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Dålig luft gör oss mindre smarta 
Våra matematiska och språkliga förmågor försäm-
ras om vi utsätts för luftföroreningar. Det visar en 
forskningsstudie på 20 000 personer i Kina. Effek-
terna kan liknas vid att vi förlorar ett helt år av vår 
utbildning. Effekterna är värre för äldre, för män 
och för personer med låg utbildningsnivå.  
Läs mer.  

Var Albert Einstein den sista 
i sitt slag? Kommer luftför-
oreningarna att hindra 
mänskligheten från att fram-
bringa riktigt kloka och intelli-
genta personer?  

Nästan hela livet inomhus 
Ett starkt argument för att bygga och installera för 
god inomhusluft är att vi vistas den allra största 
delen av våra liv inne i våra byggnader. 90 % av 
tiden hör man ofta, men var kommer siffran ifrån? 
En vetenskaplig källa är en studie från 2001 som 

bygger på telefonintervjuer i 
USA och Kanada. Läs mer. 
Levnadsmönstren i Nordeu-
ropa och Nordamerika brukar 
inte skilja sig särskilt mycket, 
och det finns heller ingen an-
ledning att tro att vi skulle vis-
tas mer utomhus idag än 
2001. Så omräknat till en per-
son med medellivslängd lever 
och vistas vi enligt tabellen. 

Är 90 % en rimlig siffra? 
Undersökningens exakta tal är att vi vistas inomhus 
86,9 % av vår tid. Men av den återstående tiden till-
bringar vi hälften i fordon, vilket ju ofta är en slags in-
omhusmiljö. Så avrundningen till 90 % är helt rimlig. 

EU-rapport om luftföroreningar 
Luftföroreningar är en högaktu-
ell folkhälsofråga och enligt 
EU:s revisorer så skyddas inte 
EU-medborgarna tillräckligt. 
Varje år orsakar luftföroreningar 
omkring 400 000 förtida döds-
fall i EU och ger upphov till 
hundratals miljarder euro i häl-
sorelaterade externa kostnader. 
Det är framförallt partiklar, kvävedioxid och mark-
nära ozon som orsakar flest förtida dödsfall. Per-
soner i stadsområden är särskilt utsatta. EU:s luft-
kvalitetsnormer är mycket mindre strikta än 
WHO:s riktlinjer och vad de senaste vetenskap-
liga beläggen motiverar. Läs mer. Se gärna 
WHO:s film om hur luftföroreningar påverkar oss. 

För att förbättra luftkvaliteten i EU rekommenderar re-
visorerna att: 
• Europeiska kommissionen vidtar mer ändamålsen-

liga åtgärder. 
• luftkvalitetsdirektivet uppdateras. 
• luftkvalitetspolitiken prioriteras och integreras i 

andra EU-politikområden. 
• allmänhetens medvetenhet höjs och informationen 

förbättras. 

Mät radon minst vart tionde år 
En radonmätning bör pågå under två månader 
under perioden 1 oktober till 30 april. Dessutom 
rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att 
man upprepar mätningen vart tionde år. Läs mer. 
Småhusägare kan söka bidrag för radonåtgärder. 
Bidraget lämnas med 50 % av kostnaden dock 
högst 25 000 kronor. Läs mer. 

Radondagen den 1 oktober 
webbsänds på Strålsäkerhets-
myndighetens Youtubekanal.  

Medellivslängd 
i Sverige: 
83 år 
72 år inomhus 

53 år hemma 

27 år i sovrum 

5 år i fordon 

6 år utomhus 

https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/27/air-pollution-causes-huge-reduction-in-intelligence-study-reveals
https://www.energyvanguard.com/blog/what-percent-time-do-you-spend-indoors
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=10760
https://youtu.be/GVBeY1jSG9Y
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/rad-och-rekommendationer-avseende-radon/att-mata-radon/
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag/
https://www.youtube.com/user/stralsakert
https://www.youtube.com/user/stralsakert
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=10760
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Stora regionala skillnader för vent 
Den svenska ekonomin överraskade positivt un-
der andra kvartalet i år med en BNP-ökning som 
landade på +1,0 procent. När det gäller husbygg-
nadsinvesteringar så uppgick den samlade voly-
men under första halvåret i år till lite drygt 134 mil-
jarder kronor, vilket innebar en minskning på 12 
procent jämför med samma period förra året. Den 
totala installationsvolymen förväntas minska med 
ca 1 procent i år för att sedan växa med 1 procent 
nästa år. Ventilationsbranschen bedöms backa 
med 2 procent i år för att sedan nå oförändrad vo-
lym 2019. Det finns dock stora regionala skillna-
der i hur marknaden utvecklas i år. I Stockholm 
väntas det bli andra året i rad med minskad volym 
medan trenden är den omvända i Västra Götal-
and. Logga in på medlemssidorna och läs Svensk 
Ventilations exklusiva konjunkturrapport och hös-
tens specialrapport om bland annat rekrytering. 

