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Tekniktävling om ventilation 
Äntligen startar Svensk Ventilations och BeBos 
tävling om ventilationskomponenter i energieffek-
tiva flerbostadshus! Energimyndigheten har fattat 
beslutet om att finansiera tävlingen. Tävlingen be-
står av två delar och man kan välja att delta i end-
ast en del eller i båda. 

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering 
Här eftersöks lösningar för att tillföra mer luft i sam-
band med att luftflödet i spiskåpan ökas, för att be-
gränsa undertrycket i lägenheten. Detta är särskilt vik-
tigt vid brand, då undertryck kan hindra exempelvis 
barn, äldre och funktionshindrade från att öppna ytter-
dörren och utrymma. 

Del B: Samlings- och fördelningslådor 
Här eftersöks standardiserade och kostnadseffektiva 
lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning 
och rationell injustering, och som uppfyller krav om 
lufttäthet, brand, ljud, etc. 
Tidplan för tävlingen 
26 augusti Föranmälda får tävlingshandlingar. 
2 september Startseminarium i 

Stockholm eller via 
webb. Länk till anmä-
lan. 

13 februari Deadline för tävlings-
förslag. 

21-21 april Vinnarna koras på 
Nordbygg 2020. 

Läs mer och anmäl dig till tävlingen. 

Luftkvalitet har störst påverkan 
En studie från USA visar att över 67% av de 
1 600 nordamerikanska anställda som undersökts 
sa att de är mer produktiva på arbetsplatser som 
främjar en hälsosam miljö. Luftkvalitet anses ha 
störst påverkan på arbetsplatsens välbefinnande 
och därefter kommer dagsljus. Läs mer. 

 

Uppmaning till partikelkrav inomhus 
Eurovent begär att Direktivet om 
byggnaders energiprestanda 
(EPBD) ska sätta gränser som 
gäller luftkvaliteten inomhus. An-
nars riskerar vi att offra hälsan för 
att uppnå energikraven. Som 
första steg föreslås att reglerna 
baseras på tilluftskategori 2 (SUP 2) enligt EN 
16798-3. I förlängningen vill Eurovent se regler 
som ställer krav på luftkvaliteten i själva rummen 
(inte bara i den tillförda luften). Läs mer. 

Standarden EN 16798-3:2018 Funktionskrav på venti-
lations- och luftkonditioneringssystem är knuten till Di-
rektivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Den 
rekommenderar bland annat att medlemsstaternas reg-
ler om energi i byggnader använder sig av fem olika 
tilluftskategorier som härleds ur WHO:s gränsvärden 
för luftföroreningar. Tilluftskategori 2 (SUP 2) är den 
näst bästa kategorin och kräver föroreningshalter som 
ligger under 50 % av WHO:s gränsvärden.  

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=282295a6f8bbb56c74dcf4bbcb843202dce4dc7&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=282295a6f8bbb56c74dcf4bbcb843202dce4dc7&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=282295a6f8bbb56c74dcf4bbcb843202dce4dc7&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=282295a6f8bbb56c74dcf4bbcb843202dce4dc7&Origin=Direct
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://workinmind.org/2019/08/14/natural-light-air-quality-have-greatest-impact-on-workplace-wellness-says-us-study/
https://workinmind.org/2019/08/14/natural-light-air-quality-have-greatest-impact-on-workplace-wellness-says-us-study/
https://eurovent.eu/?q=articles/eurovent-develops-position-paper-particulate-concentration-limits-ventilation-systems-and
https://eurovent.eu/?q=articles/eurovent-develops-position-paper-particulate-concentration-limits-ventilation-systems-and
https://pingbull.us7.list-manage.com/track/click?u=394b3d2ca903c8684203c524f&id=59a9f2628a&e=0480617981
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Värme ökar på emissionerna 
Byggnadsmaterial och inredning smutsar ner in-
omhusluften mer när det är varmt. Och emission-
erna kan variera avsevärt över dygnet. Det har 
forskare i Washington State funnit i en undersök-
ning i olika bostäder i USA. Ytterligare ett gott 
skäl att behovsstyra ventilationen, alltså. Läs mer 
 

