Läs mer. 

Ventilationsmontörsutbildning i vår 
Pilotutbildningen till ventilations-
montör har fått ett positivt mot-
tagande. Därför startar en ny 
omgång i april 2018. Läs mer 
om ventilationsmontörsutbild-
ningen och anmäl er till nästa utbildningsstart ge-
nom att mejla till marie.lindholm@iuc-
gutbildning.se. 

Utbildningen varvar sex teoretiska utbildnings-
veckor på IUC med praktiskt arbete på företaget. 
Läs om den pågående utbildningen i tidningen 
Energi & miljö. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/1710-fukt-och-mikroorganismer/
https://www.av.se/press/oversyn-av-regelverk-ska-underlatta-arbetsmiljoarbetet/
http://www.tiabkonferens.se/konferens-inomhusmilj%C3%B6-gbg-2017.html
http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/inomhusmiljo-i-skolan-och-forskolan/
http://www.cchvac2018.se/
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
mailto:marie.lindholm@iuc-gutbildning.se
mailto:marie.lindholm@iuc-gutbildning.se
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
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Styrgrupp Utbildning 
Översyn av steg-utbildningarna 
Steg 1 - Ventilationsmontör 
Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 
Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 
Nu ska en mindre grupp från Styrgrupp Utbildning 
och IUC se över ventilationsmontörsutbildning-
arna steg 1-3. Arbetet måste göras för att vi nu 
också erbjuder den längre och mer omfattade var-
vade företagsutbildningen till ventilationsmontör. 
Här utbildas nu en grupp målmedvetna och enga-
gerade kursdeltagare och vi har hittills bara fått 
positiva inspel på utbildningen från kursdelta-
garna, handledarna, lärarna och företagsledarna. 
Läs mer om utbildningen i tidningen Energi & 
miljö och på IUC:s webb. Anmälan till nästa ut-
bildningsstart i april 2018 skickas till marie.lind-
holm@iuc-utbildning.se. 

Branschskola 
IUC har nu skickat in ansökan till Skolverket om 
att förhoppningsvis få ingå i försöksverksamheten 
som branschskola inom VVS- och fastighetspro-
grammet under åren 2018-2023. IUC ansöker om 
att få inkludera fem yrkesutgångar: Kylmontör, 
Isoleringsmontör, Industrirörmontör, Fastighets-
tekniker och Ventilationstekniker. Läs mer på 
Skolverkets webb och läs Svensk Ventilations re-
kommendation. 

Företagsforskarskola 
Företagsforskarskolan inom ventilation och inom-
husmiljö som Högskolan i Gävle ska organisera 
gör ett nytt försök under 2018 för start 2019 som 
licensiatskola. Skolan behöver då ett tiotal licensi-
atstuderande som delfinansieras av KK-stiftelsen. 
Studenterna arbetar till 20 % på ett företag och 
forskar till 80 % på en högskola. För mer informat-
ion kontakta universitetslektor Mathias.Ceh-
lin@hig.se. 

Arbetsgrupp Fläkt i drift 
Riktlinjer snart klara 
Arbetsgruppen har i stort sett skrivit färdigt riktlin-
jerna för Fläkt i drift, som kommer att presenteras 
på en lunchträff den 11 december. Men riktlin-
jerna ska remissas externt och till styrgrupperna 
Brand och Produkter över årsskiftet, så det slut-
liga dokumentet publiceras först i början av 2018. 

Styrgrupp Marknad 
NordBygg-planering 
Gruppen har nästa möte den 13 november i 
Stockholm och via Skype, för att bland annat pla-
nera Nordbygg 2018 och mycket annat. Är du in-
tresserad att delta kontakta britta.per-
mats@svenskventilation.se. 

  

AKTUELLT I SVENSK VENTILATIONS STYR- OCH ARBETSGRUPPER 

Inneklimatscenen blir Svensk Ventilations 
hemmaplan under NordBygg 10-13 april 
2018. Här kommer korta presentationer att 
avlösa varandra under alla mässdagarna. 