Dags att nominera 
Känner du någon som har utvecklat en betydelse-
full produkt, tjänst eller metodik? Det företaget 
kan få Stora Inneklimatpriset. Juryn längtar efter 
förslag som du lämnar via denna länk senast den 
1 april 2019. Priset delas ut under Inneklimatga-
lan den 16 maj 2019.  

Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remissin-
stans och har under sep-
tember lämnat följande 
skriftliga synpunkter: 

 AMA VVS & Kyla 19 

 Ytterligare synpunkter 
på systemgräns och an-
nat som berör reglerna 
för byggnaders energiprestanda. 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.  

AMA VVS & Kyla 19 
Lagom till årsskiftet så kommer den nya utgåvan 
AMA VVS & Kyla 19, och Svensk Ventilation har 
lämnat in ett gemensamt remissvar, se alla 
Svensk Ventilations remissvar. Remisstiden har 
gått ut, men den som är intresserad kan fortfa-
rande läsa förslagen på Byggtjänsts webb.  

Speciellt intressanta AMA-avsnitt för ventilations-
branschen brukar vara: 
• Kapitel 5 Va-, vvs-, kyl- och processmediesystem 
• Kapitel 8 Styr- och övervakningssystem 
• Kapitel Q Apparater, kanaler, don m m i luftbe-

handlingssystem 
• Kapitel R Isolering av installationer 
• Kapitel Y Märkning, kontroll, dokumentation m m 
 

http://www.svenskventilation.se/logga-in/
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://byggtjanst.se/aktuellt/remiss-ama-vvs--kyla-19/
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Ny FTX-guide för flerfamiljshus 
Informationscentrum för hållbart byggande har 
publicerat ett reportage om en bostadsrättsför-
ening som har ersatt det gamla frånluftssystemet 
utan värmeåtervinning med ett modernt från- och 
tilluftssystem med värmeåtervinning – ett FTX-sy-
stem. Dessutom har man tagit fram en FTX guide 
- En fördjupning i till- och frånluftssystem med 
värmeväxling för att belysa hur man kan spara 
energi och få ett bättre inomhusklimat. 

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, är 
ett uppdrag från Boverket på regeringens initiativ. Här 
hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du 
kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Inform-
ationen ska hjälpa till att bygga och renovera hållbart 
med energieffektivisering, materialval och livscykel-
perspektiv i fokus. Besök www.ichb.se. 

Så ofta bör värmeväxlare rengöras 
E2B2-projektet Metod för optimal 
rengöring av värmeväxlare vid Lunds 
Tekniska Högskola har visat att verk-
ningsgrad och tryckfall förbättras 
med cirka 10 % när man rengör en 
nedsmutsad ventilationsanläggning. 
Och förutom energibesparing och 
sänkta utsläpp kan rengöringen 
också bidra till förbättrad innemiljö, bättre hälsa 
och sänkt buller. Optimala rengöringsintervall som 
forskarna har kommit fram är två år för kommersi-
ella lokaler och 4–6 år för bostäder. Läs resultat-
bladet eller ladda ner rapporten. 

Tävlingar om bostadsventilation 
Den 14 november är Svensk 
Ventilations medlemmar väl-
komna till BeBo:s årliga konfe-
rens. På mötet kommer teknik-
tävlingen Ventilation i energief-
fektiva flerbostadshus att pre-

senteras. Tävlingen består av två delar och man 
kan välja att delta i båda eller bara i en. Läs mer 
och anmäl dig till BeBo & Belok resultatkonferens. 