Certifiering kan ge god inomhusluft 
Att miljöcertifiera byggnader går ofta, men inte all-
tid, hand i hand med bra luft inomhus. Man kan 
klara certifikatet utan att säkerställa inomhusluften 
om man samlar många poäng på andra områden, 
till exempel energi. Men situationen har enligt 
amerikanska forskare blivit bättre på senare år; till 
exempel är det numer lätt att få tag på inredning 
och färg med låga emissioner. Och själva bygg-
naden behöver inte vara särskilt märkvärdig eller 
ens ny för att erbjuda god inomhusluft. 
−Med bara litet omsorg kan befintliga byggnader 
förvandlas till högpresterande miljöer, säger Jo-
seph Allen, professor i folkhälsa vid Harvard. Läs 
mer. 

Ny skolrapport om OVK 
Inom en snar framtid kommer Svensk Ventilation 
att publicera rapporten I klassrummet står luften 
still. I nästan 30 år har lagstiftning kring obligato-
risk ventilationskontroll (OVK) funnits, som åläg-
ger byggnadssägare att kontrollera ventilationen, 
och kommunen att tillse att så sker. OVK är den 
mest grundläggande kvalitetssäkringen av inom-
husluft. För fem år sedan undersökte Svensk 
Ventilation, efter 
återkommande 
varningstecken, 
hur tillsynen funge-
rar i kommunerna. 
Resultaten då var 
alarmerande. Nu 
har vi fem år se-
nare undersökt 
detta igen. Resul-
tatet kommer att 
finnas i den kom-
mande rapporten.  

Tung rapport om luften i skolan 
Politiken borde satsa mer på god luftkvalitet i sko-
lor och alltid beakta hälsan när man renoverar 
och klimatsäkrar skolbyggnader. Det understryks i 
en ny rapport från EU-organet Health and Envi-
ronment Alliance (HEAL). Rapporten baseras på 
mätningar av luftkvalitet både ute och inne i 50 
grundskolor i sex EU-huvudstäder. Läs mer. 

Luftföroreningar är det allvarligaste miljöhotet mot 
hälsan i EU, med årligen 400 000 förtidiga dödsfall 
och ohälsokostnader på hundratals miljarder Euro. 
Barn är särskilt utsatta för dessa risker. 

  

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190606133743.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190606133743.htm
https://www.bbc.com/worklife/article/20190724-why-indoor-air-quality-matters-to-our-bodies-and-our-brains
https://www.bbc.com/worklife/article/20190724-why-indoor-air-quality-matters-to-our-bodies-and-our-brains
https://www.bbc.com/worklife/article/20190724-why-indoor-air-quality-matters-to-our-bodies-and-our-brains
https://www.bbc.com/worklife/article/20190724-why-indoor-air-quality-matters-to-our-bodies-and-our-brains
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2019/06/HEAL-Healthy-air-children_EU.pdf
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2019/06/HEAL-Healthy-air-children_EU.pdf
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Konjunkturrapport för medlemmar 
Vill du se hur ventilationsmarknaden utvecklas i 
detalj? Logga in på medlemssidorna och ta del av 
statistiken fram till kvartal 1 i år. De senaste fjor-
ton åren har installationsvolymerna vuxit med 
66 % inflationen borträknad. Just nu leder Väst-
manlands län med 159 % tillväxt jämfört med 
2005. 

Marknadsinformationen på medlemssidorna visar: 

 Kvartalsstatistik för ventilationsinstallationer i Sve-
riges län. Uppdateras sommar och vinter. 

 Konjunkturrapport med tvåårsprognos uppdelad i 
fem regioner för sektorerna Småhus, Flerbostads-
hus, Industri och lager, Kontor och handel, Offent-
lig sektor samt Byggnadsunderhåll. Uppdateras vår 
och höst. 

 Specialrapport om förväntningar på personalrekry-
tering och efterfrågan. Uppdateras varje höst. 

 Marknadssignaler & prognoser för byggbranschen. 
Uppdateras varje månad. 

Hyresrätten vinner andelar 
Enligt Statistiska Centralbyråns senaste statistik, 
så faller bostadsbyggandet. Men byggandet av 
hyresrätter är fortfarande starkt, vilket är positivt 
för ventilationsbranschen. Jämfört med bostads-
rätter så antar man nämligen att hyresrätter i 
större utsträckning med balanserad ventilation 
och värmeåtervinning (FTX). Av påbörjade lägen-
heter i flerbostadshus under första halvåret var 
hela 61 % hyresrätter. Andelen har under de sen-
aste åren annars pendlat kring 50 %. Sammanta-
get verkar därför byggandet av hyresrätter fort-
sätta i samma takt som tidigare. Läs mer. 

