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Fattiga har sämre inneluft 
Forskare vid UCL i London 

rapporterar att hushåll med 

låg inkomst lider värre av då-

lig inomhusluft än rikare hus-

håll. Orsakerna är mindre 

rum, sämre köksventilation, 

trångboddhet och att bostä-

derna generellt ligger där ut-

omhusluften är sämre. Fors-

karna pekar också på vad som borde göras, ex-

empelvis bättre underhåll av ventilationssystem 

och att utbilda om att man bör använda köksfläk-

ten när man lagar mat. Läs mer 

Rapport från WHO och OECD 
Luftföroreningar kostar de europeiska ekonomi-

erna mycket pengar per år i sjukdomar och döds-

fall. WHO Europa och OECD att ha släppt en rap-

port om den ekonomiska kostnaden för hälsoef-

fekterna. Läs rapporten om kostnaderna. 

Luftkvaliteten i Stockholm  
Luftföroreningarna i Stockholm minskar, men 

ännu har inte målen nåtts. För att klara målen 

sätts miljökvalitetsnormer upp för uteluften. Vi vis-

tas faktiskt 90 procent av vår tid inomhus och där-

för är det minst lika intressant och veta hur luften 

är inomhus. I vår tidning AER finns en artikel som 

visar mätresultat från en lägenhet på Hornsgatan i 

Stockholm före respektive efter installation av 

FTX-system. Installationen av FTX- systemet vi-

sar att god luftkvalitet kan uppnås även vid en 

hårt trafikerad gata med höga partikelhalter. Läs 

artikeln och följ luftkvaliteten i svenska storstäder 

på IVL:s webb. 

Mångfald i branschen 
På årsmötet den 7 maj delades två mångfaldsut-

märkelser ut, till Ventab i Göteborg och till Syste-

mair Sverige AB. Juryns motivering är att båda fö-

retagen lyft fram kvinnliga medarbetare på alla ni-

våer i en i övrigt mycket mansdominerad bransch. 

Utmärkelserna togs emot av Hillevi Skötte (t v), vd 

på Ventab, och Pär Johansson (t h), vd på Syste-

mair Sverige. I mitten Svensk Ventilations ordfö-

rande Anders Freyschuss.  Läs mer 

 

Årets insatser 
Varje år utser Svensk Ventilation personer eller 

grupper som har gjort något speciellt för bran-

schen. På årsmötet delades utmärkelsen ut till: 

 Centralstationsgruppen 

som under Lungtestardagarna diskuterade in-

omhusluft och ventilation med allmänheten. 

 Bostadsgruppen 

som kläckte idén till och genomförde vårt lyck-

ade deltagande på Fastighetsmässan 

 Styrgrupp Marknad 

stod för innehållet i tidningen AER och flera 

evenemang, t ex Almedalen 

 Anders Hedström 

föreläste i Almedalen och på symposiet Luft 

och hälsa. 

http://www.arcc-network.org.uk/low-income-households-are-more-likely-to-suffer-from-poor-indoor-air-quality/?utm_content=buffer078ee&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://env-health.org/news/latest-news/article/air-quality-costs-european
http://www.dn.se/sthlm/fororeningarna-minskar-men-annu-har-inte-miljomalen-natts/
http://www.svenskventilation.se/2015/03/matningar-pa-hornsgatan-visar-nyttan-av-ftx-mycket-battre-inomhusluft-i-utsatt-lage/
http://www.svenskventilation.se/2015/03/matningar-pa-hornsgatan-visar-nyttan-av-ftx-mycket-battre-inomhusluft-i-utsatt-lage/
http://www.ivl.se/press/nyheter/nyheter/foljluftkvalitetenisvenskastorstaderpawebben.5.15a855cb14c38029e64524.html
http://www.ivl.se/press/nyheter/nyheter/foljluftkvalitetenisvenskastorstaderpawebben.5.15a855cb14c38029e64524.html
http://www.vvsforum.se/nyheter/2015/maj/ventilationsforetag-vinner-pris-for-mangfald/
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Rekordmånga på årsmötet 
Ett hundratal ventilatörer hade i år valt att vara 

med på Svensk Ventilations årsmöte den 7 maj 

på Johannesbergs slott. Ordförande, Anders 

Freyschuss från Camfil, inledde med att hälsa väl-

kommen, öppnade mötet och förklarade att 2014 

varit ett fanatiskt lyckosamt och händelserikt år för 

föreningen. Han omvaldes som ordförande på yt-

terligare ett år. Fredrik Engdahl från Imtech, Joa-

kim Lönnberg från Lindab valdes också in i styrel-

sen och Ulf Bergquist, från Ventpartner, avtacka-

des för sitt långa förtjänstfulla arbete. 