BeBo är ett nätverk av några av Sveriges mest framträ-
dande fastighetsägare och med Energimyndigheten 
som finansiär. Marknaden för energieffektiva ventilat-
ionssystem i flerbostadshus har ökat. Dessutom ställer 
energieffektiva och lufttäta hus särskilda krav på ut-
formningen av ventilationssystemet. Målet med denna 
tekniktävling är att identifiera, testa och utvärdera nya 
innovativa lösningar.  

Tekniktävlingen  
Ventilation i energieffektiva flerbostadshus: 
Del A. Ersättningsluft vid spiskåpeforcering 
Del B. Fördelningslådor 

Kravspecifikationerna och utvärderingsmallar kommer 
att tas fram under hösten 2018. 

Utvecklingspengar att söka 
Energimyndigheten välkomnar ansökningar till 
forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 
fram till den 6 november 2018. Utlysningen riktar 
sig till alla aktörer, exempelvis företag, offentlig 
sektor, universitet, högskolor och institut med an-
knytning till området. Läs mer. 

Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en 
bred satsning för forskning och utveckling inom områ-
det energieffektivt byggande och boende. Programmet 
ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen 
genom forskning, utveckling, innovation och demon-
stration. 

https://www.ichb.se/artiklar/2018/juni/reportage-brf-storuven-ftx-blev-ett-lyft-for-hela-foreningen/
https://www.ichb.se/artiklar/2018/juni/reportage-brf-storuven-ftx-blev-ett-lyft-for-hela-foreningen/
https://www.ichb.se/artiklar/2018/juni/guide-ftx-en-fordjupning-i-till--och-franluftssystem-med-varmevaxling/
https://www.ichb.se/artiklar/2018/juni/guide-ftx-en-fordjupning-i-till--och-franluftssystem-med-varmevaxling/
https://www.ichb.se/artiklar/2018/juni/guide-ftx-en-fordjupning-i-till--och-franluftssystem-med-varmevaxling/
http://www.ichb.se/
http://www.e2b2.se/library/3748/resultatblad_metod_for_optimal_rengoring-av_varmevaxlare.pdf
http://www.e2b2.se/library/3748/resultatblad_metod_for_optimal_rengoring-av_varmevaxlare.pdf
http://www.e2b2.se/library/3747/slutrapport_metod_for_optimal_rengoring_av-_varmevaxlare.pdf
http://www.byggherre.se/kalender/2018-11-14-bebo-belok-resultatkonferens/
http://www.byggherre.se/kalender/2018-11-14-bebo-belok-resultatkonferens/anmaelan-2018-11-14-resultatkonferensen/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/forskning-och-innovation-for-energieffektivt-byggande-och-boende-e2b2-programmet-utlysning2/
https://www.ichb.se/
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Standard för utrymme revideras 
SIS TK 170 har åtagit sig att revidera SS 910310, 
Mått på utrymme för ventilationskanaler. Standar-
den är enbart nationell (ej europeisk eller ISO) 
och relativt okänd. Många menar att utrymmesfrå-
gan skulle må bra av tydligare krav, men att 
denna standard från 1998 är svår att tillämpa. 
Kolla in och provläs SS 91 03 10. 

Bidra och påverka! 
Den som vill delta i ovanstående revideringsar-
betet eller bara vill lämna synpunkter är välkom-
men att kontakta  
erik.osterlund@svenskventilation.se.  

Grundkurs för kommittédeltagare 
Du som deltar i arbetet inom ISO, CEN eller SIS 
behöver kanske veta mer om standardisering. An-
mäl dig till SIS:s endagskurs. Kursen är gratis och 
ordnas på två orter: 

• 24 oktober i Stockholm 
• 7 november i Göteborg 
• 6 december i Stockholm 

Remisser och röstningar 
Kontakta kansliet om du behöver underlag och 
själv saknar inloggning till SIS.  

Bostadsventilation 
EN 13141-2  stänger 2018-11-05 
Ventilation for buildings - Performance testing of 
components/products for residential ventilation - Part 
2: Exhaust and supply air terminal devices.. 

prEN 13141-4 stänger 2018-11-27 
Ventilation for buildings - Performance testing of 

components/products for residential ventilation - Part 
4: Aerodynamic, electrical power and acoustic 
performance of unidirectional ventilation units. SIS.  

prEN 13141-7 stänger 2018-11-27 
Ventilation for buildings - Performance testing of 
components/products for residential ventilation - Part 
7: Performance testing of ducted mechanical supply 
and exhaust ventilation units (including heat recovery).  

prEN 13141-8  stänger 2018-11-27 
Ventilation for buildings - Performance testing of 
components/products for residential ventilation - Part 
8: Performance testing of non-ducted mechanical 
supply and exhaust ventilation units (including heat 
recovery). 

prEN 13142 stänger 2018-11-27 
Ventilation for buildings - Components/products for 
residential ventilation - Required and optional 
performance characteristics. 