Fastighetsägarna - innemiljö 
Fastighetsägarna har tagit fram en nyutgåva av 
boken God inomhusmiljö – en handbok för fastig-
hetsägare. Svensk Ventilation har deltagit i refe-
rensgruppen. Handboken riktar sig framför allt till 
mindre fastighetsägare och bostadsrättsför-
eningar men eftersom den behandlar frågor som 
berör alla så bedömer Fastighetsägarna att den 
även har ett allmänvärde. Läs mer.  

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Ventilationsentreprenader i 
Västmanlands län, index

http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/nybyggnad-av-bostader/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/nybyggnad-av-bostader/
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/ny-handbok-ska-gora-inomhusmiljon-battre/
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/ny-handbok-ska-gora-inomhusmiljon-battre/
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Brett program i Visby 
Under Almedalsveckan fylldes Svensk Ventilat-
ions trailer i vanlig ordning för diskussioner på ett 
spektrum av teman. Hela nio paneldiskussioner 
och ett föredrag betades av på de tre dagar som 
trailern var på plats:  

Måndag - Energieffektivisering 

Tisdag - Inomhusklimat 

Onsdag - Bygg och renovering 

En ny vinkel för i år levererades av Karin Hjerpe 
från SMHI (nedan) som visade vilka temperaturer 
vi måste förbereda oss för om några decennier.   
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Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilat-
ionsbranschens remissin-
stans och kommer under hös-
ten lämna följande remissvar:  

• Boverkets rapport 2019:61 
Inspektion av uppvärm-
ningssystem och luftkon-
ditioneringssystem. 

• PM Byggnaders energiprestanda – förslag på 
ändringar i plan och byggförordningen. 

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

• Förslag till ändring av Boverkets Byggregler 
(2011:6) – föreskrifter och allmänna råd avsnitt 
5 och 9, BFS 2020:xx.  
Den här remissen innehåller bl.a. skärpningar 
i energihushållningsavsnittet inklusive SFP. 
Vi kommer att göra mailutskick till medlem-
marna för att ta in synpunkter.   

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar 

 
Ny värmeväxlarstandard dröjer 
CEN TC 110 Heat Exchangers har nu officiellt 
påbörjat revideringen av EN 308 Test procedures 
for establishing performance of air to air and flue 
gases heat recovery devices. Ett utkast ska vara 
färdigt 2020, så uppdateringen kommer tidigast 
2021. Den gällande utgåvan är från 1997. 

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. 

• 13 september, Stockholm 
• 9 oktober, Stockholm, kombinera gärna 

med fortsättningskurserna 10 oktober 
• 23 oktober, Göteborg 
• 14 november, Malmö 
• 5 december, Stockholm 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/utbildning/vara-utbildningsomraden/standardisering/
https://www.sis.se/utbildning/vara-utbildningsomraden/standardisering/
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Ekodesignkraven följs upp 
Fas 3 av projektet EEPLIANT har beviljats 
6,8 miljoner Euro till uppföljning av ekodesign- 
och energimärkningskraven och förbättringar av 
marknadskontrollen. Av pengarna är 1,5 MEUR 
avsatta till provning. Små ventilationsenheter (re-
sidential ventilation units) granskas i ett eget del-
projekt under tysk ledning. Läs mer. 

 

Energimyndigheten 
 

Ny guide för EPREL 
På Energimyndighetens webb finns en ny guide 
för den europeiska produktdatabasen för energi-
märkning, EPREL European Product Registry for 
Energy Labelling. Guiden är framtagen av de 
danska, svenska, finska, norska och isländska 
energimyndigheterna. Läs mer. 

Regler om reservdelar på gång 
Europas strävan mot cirkulär ekonomi innebär 
bland annat att produkter ska vara möjliga att re-
parera. Många ekodesignförordningar kommer 
därför att kompletteras med krav om att reservde-
lar ska vara tillgängliga med viss leveranstid. Inte 
bara när produkten säljs utan också under en viss 
period efter att den har slutat säljas. 