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
mailto:marie.lindholm@iuc-utbildning.se
mailto:marie.lindholm@iuc-utbildning.se
https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildningar/gymnasieskola/ansok-om-att-bli-branschskola-1.262477
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2014/08/Rekommendationsbrev-IUC-som-branschskola.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2014/08/Rekommendationsbrev-IUC-som-branschskola.pdf
mailto:Mathias.Cehlin@hig.se
mailto:Mathias.Cehlin@hig.se
http://www.svenskventilation.se/aktivitet/nya-riktlinjer-for-flakt-i-drift-vid-brand/
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Lokalavdelning Mitt 
 

 
Brandutbildning i två varianter 
Svensk Ventilations lokalavdelning Mitt bjuder till-
sammans med Energi & Miljötekniska föreningen 
in till två olika brandutbildningar: 

 Heldag för entreprenörer, fastighetsägare 
och VVS-konsulter. 

 Halvdag för ventilationsmontörer. 

Kursledare är Martin Borgström. Kursen går bland 
annat igenom vad man ska tänka på för att det 
ska bli rätt från början. Martin med sina många 
års erfarenhet kommer dela med sig av sina 
bästa tips. Utöver detta kommer det finnas tid att 
ställa just dina frågor samt diskutera med andra 
intresserade och komma fram till nya lösningar. 

Datum och tider 

Entreprenörer, fastighetsägare och VVS-konsulter 
15 november 2017 kl 08.30–16.00 
eller 12.15–16.00 för den som redan ”kan allt”. 
Pris: 1 900:- exkl. moms. Lunch och kaffe ingår. 
Platser kvar. Länk till anmälan. 

Ventilationsmontörer 16 november 2017  
kl 08.30–11.30 alternativt 11.30–16.00.  
Gemensam lunch klockan 11.30. 
Pris: 1 200:- exkl. moms. Lunch och kaffe med till-
tugg ingår. Platser kvar. Länk till anmälan. 

Plats: Lunchgården, Skvadronvägen 11, Örebro. 

Lokalavdelning Syd 
 
 
Lunchträff 24 november 
Att mäta luftflöden enligt EN 16211 

Den 24 november an-
ordnar Svensk Ventilat-
ions lokalavdelning 
Syd denna lunchträff i 
samarbete med Energi 
& Miljötekniska före-
ningen, Funktionskon-
trollanterna i Sverige 
och SIS Swedish Stan-
dards Institute. Lunch-
träffen presenterar 
europastandarden 

Fältmetoder för mätning av luftflöden som nyligen 
har kommit på svenska som SS-EN 16211:2015. 
Standarden behandlar hur man mäter luftflöden 
på plats i byggnader, och ersätter gamla Formas 
T9:2007 Metoder för mätning av luftflöden i venti-
lationsinstallationer.  

Standarden presenteras av Carl Welinder, som är 
svensk expert i den europeiska standardiserings-
grupp som har utarbetat standarden. Han fick i år 
Svensk Ventilations utmärkelse för sitt arbete 
med just denna standard. 

Du kan beställa standarden i förväg eller på plats 
till rabatterat pris: 820 kr + moms (ordinarie pris 
1 025 kr + moms). Ladda ner beställningsblankett. 
Tid: 11.30‒13.00, inklusive lunchmacka. 
Plats: SIMAB:s lokaler, Vevaxelgatan 28, Malmö. 
Lunchträffen är kostnadsfri tack vare stöd från 
SIS Swedish Standards Institute. 
Länk till anmälan 

https://goo.gl/forms/SdIit6hfAnsNcyNr1
https://goo.gl/forms/ZQ0SFFnSvHiCWuMJ2
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2017/10/Rabattbestallning-SS_EN-16211_2015-tom-20171130.pdf
https://goo.gl/forms/QobBIUHMQH4XGW7i2
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Lokalavdelning Väst 

 
Kommande aktiviteter 
Följande aktiviteter är på gång: 

 Lunchmöte om ny flödesmätstandard.  
27 november, se högerspalten. 

 Utbildning om AMA VVS & Kyl. 
4 december, se nästa sida. 

 Utbildning: Juridiken kring störningar i entre-
prenader, vårterminen 2018. 

 Brandutbildning, 2 tillfällen, vårterminen 2018. 

Kontakta någon i lokalavdelningens styrelse om 
du undrar något eller vill engagera dig i före-
ningen. 