EN 14134 stänger 2018-11-06 
Ventilation for buildings - Performance testing and 
installation checks of residential ventilation systems. 

Akustik 
ISO 5135 stänger 2018-10-02 
Acoustics - Determination of sound power levels of 
noise from air-terminal devices, air-terminal units, 
dampers and valves by measurement in a 
reverberation room. 
Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för buller från 
komponenter i ventilationsanläggningar genom 
mätning i efterklangsrum. 

ISO 11691  stänger 2018-10-02 
Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted 
silencers without flow - Laboratory survey method. 
2018-10-02. 

ISO 13347-4:2004 stänger 2018-11-24 
Industrial fans -- Determination of fan sound power 
levels under standardized laboratory conditions -- Part 
4: Sound intensity method. 

Ventilationskanaler 
EN 15727:2010 stänger 2018-11-05 
Ventilation for buildings - Ducts and ductwork 
components, leakage classification and testing.. 

  

https://sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/bygginstallationer/ventilation-och-luftkonditionering/ss910310/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Underlag%20till%20standardisering%20%C3%B6nskas
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Webinarium om eBVD 9 november 
Lär dig om bakgrunden till och förstå fördelarna 
med eBVD - den elektroniska byggvarudeklarat-
ionen som redan har funnits i två år. IVL Svenska 
Miljöinstitutet bjuder in till kostnadsfria webinarier, 
som förstås också visar hur man ansluter sig till 
systemet och hur man registrerar en produkt. 
• Från BVD3 till eBVD och en digital framtid 
• Varför ska man välja eBVD? 
• Hur ansluter man sig till eBVD 
• Genomgång av systemet 
• Summering och avslutning 
Länk till anmälan. 

Lagstiftning och standarder 
Varje månad sammanställer Eurovent en global 
översikt av standardisering och teknisk lagstift-
ning som berör ventilation och kyla. Den senaste 
sammanställningen (augusti) aviserar händelser i 
Belgien, Danmark, Egypten, Estland, Frankrike, 
Nederländerna, Taiwan, Tyskland och Österrike. 
Logga in på eurovent.eu och ta del. 

Alla medlemsföretag i Svensk Ventilation är anslutna 
till Eurovent Association, som är Europas industriför-
bund inom teknik för inomhusklimat, processkyla och 
livsmedelskyla. 

 

Energimyndigheten 

Databas för energimärkning 
Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för tillver-
kare och importörer att lägga in data i databasen 
EPREL om alla nya produkter 
som omfattas av kraven på 
energimärkning, innan de pla-
ceras på EU-marknaden. Läs 
mer. 

EPREL utläses: 
EU Product Database for Energy Labelling 

Informationsmöte om EPREL 
Energimyndigheten bjuder in till informationsmöte 
om databasen EPREL den 3 oktober i Stockholm 
klockan 13-15. Anmälan till johanna.whit-
lock@energimyndigheten.se.   

IoT-seminarier 
Energimyndigheten bjuder tillsammans med Con-
nected Devices Alliance in till två seminarier om 
Demand flexibility och nätverksuppkopplade pro-
dukter. Seminarierna hålls den 29 respektive 30 
november i Stockholm.  
Läs mer och anmäl dig här. 

Planerad marknadskontroll 
Under hösten kommer Energimyndigheten på-
börja marknadskontroll av bland annat ventilat-
ionsaggregat och kylprodukter.  Se marknadskon-
trollplanen för 2018.  

Notera att Energimyndigheten alltid hanterar an-
mälningar som inkommer, oavsett produktgrupp.  