Komfortfläktar får energimärkning 
Energimyndigheten har hållit branschmöte om de 
pågående ändringarna av ekodesign- och energi-
märkningsreglerna för luftluftvärmepumpar och 
komfortfläktar. Utöver skärpta effektivitetskrav för 
värmepumparna så införs märkning med A-G-
skala även för komfortfläktar.  

Effektivitetsmåttet för energimärkning av komfortfläk-
tar är flöde/effekt, (m³/minut)/W och kallas Seasonal 
space cooling energy efficiency. Omvänt för den som 
är van att räkna med SFP, men mer pedagogiskt. Ef-
fektivare komfortfläktar får högre nyckeltal. 

Översyn av byggreglerna 
Boverket ska se över byggreglerna och syftet är 
att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och 
konsekvent regelverk. Myndigheten kommer 
senare i höst att bjuda in myndigheter och aktörer 
i bygg- och fastighetssektorn till dialoger om 
utformningen av de nya reglerna. Boverkets 
uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 
20 december 2020. Läs mer.  

 

http://www.eepliant.eu/index.php/new-about-eepliant/about-eepliant3
http://www.eepliant.eu/index.php/new-about-eepliant/about-eepliant3
http://www.eepliant.eu/index.php/new-about-eepliant/about-eepliant3
http://www.eepliant.eu/index.php/new-about-eepliant/about-eepliant3
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/databas-for-europeisk-energimarkta-produkter/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/databas-for-europeisk-energimarkta-produkter/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverket-ser-over-byggreglerna/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverket-ser-over-byggreglerna/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q%3D16D0-9E4-8AC8-60c96831f1c9948d719fd0cb4b12ee42-62&data=02|01|erik.osterlund@svenskventilation.se|64e8fe654af244a8bcf208d700425d96|1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882|0|0|636978157356009259&sdata=58X99xr%2B/1Vah90Jrtr1Y1u9wsggF9x8pvWXPBEhje0%3D&reserved=0


Nr 6 2019 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Arbetsmiljöverket 

Bullerappen uppdaterad 
Arbetsmiljöverkets bullerapp är nu uppdaterad. 
Har du den installerade på din telefon sedan 
tidigare så söker uppdateringarna upp din telefon 
och du klickar Uppdatera. Läs mer om 
uppdateringen. 

Nya riktlinjer för byggavfall 
Sveriges Byggindustrier har kommit med uppda-
terade riktlinjer för avfall inom bygg- och rivnings-
branschen. Riktlinjer hjälper entreprenören att 
uppfylla miljöbalkens 
krav och att möta sam-
hällets förväntningar om 
ökad cirkulär ekonomi. 
Läs mer. 

Energihandboken i tredje upplagan 
Energihandboken, 
som Svensk Ventilat-
ion ger ut tillsammans 
med andra bransch-
aktörer, kommer snart 
i en tredje uppdaterad 
upplaga. Tidigare ut-
gåvorna 2008 och 
2015 har varit upp-
skattade av branchen 
och även använts 
inom kurser och ut-
bildningar. 

Bakom Energihandboken står Energieffektivise-
ringsföretagen, HSB Riksförbund, Installatörsföre-
tagen, Isoleringsfirmornas Förening, Svenska Kyl- 
och Värmpumpföreningen, Svensk Ventilation och 
WSP Sverige AB. 

 

  
Hjälp till att sprida Kanalen 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan ha 
nytta och glädje av den information vi sprider via 
vårt nyhetsbrev? Skriv in e-postadressen längst 
ner på vår startsida www.svenskventilation.se. 

 

  

https://www.av.se/nyheter/2019/apparna-uppdaterade/
https://www.av.se/nyheter/2019/apparna-uppdaterade/
https://www.av.se/nyheter/2019/apparna-uppdaterade/
https://www.av.se/nyheter/2019/apparna-uppdaterade/
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
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Bli ventilationsingenjör 
Det finns fortfarande plaster kvar till utbildningen 
Ventilationsingenjör med inriktning styr- och 
reglerteknik. Det är en yrkeshögskoleutbildning 
som är avgiftsfri och CSN-berättigad. 
Kontakta Yrkeshögskolan i Enköping 
tel. 0171-625076. Studiestart är den 
26 augusti 2019 och läs gärna mer. 