Vd:n Britta Permats sammanfattade kort 2014 och 

redogjorde för fokusområdena 2015. Hon avslu-

tade det formella årsmötet med utdelning av ut-

märkelser inom mångfald och årets insatser. Efter 

den formella delen så var det paneldiskussion 

kring framtidens energieffektiva byggande under 

ledning av moderatorn Antoni Lacinai. Diskuss-

ionen inleddes av Riksdagsledamoten Leif Nys-

med (S) och därefter deltog övriga deltagare från 

Boverket, Fastighetsägarna, Veidekke, HSB, 

Byggmaterialindustrierna och Sveriges Centrum 

för Nollenergihus i paneldiskussionen. Avslut-

ningsvis fick årsmötesdeltagarna lyssna på Mag-

nus Johansson från Industrifakta om ”Trender och 

prognoser för ventilationsinstallationer”. Läs mer 

om årsmötet och nästa årsmöte är inbokat till den 

19 maj 2016.  

  

http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/presentationer/andra-tillfallen/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/presentationer/andra-tillfallen/
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=28318&parMenMPaID=9&admSiteID=1
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=28318&parMenMPaID=9&admSiteID=1
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Följ med till Almedalen 
Svensk Ventilation är på plats även under årets 

Almedalsvecka. I trailern anordnar vi ett antal fö-

redrag och seminarier samt visar vikten av ett bra 

och energieffektivt inomhusklimat. Här visar vi ut-

ställningen om luften vi andas men framför allt 

finns här avancerad utrustning på plats där man 

kan jämföra luften i Visby med andra städer och 

se hur den påverkar inomhusluften. Se vårt preli-

minära program 

 

Måndag 29/6  

9.00 - 9.30 Vilka energieffektiviseringar är lön-
samma i en fastighet? 

9.30 - 9.50 Hur kan vi göra miljonprogramslä-
genheterna attraktiva med bättre 
inomhusmiljö? 

10.00 - 10.30 Hur kan man skydda sig mot för-
oreningar i stadsluften inomhus? 

14.00 - 14.50 Vad är nära-noll energibyggna-
der? 

Tisdag 30/7  

9.00 - 9.50 Vita certifikat – nytt styrmedel för 
energieffektivisering? 

10.00 - 10.50 En miljard till skolrenoveringar – 
hur gör pengarna störst nytta? 

14.00 - 14.55 Vilka effekter får samhället av en 
upprustning av bostäder och bo-
endemiljöer? 

Onsdag 1/7  

10.00 - 10.50 Vem ska få lungcancer på grund 
av radon? 

16.00 - 16.50 Vem vill bli miljönär? Politiker ut-
manar Energieffektiviseringsun-
ionen. 

17.00 - 19.00 Installationsmingel 

Torsdag 2/7  

9.00 - 9.30 Vilka energieffektiviseringar är lön-
samma i en fastighet? 

9.30 - 9.50 Hur kan vi göra miljonprogramslä-
genheterna attraktiva med bättre 
inomhusmiljö? 