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/evenemang/evenemang---arkiv/2018-11-09-webinarier-ebvd.html
https://zcs1.maillist-manage.com/click.zc?od=11287eca64cef1&repDgs=1225ecaf553c127e&linkDgs=1225ecaf553c11a9
http://www.energimyndigheten.se/eprel
http://www.energimyndigheten.se/eprel
mailto:johanna.whitlock@energimyndigheten.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20EPREL-m%C3%B6te%20den%203%20oktober%20i%20Stockholm
mailto:johanna.whitlock@energimyndigheten.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20EPREL-m%C3%B6te%20den%203%20oktober%20i%20Stockholm
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-7410-49139175b5941eece3310fe1737ec020-62
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-7410-45a42cde5a7e0b31b1c789f4a8313cc5-62
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-7410-45a42cde5a7e0b31b1c789f4a8313cc5-62
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Klimatdeklaration på väg att bli krav 
Boverket har färdigställt sin slutrapport om kom-
mande krav på klimatdeklarationer. Syftet med kli-
matdeklarationen är att öka medvetenheten och 
kunskapen om byggnaders klimatpåverkan och 
styra mot lägre klimatpåverkan och bidra till att 
nationella målet om klimatneutralt Sverige 2045 
ska uppnås. Boverket föreslår att en miniminivå 
för klimatdeklaration ska införas för så gott som 
alla typer av byggnader och de anser att regler 
om klimatdeklaration bör placeras i en separat lag 
som ska gälla parallellt med miljöbalken. De nya 
lagarna bedöms kunna vara på plats 2021. Ob-
servera att installationer som exempelvis ventilat-
ion, vatten och avlopp, el samt hissar föreslås ini-
tialt inte ingå i nuvarande förslag. Läs mer hos 
Byggtjänst eller Boverket. 

Inomhusmiljön ska bli bättre 
I byggnader finns brister som påverkar inomhus-
miljön negativt. Det beror bland annat på okun-
skap, eftersatt underhåll och byggregler som inte 
uppfylls. Boverket förstärker därför arbetet med 
en god inomhusmiljö och har därför bildat en en-
het för hälsa och bygg. Enheten har 16 anställda 
placerade både i Karlskrona och i Malmö. Bover-
ket kommer att ha en kontinuerlig dialog med be-
rörda aktörer, däribland Svensk Ventilation. Läs 
mer om Boverkets uppdrag. 

Vad kräver bygglov eller anmälan? 
Boverket har en ny bro-
schyr och en ny video 
riktad till den som tänker 
bygga, ändra eller riva.  
Läs broschyren eller  
titta på videon.  

Även åtgärder som inte 
kräver bygglov kan 
kräva anmälan till kom-
munen. Det gäller till ex-
empel när du ska: 

• ändra i en byggnad så att bärande konstrukt-
ioner berörs eller planlösningen avsevärt på-
verkas. 

• installera eller väsentligt ändra hissar, eldstä-
der, rökkanaler, anordningar för ventilation, 
vatten och avlopp. 

• göra en ändring som väsentligt påverkar 
brandskyddet i en byggnad. 

Ventilationsändringar ska anmälas 
Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder 
som inte är bygglovspliktiga ändrades 2017 och 
innehåller nu avsnittet Väsentlig ändring av an-
ordning för ventilation, som ger exempel både på 
åtgärder som kräver anmälan och sådant som 
inte kräver anmälan. Att byta aggregat kräver an-
mälan, medan däremot byte till likvärdigt don inte 
behöver anmälas. Läs de allmänna råden. 

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/augusti/kommande-krav-pa-klimatdeklaration/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/klimatdeklaration-av-byggnader2/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/inomhusmiljon-ska-bli-battre/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/inomhusmiljon-ska-bli-battre/
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/far-jag-bygga-2018.pdf
https://youtu.be/_ZkCdHp-E2U
https://rinfo.boverket.se/V%C3%84S/PDF/BFS2017-4-V%C3%84S3.pdf
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Nya vägar till certifierad montör 
Vilka kunskaper bör en ventilationsmontör ha för 
att kunna utföra ett korrekt och kostnadseffektivt 
arbete? Tillsammans med Svensk Ventilation har 
IUC tagit fram två vägar att bli certifierad ventilat-
ionsmontör. Vilken väg du bör välja beror dels på 
hur lång yrkeserfarenhet du har och hur mycket 
förkunskaper du har i din nuvarande roll som ven-
tilationsmontör.  

 Ventilationsmontör steg 1-3. 

 Ventilationsmontör - 6 veckor på 6 månader. 