Potentiella yrkesroller efter utbildning: 

Yrkesroll 1: Ventilationsingenjör 

Yrkesroll 2: Projektör ventilation (ritar systemet) 

Yrkesroll 3: Projektledare 

Yrkesroll 3: Styr- och reglertekniker 

Yrkesroll 4: Industrikonstruktör, ventilation 

Yrkesroll 5: Inköpare 

Yrkesroll 6: Ventilationstekniker 

 
Ventilationsmontörsutbildningen 
Den 14 oktober startar nästa omgång av INSU:s 
varvade utbildning för ventilationsmontörer. Ut-
bildningen är förlagd till Stockholm och Katrine-
holm. Läs inbjudan eller gå direkt till INSU:s in-
formations- och bokningssida. 

INSU (tidigare IUC) har tillsammans med Svensk 
Ventilation tagit fram denna utbildning. Den som 
arbetar på ett medlemsföretag får 10 % rabatt på 
kursavgiften. 

Så här är kursen upplagd: 
Under ett halvår varvar man teoretiska utbild-
ningsveckor på INSU, med praktiska tränings-
veckor på företaget. På INSU blir du utbildad av 
duktiga lärare och konsulter. På din arbetsplats 
tränar du praktiskt under ledning av ditt företags 
erfarna ventilationsmontörer. Utbildningen lär dig 
att kvalitetssäkra arbeten och undvika reklamat-
ioner och ”backjobb”. Med rätt grundkunskaper är 
det lättare att göra rätt redan från start. 

Läs även intervjun 
med Johan Boström 
som gick utbildningen 
Ventilationsmontör för 
två år sedan. Han be-
rättar om hur utbild-
ningen har förändrat 
hans syn på sin yrkes-
roll och hur den gett 
både honom och före-
taget besparingar.  

  

https://enkoping.se/underwebbar/yrkeshogskolan/jag-vill-studera/yrkesutbildningar/ventilationsingenjor.html
https://enkoping.se/underwebbar/yrkeshogskolan/jag-vill-studera/yrkesutbildningar/ventilationsingenjor.html
https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
https://iuc-utbildning.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning
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Stockholms Lokalavdelning  

 
Höstmöte 10–11 oktober 
Träffa dina branschkollegor, engagera dig i ar-
betsgrupperna och håll dig informerad. Och dess-
utom skaldjursbuffé! Resa, måltider och övernatt-
ning i enkelhytt för bara 750 kronor per deltagare. 
Anmälan senast den 9 september. 

Kommande lunchträffar 
Vi träffas den andra måndagen i varje månad i 
Hägerstensåsens medborgarhus med lunch-
macka klockan 11.30. Tematimmen startar 
klockan 12.00.  

9 september Ventilationsnyheter i 
AMA VVS & Kyla 19. 

14 oktober tema ej fastställt. 

11 november  tema ej fastställt. 

9 december  tema ej fastställt. 

Aktivitetsgruppen söker deltagare 
Att Svensk Ventilations lunchträffar är så populära 
beror sannolikt inte på de visserligen både goda 
och närande mackor som förtäres i Hägerstenså-
sen den andra måndagen i varje månad. Nej, 
nyckeln till denna lokala succé ligger mer i de va-
rierande och aktuella 
teman som insatta ex-
perter förmedlar. Lokal-
avdelningens Aktivi-
tetsgrupp har plats för 
flera ventilatörer med 
näsa för det som är ak-
tuellt och som kan leta 
upp lämpliga före-
dragshållare.  

Anmäl dig till erik.osterlund@svenskventilation.se 
och kom till mötet på Ringvägen 100 den 3 sep-
tember klockan 10.30. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9vsW_Ot6jRvhluf4DVoMkWuDn_UrIQkE2xXXrEfzW0XB5mA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9vsW_Ot6jRvhluf4DVoMkWuDn_UrIQkE2xXXrEfzW0XB5mA/viewform?usp=sf_link
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Jag%20vill%20delta%20i%20Aktivitetsgruppen
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Jag%20vill%20delta%20i%20Aktivitetsgruppen
https://goo.gl/forms/gVl5WLoPYUBhiUDy1
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Lunchträff 9 september 
Ventilationsnyheter i AMA 19 
I maj kom nya AMA VVS & Kyla ut. Version 19 er-
sätter den tre år gamla version 16. Lunchträffen 
informerar brett om förändringarna - läs mer hos 
Byggtjänst. I Kanalen Nr 5 (sidan 4) pekade vi ut 
sådant som berör ventilation, till exempel: 

 Endast två alternativ att skarva spirokanaler: 
nit eller skruv med reducerad borrspets.  