Lunchträff 27 november 
Att mäta luftflöden enligt EN 16211 

Den 27 november 
anordnar Svensk 
Ventilations lokal-
avdelning Väst 
denna lunchträff i 
samarbete med 
Energi & Miljötek-
niska föreningen, 
Funktionskontrol-
lanterna i Sverige 
och SIS Swedish 
Standards Insti-
tute. Lunchträffen 
presenterar euro-

pastandarden Fältmetoder för mätning av luftflö-
den som nyligen har kommit på svenska som SS-
EN 16211:2015. Standarden behandlar hur man 
mäter luftflöden på plats i byggnader, och ersätter 
gamla Formas T9:2007 Metoder för mätning av 
luftflöden i ventilationsinstallationer.  

Standarden presenteras av Carl 
Welinder, som är svensk expert 
i den europeiska standardise-
ringsgrupp som har utarbetat 
standarden. Han fick i år Svensk 
Ventilations utmärkelse för sitt 
arbete med just denna standard. 

Du kan beställa standarden i förväg eller på plats 
till rabatterat pris: 820 kr + moms (ordinarie pris 
1 025 kr + moms). Ladda ner beställningsblankett. 
Tid: 11.00‒12.00, därefter lunch. Plats: Hills Golf 
& Sports Club, Hills väg, Mölndal. Lunchträffen är 
kostnadsfri tack vare stöd från SIS Swedish Stan-
dards Institute. 
Länk till anmälan

http://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/lokalavdelningar/vast/
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2017/10/Rabattbestallning-SS_EN-16211_2015-tom-20171130.pdf
https://goo.gl/forms/i44gTdNfVw95FAeH2
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Kurs 4/12 om AMA VVS & Kyl 
Svensk Ventilations lokalavdel-
ning Väst bjuder in till en kort 
utbildning om AMA ‒ byggbran-
schens ”mall” för krav på 
material, utförande och färdigt 
resultat.  AMA ska avspegla 
branschens uppfattning av god 
praxis, accepterad kvalitet, be-
prövad teknik och fackmässigt 

utförande, och texterna används flitigt i tekniska 
beskrivningar.  
Under cirka 4 timmar berättar Martin Brunnkvist 
att om AMA, dess uppbyggnad och roll i byggpro-
cessen samt de viktigaste delarna som rör venti-
lationsentreprenader.  

Martin har erfarenhet som 
VVS-konstruktör och ren-
rumsingenjör. Sedan 2006 är 
han projektledare och redak-
tör för AMA VVS & Kyl på 
Svensk Byggtjänst.   

Tid 
Måndag 4 december 2017 klockan 09.30‒13.30, 
med lunchmacka under tiden. 

Plats 
Ventab, Datavägen 21B, Mölndal  

Pris 
Kursen inklusive lunchmackan är gratis för alla 
som arbetar på medlemsföretag i Svensk Ventilat-
ion. Övriga betalar 200 kronor kontant eller via 
Swish. 

Länk till anmälan 

Stockholms Lokalavdelning 

Bostadsrättsmässan 
Lokalavdelningens arbetsgrupp Service och efter-
marknad kommer att delta i Bostadsrättsmässan 
den 17-18 november i Kista. Med temat Har ni 
koll på er ventilation? hoppas arbetsgruppen 
fånga upp intresset för OVK som var uppenbart 
på samma mässa 2015. Medlemmar som vill 
medverka i montern L:28 kan mejla Anders Bast. 

Välbesökt höstmöte 
Hela 48 ventilatörer hade slitit sig från den glöd-
heta branschens vardagsarbete för att delta i lo-
kalavdelningens höstmöte ombord på M/S Birka 
den 12-13 oktober. Bland beskeden från arbets-
grupperna märktes Bostadsgruppens planer att 
jämföra FTX och FX i två likartade lägenheter. 
Rapport beräknas i början av 2018. Vårmötet 
bokades in till 19-20 april 2018. 

Höstens återstående lunchträffar 
 6 november (arrangeras av EMTF). 

Asbestsanering. 
 13 november. 
Nya filterklasser med ISO 16890. 

 4 december (arrangeras av EMTF). 
Energideklarationer alternativt NNE-kraven.  