Läs mer. 

Ny styr- och reglerutbildning 
Vill du kompetensutveckla dig inom styr- och 
reglerteknik? IUC:s nya teoretiska grundkurs är 
första steget i förståelsen för styr- och reglerteknik 
inom fastighetens olika system. Kursen passar 
den som arbetar som fastig-
hetsskötare, ventilations-, rör- 
eller kylmontör samt tekniker.  
Läs mer. 

Lokalavdelning Mitt 
 

Lunchträff 30 oktober 
Mäta luftflöden enligt SS-EN 16211 
På denna lunchträff presenteras europastandar-
den Fältmetoder för mätning av luftflöden som 
finns på svenska som SS-EN 16211:2015. Stan-
darden behandlar hur du mäter luftflöden på plats 
i byggnader, och ersätter gamla Formas T9:2007, 
Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsin-
stallationer. 

Standarden presenteras av 
Carl Welinder, vd för 
Swema AB – ett medlems-
företag i Svensk Ventilat-
ion. Carl är svensk expert i 
den europeiska standardi-
seringsgrupp som har utar-
betat standarden. Han har 
också varit delaktig i den 
svenska översättningen. 

Tid och program 
Tisdag 30 oktober 2018. 
10.00‒11.00 Föredrag med frågestund. 
11.00 Lunch. 

Plats 
Restaurang Mastmagasinet, Södra Hamngatan 5, 
Kristinehamn. 

Länk till anmälan 

Kontaktperson 
Linn Holegård, Linn.Holegard@sis.se, telefon 08- 
555 521 37. 

https://iuc-utbildning.se/nyheter/2018/ventilationsmontorer-i-fokus
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-grundkurs
https://goo.gl/maps/35KUNBLUJBR2
https://goo.gl/maps/35KUNBLUJBR2
https://goo.gl/forms/cfQkrZ0ZXl11Ollp2
mailto:Linn.Holegard@sis.se
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Stockholms Lokalavdelning  
 
Kommande lunchträffar 
8 oktober  Förvaltarens syn på ventilations-

åtgärder 

12 november Luftkvalitet och hälsa. 

10 december  Rensluckor i ventilationskanaler: 
Vad är lämpligt och vad säger 
reglerna? 

Höstmöte  
18-19 oktober 
Träffa dina 
branschkollegor, 
engagera dig i ar-
betsgrupperna 
och håll dig infor-
merad. Och dess-
utom skaldjurs-
buffé! 
Anmälningstiden är ute, men extra platser kan 
eventuellt ordnas.  
Intresseanmälan för restplatser. 

Nya avgångs- och återkomsttider 
Samling klockan 16.00 den 18 oktober i Birkater-
minalen, återkomst klockan 14.00 den 19 okto-
ber. 

Lunchträff 8 oktober 
Förvaltarens syn på ventåtgärder 
Vår oktoberträff bjuder på något som många har 
efterfrågat: inblickar i hur en fastighetsförvaltare 
ser på det som ventilationsbranschen erbjuder. 
Förvaltarens roll är ju i första hand att se till fastig-
hetens totalekonomi, och där är driftnettot sty-
rande i de flesta fallen. 

 Hur bedöms lönsamheten i en åtgärd som för-
bättrar inomhusklimatet? 

 Hur visar man för en fastighetsägare att en åt-
gärd är lönsam?  

 Är FTX alltid lösningen? 

Björn Schenholm är affärsut-
vecklare på Einar Mattsson Fas-
tighetsförvaltning AB. Björn har 
bland annat jobbat med kultur-
hus och har lång erfarenhet som 
förvaltare och byggare. 

Tid och program 
Måndag 8 oktober 2018 
11.30 Lunchsmörgås och kaffe 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats 
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 
2, Hägersten  

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning 
Energi & Miljötekniska föreningen  

Pris 
Mötet är gratis för medlemmar i Svensk Ventilat-
ion. Övriga betalar 100 kr kontant eller via Swish.  