 Omskrivet avsnitt om kontroll av luftbehand-
lingssystem. 

 Luftfilter enligt standarden ISO 16890. 
 Isoleringstabellen har tagits bort. 
 Nya koder och rubriker för kanaler och 
ozon/UV-rening. 

 Tredjepartscertifierade kanalsystem. 
 Zink-magnesium (ZM) som plåtmaterial. 

 
Dagens presentatör är Martin 
Brunnkvist, teknisk redaktör på 
Svensk Byggtjänst. Martin är 
den som har lett arbetet med 
den nya versionen. 
 

Tid och program: Måndag 9 september 2019 
11.30 Lunchsmörgås och kaffe 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksda-
lervägen 2, Hägersten  

Arrangörer 
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning 
Energi & Miljötekniska föreningen 

Pris: Mötet är gratis för medlemmar i Svensk 
Ventilation. Övriga 100 kr kontant eller via Swish.  

Länk till anmälan 

 
 
 
Lokalavdelningarna Syd och Nord 
 
Informationsträffar 9 och 11 september 
Att mäta luftflöden 
Standarden SS-EN 16211:2015 Fältmetoder för 
mätning av luftflöden behandlar hur man mäter 
luftflöden på plats i byggnader, och ersätter gamla 
Formas T9:2007, Metoder för mätning av luftflö-
den i ventilationsinstallationer. 

Standarden presenteras av 
Carl Welinder, svensk expert i 
den europeiska grupp som har 
utarbetat standarden. Carl har 
fått Svensk Ventilations utmär-
kelse för sitt arbete med just 
denna standard. 

Klicka på orterna för att anmäla. 

Jönköping måndag 9 september 2019 
09:30 Frukostmackor. 
10:00-11:00 Föredrag med frågestund. 

Sundsvall onsdag 11 september 2019 
11:00-12:00 Föredrag. 
12:00 Lunchmackor och tid för frågor. 

Mötet inklusive mackorna är gratis.  

Arrangörer: 
SIS Svenska Institutet för Standarder. 
Energi & Miljötekniska föreningen. 
Funktionskontrollanterna i Sverige. 
Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare. 
Svensk Ventilation.  

https://static.byggtjanst.se/amadocs/ANY_1-2019_sid_42-47.pdf
https://static.byggtjanst.se/amadocs/ANY_1-2019_sid_42-47.pdf
https://static.byggtjanst.se/amadocs/ANY_1-2019_sid_42-47.pdf
https://static.byggtjanst.se/amadocs/ANY_1-2019_sid_42-47.pdf
http://www.svenskventilation.se/2019/06/kanalen-nr-5-2019/
http://www.svenskventilation.se/2019/06/kanalen-nr-5-2019/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt1myj7lY-U4LhZPeCYErovakoJ1kLLe8qkSGxe1MGUB3qPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt1myj7lY-U4LhZPeCYErovakoJ1kLLe8qkSGxe1MGUB3qPw/viewform?usp=sf_link
https://www.sis.se/bokaflde/bokakurstillfllen/?id=UTB-F558990-1577989
https://www.sis.se/bokaflde/bokakurstillfllen/?id=UTB-F558990-1577989
https://www.sis.se/bokaflde/bokakurstillfllen/?id=UTB-F558990-1577990
https://www.sis.se/bokaflde/bokakurstillfllen/?id=UTB-F558990-1577990
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2019-10-14 – 2020-03-13 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 1 

2019-09-23 – 2019-09-24 Göteborg 

2019-10-07 – 2019-10-08 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 2 

2019-10-16 – 2019-10-17 Stockholm 

2019-10-28 – 2019-10-29 Katrineholm 

2019-11-25 – 2019-11-26 Stockholm 

2019-12-02 – 2019-12-03 Göteborg 

Ventilationsmontör steg 3 

2019-12-03 – 2019-12-04 Katrineholm 
2019-12-17 – 2019-12-18 Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 