10.00 - 10.30 Hur kan man skydda sig mot för-
oreningar i stadsluften inomhus? 
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Deep Green Cooling – vinnare 
Vinnare av fjortonde upplagan av Stora Innekli-

matpriset blev Skanska AB som vinner priset för 

Deep Green Cooling, ett koncept för komfortkyla 

utan eldrivna kompressorer - ”kyla från berget och 

stora kylbafflar”. Systemet ger ett energisnålt och 

behagligt inomhusklimat. Läs mer 

Beställargrupp innovativ ventilation 
Europeiska beställargruppen för innovativ ventila-

tion, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bor-

länge kommun och Tunabyggen välkomnar in-

tresserade leverantörer, installatörer och ledande 

utvecklare inom branschen till ett interaktivt möte i 

PROBIS-projektet. Mötet kommer att diskutera in-

novativa och energieffektiva lösningar för ventila-

tion och inomhusklimat äger rum på SP i Göte-

borg den 26 maj, kl. 10-15. Anmälan till malin.hal-

ling@sp.se senast den 19 maj. Läs mer 

Ny standard om  

brandgasventilation 
Det finns en ny nationell svensk 

standard om brandgasventilation: 

SS883007 - Brandgasventilatorer – 

Kontroll av termisk brandgasventilat-

ion. Läs mer 

Eurovent Bulletin 
Ett nytt nummer finns nu av Euro-

vents nyhetsblad som visar vad 

som är på gång i Europa när det 

gäller lagar och regler som berör 

ventilations- och kylbranscherna. 

Logga in på våra medlemssidor 

och läs direkt i vårt arkiv för Euro-

vent Information Bulletin 

Eurovent Annual Meeting 
Svensk Ventilation och Stockholm är värd för 

årets stämma i Eurovent den 28-29 maj. Eurovent 

är de europeiska ventilations- och kylbranscher-

nas övergripande organisation. Den nordiska ven-

tilationsbranschen kan ytterligare förstärka sin 

ställning genom de nomineringar som ligger till 

styrelserna. Vi hoppas att Alex Rasmusen (Syste-

mair) väljs till ordförande och att Robin Vollert 

(Swegon) tar plats i styrelsen. Bengt Andersson 

(Lindab) är nominerad till styrelsen i Eurovent 

Certita Certicifation. 

  

http://www.slussen.biz/admin/news/newNews_SitePage.aspx?newNewID=27806&parMenMPaID=1156
mailto:malin.halling@sp.se
mailto:malin.halling@sp.se
http://www.probisproject.eu/
http://www.sis.se/standard/std-8013778
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
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Satsning på skolrenoveringar 
Regeringen satsar på skolrenoveringar i den eko-

nomiska vårpropositionen, vilket möjliggör för 

kommuner att förbättra arbetsmiljön i sina skolor. 

Statsbidraget uppgår till drygt en miljard kronor 

mellan 2015–2018. Det välkomnas av Svensk 

Ventilation som tillsammans med företrädare för 

allergiförbund samt lärar- och elevorganisationer 

har uppmärksammat behoven av satsningar på 

skolans fysiska arbetsmiljö – inte minst inomhus-

luften. Se även en debattartikel i Dagens Sam-

hälle, publicerad den 10 februari 2015:  

Undvik sanktionsavgifter  
Testa Arbetsmiljöverkets ”Avgiftsundvikaren” för 

att undvika dyra sanktionsavgifter och allvarliga 

olyckor. Läs mer www.avgiftsundvikaren.se/ 

 

Energikartläggning i stora företag  
Med hjälp av Energimyndighetens nya vägledning 

kan du avgöra om (vent-)företaget omfattas av la-

gen om energikartläggning i stora företag. Läs 

mer. 

Stöd till nya lågenergilösningar  
Nu kan företag söka stöd för energieffektiva lös-

ningar inom byggande och renovering. 3 miljoner 

kronor finns avsatta för utlysningen som stänger 

den 31 maj 2015. Detta är främjandeåtgärder för 

att underlätta genomförandet av kravet på nära-

nollenergibyggnader. Läs mer om utlysningen. 

Officiell teknikstudie om ekodesign 
EU-kommissionen har startat en studie för tek-

niskt stöd om ekodesign och ventilation. Studien 

ska hjälpa kommissionen med övergångsme-

toder, vanliga frågot (FAQ) och andra tekniska 

frågor i samband med införandet av förordning-

arna om ekodesign och energimärkning för venti-

lationsenheter Studiens webbplats www.ventilat-

ionunits.eu/ ger kontinuerlig tillgång till de doku-

ment som kommer fram. Redan finns där exem-

pelvis Eurovents tolkningar från 2015-04-27. Alla 

är välkomna till stakeholder-mötet den 15 juni i 

Bryssel. Länk 

till anmälan. 