Länk till anmälan 

https://goo.gl/forms/gVl5WLoPYUBhiUDy1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemD2g03aV_lEohZsihVH9QtdXEQyL2mAV2pEbj5BdEM_elGA/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/gVl5WLoPYUBhiUDy1
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Utbildning och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2019-04-08 - 2019-10-25 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 1 

2018-10-02 – 2018-10-02 Stockholm Södra 

Ventilationsmontör steg 2 

2018-11-12 – 2018-11-13 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 3 

2018-12-05 - 2018-12-06 Stockholm Södra 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

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

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

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2018-10-08 - 2018-10-10 Stockholm Norra 

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

Injustering av luftflöden 

2018-10-15 - 2018-10-17 Katrineholm 

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

Mätning av luftflöden 

2018-10-23 - 2018-10-24 Katrineholm 

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

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2018-11-13 - 2018-11-13 Stockholm Södra 

Projektekonomi 

2018-12-03 - 2018-12-04 Katrineholm 

Projektledarutbildning, 10 kursdagar 

3+2+3+2=10 dagar  Kontakta IUC 

Varvad montörsutbildning 
Halvårsutbildningen till ventilationsmontör har fått 
ett positivt mottagande, så det blir en omgång 
även 2019. Läs mer om ventilationsmontörsutbild-
ningen och anmäl er till nästa utbildningsstart. 

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

  

https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsteknik
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-ovk-certifieringsprov
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/injustering-av-luftfloden
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/matning-av-luftfloden
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-grundkurs
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/projektledning/projektekonomi
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/projektledning/projektledarutbildning
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsmontor
http://www.energi-miljo.se/tidningen/digitala-utgavor-av-energi-miljo/forsta-renodlade-utbildningen-ventmontorer
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Medlemskalender sep−nov 

2018-09-04 Branschdag om brandskydd, Visby 

2018-09-10 Lunchträff om rumsakustik, Stock-
holm 

2018-09-11 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2018-09-12 Ledningsgrupp, YH Enköping 

2018-09-13 Styrgrupp Produkter, Skövde 

2018-09-13 SIS TK 181 Brandsäkerhet, Stock-
holm 

2018-09-20 -21 Styrelsemöte, Jönköping 

2018-09-25 -29 Eurovent Summit, Sevilla 

2018-10-01 Radondagen, webbsändning 

2018-10-02 Legitimationskrav vid godsavläm-
ning, webbmöte 

2018-10-03 Roadshow Luften vi andas, Kungs-
backa kommun 

2018-10-04 Ledningsgrupp YH IUC, Katrine-
holm 

2018-10-08 Lunchträff om förvaltarens syn på 
ventilationsåtgärder, Stockholm 

2018-10-09 Branschdag om brandskydd, Kris-
tianstad 

2018-10-11 Roadshow Luften vi andas, Kungs-
backa kommun 

2018-10-18 -19 Höstmöte med Lokalavdelning 
Stockholm, M/S Birka 

2018-10-23 SIS TK 110 Akustik och buller, 
Stockholm 

2018-10-30 Lunchträff om luftflödesmätning, 
Kristinehamn 

2018-11-12 Lunchträff om luftkvalitet och 
hälsa, Stockholm 

2018-11-13 SIS TK 170 (Luftbehandling), 
Stockholm 

2018-11-14 BeBo & Belok konferens, teknik-
tävling presenteras, Stockholm 

2018-11-22 Styrelsemöte, Stockholm 

Ny vägledning om Fläkt-i-drift 
En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation gav vå-
ren 2018 ut denna vägledning som nu finns till 
salu i vår webbutik. Boken riktar sig till alla som 
projekterar, installerar, inspekterar eller sköter 
byggnader med ventilationssystem med Fläkt-i-
drift.  

Medlemspris 200 kr, ordinarie pris 400 kr. 
Läs mer och beställ. 
Vägledningen erbjuds även till ett förmånligt pa-
ketpris tillsammans med Praktiska lösningar - 
Brandskydd - Ventilation. Till paketerbjudandet 

Vad menas med Fläkt-i-drift? 
En skyddsmetod där man låter ventilationssystemet 
fortsätta att gå om det börjar brinna för att på så sätt 
suga undan brandgaserna. Så egentligen menar man 
fläkt i drift vid brand. Att projektera, installera och 
sköta ventilationssystem med Fläkt-i-drift kräver sär-
skild omsorg och vissa specialkunskaper. 

 

Ny bok 

http://www.svenskventilation.se/publikation/vagledning-flakt-i-drift/
http://www.svenskventilation.se/publikation/paketpris-brandboken-och-flakt-i-drift/
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