Ventilationsteknik 

2019-10-09 – 2019-10-10 Katrineholm 
2019-11-27 – 2019-11-28 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2019-09-09 – 2019-09-11 Katrineholm 

2019-09-23 – 2019-09-25 Stockholm 
2019-10-23 – 2019-10-25 Göteborg 

2019-11-11 – 2019-11-13 Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2019-09-04 – 2019-09-06 Katrineholm 

2019-09-23 – 2019-09-25 Katrineholm 
2019-12-10 – 2019-12-12 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2019-09-02 – 2019-09-03 Katrineholm 

2019-11-06 - 2019-11-07 Katrineholm 

2019-12-18 – 2019-12-19 Katrineholm 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2019-09-10 Katrineholm 

2019-11-19 Stockholm 

Projektekonomi 

2019-12-11 – 2019-12-12 Katrineholm 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagarr 

2019-10-02 – 2019-11-07 Stockholm 
2019-11-12 – 2019-11-28 Göteborg 

 

Ventilationsmontörsutbildningen 
Den 14 oktober startar nästa omgång av INSU:s 
varvade utbildning för ventilationsmontörer. Ut-
bildningen är förlagd till Stockholm och Katrine-
holm. Läs inbjudan eller gå direkt till INSU:s in-
formations- och bokningssida. 

  

https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsteknik/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsteknik/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-och-ovk-certifieringsprov/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-och-ovk-certifieringsprov/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/injustering-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/injustering-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/matning-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/matning-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/matning-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/automation-styr-reglerteknik/styr-reglerteknik-grundkurs-vs-kyla-ventilation/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/automation-styr-reglerteknik/styr-reglerteknik-grundkurs-vs-kyla-ventilation/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/juridik-ekonomi-salj/projektekonomi-vvs-och-kyla/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/juridik-ekonomi-salj/projektekonomi-vvs-och-kyla/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/projekt-ledarskap/projektledning-projektstyrning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/projekt-ledarskap/projektledning-projektstyrning/
https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
https://gallery.mailchimp.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/45199045-1bb0-4b6e-92da-7669136170ea/Ventilationsmontorsutbildning.pdf
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
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Medlemskalender  
juli-oktober 2019 

2019-06-30 – 
07-03 

Seminarier och mötesplats under 
Almedalsveckan, Visby 

2019-07-05 Roadshowplanering, webbmöte 

2019-08-13 Standard för storköksrening, 
webbmöte 

2019-08-14 Roadshow planeringsmöte, Stock-
holm 

2019-08-19 Informationsmöte för styrelsen, 
webbmöte 

2019-08-19 YH-introduktion för projektledare 
och kalkylator, Katrineholm 

2019-08-19 Roadshow planeringsmöte, webb-
möte 

2019-08-21 Styrgrupp Marknad 

2019-08-21 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, webbmöte 

2019-08-22 Standard för storköksrening, 
webbmöte 

2019-08-27 LTH-workshop: Boendetäthet och 
inomhusklimat, Lund 

2019-08-28 Roadshow planeringsmöte, Stock-
holm 

2019-08-28 Arbetsgrupp Byggvarubedömning 

2019-09-02 Tekniktävling ventilation, start-
seminarium, Stockholm 

2019-09-03 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2019-09-09 Lunchträff om AMA VVS & Kyla 
19, Stockholm 

2019-09-09 Frukostträff om luftflödesmätning, 
Jönköping 

2019-09-10 Styrgrupp Produkter 

2019-09-10 Branschdag om brand, Borlänge 

2019-09-11 Frukostträff om luftflödesmätning, 
Sundsvall 

2019-09-12 Styrgrupp Brand 

2019-09-18 INSU YH ledningsgrupp projektle-
dare och kalkylator, webbmöte 

2019-09-19 BeSmå-möte, webbmöte 

2019-09-19 Arbetsgrupp Fläktval för brand-
skydd, webbmöte 

2019-09-26 -27 Styrelsemöte, Avesta 

2019-10-03 YH Ventilationsingenjör lednings-
grupp, Enköping 

2019-10-10 -11 Höstmöte lokalavdelning Stock-
holm, M/S Birka 

2019-10-14 Lunchträff, Stockholm 
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