Studien utförs 

av Dansk Tek-

nologisk Insti-

tut och Dansk 

Standard. 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/elevers-haelsa-och-resultat-riskeras-i-budgetspelet-13617
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/elevers-haelsa-och-resultat-riskeras-i-budgetspelet-13617
http://www.avgiftsundvikaren.se/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=3054
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=3054
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Naranollenergibyggnader/
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Naranollenergibyggnader/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Utlysning-Stod-till-nya-losningar-tekniker-och-koncept-for-lagenergibyggande/
http://www.ventilationunits.eu/
http://www.ventilationunits.eu/
http://www.ventilationunits.eu/media/1014/pp-2015-04-27-eurovent-questions-and-answers-concerning-the-ventilation-units-regulation.pdf
http://ventilationunits.eu/register-for-stakeholder-meeting/
http://ventilationunits.eu/register-for-stakeholder-meeting/
http://www.energimyndigheten.se/
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Radonkrav tas upp i HD 
Högsta Domstolen kommer att pröva om höga ra-

donhalter ska ge avdrag på hyran i en lägenhet. 

Domen kan också bli intressant för andra brister i 

inomhusklimatet. Fallet gäller Uppsalahem, som 

av tingsrätten dömdes att återbetala 100 000 kro-

nor till en hyresgäst. Uppsala-

hem överklagade och vann i 

hovrätten, men hyresgästen och 

Hyresgästföreningen överkla-

gade till Högsta Domstolen. Läs 

mer 

Bli ventilationsingenjör – sök Yh 
Hösten 2015 startar en ny fjärde omgång av den 

tvååriga yrkeshögskoleutbildningen Ventilationsin-

genjör – kalkylering och projektledning. Utbild-

ningen bedrivs av Yrkeshögskolan i Enköping och 

leder fram till anställning som exempelvis Ventilat-

ionsingenjör, Projektledare inom VVS, Ventilat-

ionsprojektör, Teknisk säljare, Kalkylator/offert-

ingenjör eller Konstruktör inom VVS. Utöver skol-

undervisningen innehåller utbildningen 21 veckor 

perioder Lärande i Arbete. Studerande som se-

dan tidigare examinerats har alla fått arbete inom 

branschen. Ansökan är ännu öppen, platser finns. 

Läs mer. Länk till anmälan. 

                  Vår vision 

Ett energieffektivt 

och hälsosamt  

inomhusklimat 

för alla 
 

Svensk Ventilation vill följande: 

 Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet 

 Ökad tillsyn och uppföljning av byggnaders 

energianvändning och inomhusklimat 

 Ekonomiska incitament för att få igång energi-

smart renovering med inomhusklimatfokus 

 Mer medel till teoretiska och praktiska tek-

niska utbildningar 

 Ökade anslag till forskning om inomhusmiljön 

 

  
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 namn och e-postadres-

sen längst ner på vår startsida www.svenskventi-

lation.se. 

  

http://www.unt.se/uppland/uppsala/tvist-om-radonbostad-avgors-av-hd-3708462.aspx
http://www.unt.se/uppland/uppsala/tvist-om-radonbostad-avgors-av-hd-3708462.aspx
http://yh.enkoping.se/ventilationsingenjor/
http://yh.enkoping.se/wp-content/uploads/2014/01/vent_ansoknings2015-04-15_01.pdf
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
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Stockholms Årsmöte 
På årsmötet den 24 april fick 

Stockholms lokalavdelning 

lära sig mer om miljöcertifie-

ring av byggnader. Mötet gäs-

tades av Robin Jonsson (till 

höger nedan), som arbetar 

med certifiering inom Bengt 

Dahlgren AB. En arbetsgrupp 

kommer nu att ta fram en 

vägledning med ventilationsa-

spekterna av certifieringssystemen Miljöbyggnad, 

LEED och BREEAM.  