 11 december. 
Nya riktlinjer för fläkt i drift vid brand. 

https://goo.gl/forms/bFeJYypAEFCxXubA2
mailto:anders@g-s.se?subject=Jag%20vill%20medverka%20p%C3%A5%20Bostadr%C3%A4ttsm%C3%A4ssan%2017-18%20november
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Lunchträff 13 november 
Nya filterklasser med ISO 16890 
Under 2018 blir det stora förändringar för alla som 
specificerar, köper och hanterar ventilationsluftfil-
ter. Den gamla standarden EN 779 med filterklas-
serna G4, M5, F7 osv upphör att gälla. Istället ska 
vi använda ISO 16890, som klassar luftfilter på ett 
helt annat sätt. Filtren mäts och klassas separat 
för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en 
sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna 
som filtret skiljer av. Läs mer på Svensk Ventilat-
ions webb.  

Standarden presenteras av 
Anders Flyckt, expert på par-
tikelfiltrering inom Camfil 
Svenska AB. Anders har 
lång erfarenhet av filterteknik 
och har bl.a. arbetat med 
kvalitets- och standardise-
ringsarbete. 

Tid och program 
11.30 Lunchsmörgås och kaffe 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats 
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervä-
gen 2, Hägersten  

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning 
Energi & Miljötekniska föreningen 
Funktionskontrollanterna i Sverige  

Länk till anmälan 

Lunchträff 11 december 
Nya riktlinjer för fläkt i drift 
När en byggnad brinner är det bokstavligen 
livsviktigt att ventilationssystemet hindrar brand-
gaserna från att spridas till utrymmen där männi-
skor vistas. En skyddsmetod är att låta ventilat-
ionssystemets vanliga fläktar hålla undan och föra 
bort brandgaserna, så kallad Fläkt i drift. En ar-
betsgrupp inom Svensk Ventilation har under 
2017 tagit fram nya riktlinjer för hur Fläkt i drift-sy-
stem kan utformas och dimensioneras. Lite kort 
presenterar lunchträffen svar på några av alla de 
frågor som ställs om Fläkt i drift-lösningar. 
• I vilka byggnader brukar Fläkt i drift vara en lämp-

lig lösning? 
• Hur mycket värme tål vanliga ventilationskompo-

nenter under 30-60 minuter? 
• Hur utformar man F-, FX-, och FTX-system för 

Fläkt i drift? 
Riktlinjerna presenteras av arbets-
gruppens expert och skribent Mar-
tin Borgström, mångårig brand-
konsult med installationsbrand-
skydd som specialitet. Martin är 
en flitigt anlitad branschutbildare 
och var huvudförfattare i nyutgå-
van 2014 av vår handbok Prak-
tiska lösningar – Brandskydd. 

Tid och program 
11.30 Lunchsmörgås och kaffe 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats 
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervä-
gen 2, Hägersten  

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning 
Energi & Miljötekniska föreningen 

Länk till anmälan 

http://www.svenskventilation.se/2016/12/nya-filterklasser-med-iso-16890/
http://www.svenskventilation.se/2016/12/nya-filterklasser-med-iso-16890/
https://goo.gl/forms/bLHwJhPKpRqrxpuU2
https://goo.gl/forms/q8240iDeg3Zj661A2
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Utbildning och kurser 
Ventilationsmontör – varvad företagsutbildning 

2018-04-23 – 2018-10-19 Katrineholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2017-12-12 Stockholm 

Självstudier + 2018-03-07 Katrineholm 

Självstudier + 2018-06-12 Stockholm 

Självstudier + 2018-09-04 Katrineholm 

Självstudier + 2018-11-06 Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2018-01-23 – 2018-01-24 Stockholm 

2018-04-24 - 2018-04-25 Stockholm 

2018-11-24 - 2018-11-25 Katrineholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2017-11-21 – 2017-11-23 Katrineholm 

2018-05-15 - 2018-05-17 Katrineholm 

2018-09-25 - 2018-09-27 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2017-11-14 – 2017-11-15 Katrineholm 

2018-01-23 - 2018-01-24 Katrineholm 

2018-03-21 - 2018-03-22 Katrineholm 

2018-05-23 - 2018-05-24 Katrineholm 

2018-10-03 - 2018-10-04 Katrineholm 

2018-11-13 - 2018-11-14 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2017-11-13 - 2017-11-15 Katrineholm 