Toreborg åter i topp 
Lars Toreborg från Hilti tog även i år hem segern i 

Svensk Ventilations golftävling. Tvåa blev Britta 

Permats (Svensk Ventilation) och trea blev 

Magnus Rundqvist (Swegon)

 

 

 

 

På årsstämman avtackades ordförande Mats 

Ogenborg (till vänster) och Nicklas Brömster (till-

höger) valdes som ny ordförande för Stockholms 

Lokalförening. Läs mer om 

Mats Ogenborg och Stock-

holms Lokalförening i VVS 

Forum. 

http://www.e-magin.se/paper/j45qf845/paper/1
http://www.e-magin.se/paper/j45qf845/paper/1
http://www.e-magin.se/paper/j45qf845/paper/1
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Utbildning och kurser 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2015-09-01 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2015-09-23 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2015-11-26 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2015-12-01 IUC, Malmö 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2015-06-10 – 2015-06-11 IUC, Katrineholm 

2015-09-29 – 2015-0930 IUC, Malmö 

2015-10-06 – 2015-10-07 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2015-10-14 – 2015-10-16 IUC, Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2015-05-19 - 2015-05-20 IUC, Katrineholm (fullt) 

2015-09-15 - 2015-09-16 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2015-12-03 – 2015-12-04 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2015-05-18 - 2015-05-20 IUC, Stockholm 

2015-09-21 – 2015-09-23 IUC, Göteborg 

2015-10-19 – 2015-10-21 Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2015-10-27 - 2015-10-29 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2015-05-26 - 2015-05-27 IUC, Katrineholm 

2015-10-13 - 2015-10-14 IUC, Katrineholm 

 Ekonomi i projekt 

2015-06-09 - 2015-06-10 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

10 kursdagar Kontakta IUC 

 

Ventilationsmontör på tre orter 
Steg 1 – Ventilationsmontör 

I det inledande steget i utbildningspaketet 

studerar montören på distans med stöd av sin 

chef eller en projektledare. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Självstudierna kompletteras i detta steg med en 

lärarledd kurs. 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

  

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/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
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 april - juni 2015

2015-04-08 Eurovent PG1 (Fans) 

2015-04-13 
Kurs i AB 04 och ABT 06, Stock-
holm 

2015-04-13 Medlemsvärvning Arbetsmöte 

2015-04-14 
OVK-samverkansgruppen, tele-
möte 

2015-04-20 
Avfallsansvar enligt SFS 
2014:1075, telemöte 

2015-04-21 YH Enköping, ledningsgrupp 

2015-04-22 
Prisutdelning, Stora Inneklimatpri-
set, Stockholm 

2015-04-22 -23 Ecoforum, Stockholm 

2015-04-23 -24 
Årsmöte Stockholms lokalavd, 
M/S Birka 

2015-04-27 
Kurs i AB 04 och ABT 06, Stock-
holm 

2015-05-07 Årsmöte, Johannesbergs slott 

2015-05-08 Golftävling, Johannesberg 

2015-05-11 
Kurs i AB 04 och ABT 06, Stock-
holm 

2015-05-12 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2015-05-13 
Avfallsansvar enligt SFS 
2014:1075, telemöte 

2015-05-21 
Avfallsansvar enligt SFS 
2014:1075 med Naturvårdsverket 

2015-05-25 
Kurs i AB 04 och ABT 06, Stock-
holm 

2015-05-26 
Beställargruppen Innovativ venti-
lation, Göteborg 

2015-05-27 
Nordiskt Euroventmöte, Stock-
holm 

2015-05-28 – 
29 

Eurovent Annual Meeting, Stock-
holm 

2015-06-01 
Tekniklunch med EMTF, Stock-
holm 

2015-06-01 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2015-06-02 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2015-06-04 
AMA VVS & Kyl referensgrupp, 
Stockholm 

2015-06-09 
OVK-samverkansgruppen, tele-
möte 

2015-06-10 IUC:s YH-ledningsgrupp. Malmö 

2015-06-10 AMA VVS & Kyl, webbmöte 

2015-06-15 
Ekodesign för ventilation, Stake-
holder Meeting, Bryssel 

2015-06-18 YH Enköping, ledningsgrupp 

2015-06-28 – 
2015-07-02 

Almedalsveckan, Visby 

 