2018-02-20 - 2018-02-22 Göteborg 

2018-05-29 - 2018-05-31 Stockholm 

2018-10-16 - 2018-10-18 Göteborg 

2018-12-11 - 2018-12-13 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

2017-11-28 - 2017-11-30 Katrineholm 

2018-02-06 - 2018-02-08 Katrineholm 

2018-04-10 - 2018-04-12 Katrineholm 

2018-08-28 - 2018-08-30 Katrineholm 

2018-12-04 - 2018-12-06 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2018-01-16 - 2018-01-17 Katrineholm 

2018-03-13 - 2018-03-14 Katrineholm 

2018-05-02 - 2018-05-03 Katrineholm 

2018-09-11 - 2018-09-12 Katrineholm 

2018-11-27 - 2018-11-28 Katrineholm 

Ekonomi i projekt 

2017-11-21 - 2017-11-22 Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

4 delkurser 10 kursdagar Kontakta IUC 
 

  

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/bygglagstiftning-ovk--certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender oktober-december 2017 
2017-10-02 Auktorisation av ventilationsentre-

prenörer, Stockholm 

2017-10-03 SIS TK 110 Akustik, Stockholm 

2017-10-04 Eurovent PG-CUR Luftridåer, 
Haag 

2017-10-04 Eurovent PG-FANS Fläktar, Haag 

2017-10-05 Eurovent PG-AHU Luftbehand-
lingsaggregat, Haag 

2017-10-05 Eurovent PG-FIL, Luftfilter, Haag 

2017-10-05 Eurovent Joint Group Session 
AHU ERC FANS FIL, Haag 

2017-10-05 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

2017-10-05 IUC ledningsgrupp, Katrineholm 

2017-10-05 Lokalavdelning Väst styrelsemöte, 
Göteborg 

2017-10-05 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webbmöte 

2017-10-09 Lunchträff om ny flödesmätstan-
dard, Stockholm 

2017-10-10 AMA VVS & Kyla expertgrupp, 
Stockholm 

2017-10-12 -13 Höstmöte med Stockholms lokal-
avdelning, M/S Birka 

2017-10-18 Lokalavdelning Väst medlems-
möte, Göteborg 

2017-10-31 Euroventcertifiering kampanjplane-
ring, Stockholm 

2017-11-01 Andas lätt och räkna rätt, ro-
adshow, Katrineholm (IUC) 

2017-11-02 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webbmöte 

2017-11-06 Lunchträff om asbestsanering, 
Stockholm 

2017-11-09 Heta Arbeten, Teknik- och Entre-
prenörsutskottet, Stockholm 

2017-11-13 Styrgrupp Marknad, Stock-
holm/webb 

2017-11-13 Lunchträff om ny filterstandard, 
Stockholm 

2017-11-13 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webbmöte 

2017-11-15 
Brandutbildning för entreprenörer, 
fastighetsägare och VVS-konsul-
ter, Örebro 

2017-11-16 Brandutbildning för ventilations-
montörer, Örebro 

2017-11-16 OVK-seminarium med RISE, 
Stockholm 

2017-11-17 -18 Bostadsrättsmässan, OVK-tema, 
Stockholm 

2017-11-20 Euroventcertifiering kampanjplane-
ring, webbmöte 

2017-11-21 CEN TC 156 Ventilation for build-
ings, Bryssel 

2017-11-21 AMA VVS & Kyla expertgrupp, 
Stockholm 

2017-11-23 Styrelsemöte, Stockholm 

2017-11-24 Lunchträff om ny flödesmätstan-
dard, Malmö 

2017-11-24 Översyn av steg-utbildningarna, 
Stockholm 

2017-11-27 Lunchträff om ny flödesmätstan-
dard, Göteborg 

2017-11-27 Nordiskt branschmöte, Oslo 

2017-11-28 SIS TK 170, Luftbehandling, 
Stockholm 

2017-11-29 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 

2017-11-29 Styrgrupp Produkter och behovs-
styrd bostadsventilation, Borås 

2017-12-04 Kurs om AMA VVS & Kyl, Göte-
borg 

2017-12-05 BeBo-möte om designguide för 
flerbostadshus, Stockholm 

2017-12-06 IUC ledningsgrupp, Stockholm 

2017-12-11 Lunchträff om Fläkt i drift, Stock-
holm 

 


