Inbjudan till konferens

Ventilations
dagen 2017
Stockholm 26 oktober 2017
Välkommen till årets upplaga av Ventilationsdagen!
Konferensen anordnas för fjärde året i rad och är den
självklara mötesplatsen för verksamma i branschen.
Lär dig utveckla ditt arbete inom energieffektivisering,
bedömningar, OVK samt ta del av hur ventilationsarbetet
har sett ut i olika projekt inom behovsstyrd ventilation

Datum
26 oktober 2017

och energikartläggning. Konferensen belyser också hur
innemiljön kan utvecklas till det bättre med hjälp av god
ventilation samt branschens framtida utveckling.
På plats har vi även KIWA och Funkis som kommer ge

Plats
Centrala Stockholm
Se tiabkonferens.se för mer info

värdefulla råd kring hur du tolkar och tillämpar olika
regelverk i praktiken.

Anmälan

Varmt välkommen!

www.tiabkonferens.se

Kim Gävner
Projektledare

Urval av medverkande talare
Framtiden för ventilationsbranschen – förutsättningar för utveckling
Britta Permats
Svensk ventilation

Vad är bra inomhusklimat & hur uppnår du detta?
Jan Risén
Swegon

Hur kan energibesparingar utföras genom förändring av befintliga luftbehandlingssystem?
Stefan Forsberg
SmartFront

…och många fler

Samarbetspartner:

Program
Torsdag 26 oktober 2017
9:00 Registrering med kaffe & smörgås

12:40 Lunch

9:30 Moderator Magnus Jerlmark inleder konferensen

13:40 – 14:30

Magnus arbetar som tekniskt ansvarig för avdelningen bygg
och energi på certifieringsbolaget KIWA Sverige.

Vilka är de vanligaste energitjuvarna & hur
kartlägger du dem?

9:45 – 10:35

•

Framtiden för ventilationsbranschen –
förutsättningar för utveckling

Vad är vinsten med att göra energikartläggning i form av
energi-, effekt- och kostnadsanalyser?

•

Hur mycket energi kan du spara genom att se över befintlig
ventilation?

•

Ventilationskrav – så ser dessa ut framöver

•

•

Kommer den nya tekniken med bl.a. sensorer och Internet of
Things att påverka branschen?

Så identifierar du sätt att spara energi i dialog med de
boende

•

Vad kommer att hända när det gäller
ventilationsutbildningar?

Britta Permats, VD, Svensk ventilation
Britta har en bakgrund som VVS-ingenjör, lärare, teknik- och
servicechef på Viessmann och affärsutvecklare på Fläkt Woods.
Hon har dessutom arbetat på Arbetsmiljöverket som inspektör
och sakområdesansvarig för ventilation. Svensk Ventilation
företräder ventilationsföretagen i Sverige.

Roland Jonsson, seniorkonsult energi, WSP Group
Roland har mångårig erfarenhet inom energiområdet. Han har
tidigare varit ordförande i Nils Holgersson-gruppen som årligen
bevakar taxekostnader. Dessutom har han varit energichef på
HSB Riksförbund och arbetat som utbildare. Roland har även
tagit fram HSB FTX – en lösning som minskar påfrysning i
värmeväxlare.

14:40 – 15:30

10:45 – 11:30

Vad är bra inomhusklimat & hur uppnår du
detta?
•

Så förenar du bra inomhusklimat med låga LCC-kostnader

•

Behovsstyrd ventilation – vad är det och hur fungerar det?

•

Hur påverkar Internet of Things ventilationsbranschen?

Jan Risén, System Development Director, Swegon
Jan har en bakgrund inom byggnadsautomation där han de
senaste tio åren har arbetat som utvecklingschef inom två av
de ledande företagen inom branschen. Han arbetar i dag med
systemutveckling på Swegon vilka levererar energieffektiva
ventilations- och inneklimatsystem. Swegon är nominerade till
Stora inneklimatpriset 2017.

11:40 – 12:40

Så skapar du rätt förutsättningar för
bedömningar av byggnadsventilation
•

Vilka arbetsområden bör besiktningsmannen kontrollera?

•

Så arbetar du med OVK för att skapa enhetliga bedömningar

•

Hur följer du på bästa sätt upp en OVK-besiktning?

•

Lär dig hur du gör förbättringar för att slippa brister i OVK i
framtiden

Hur kan energibesparingar utföras genom
förändring av befintliga luftbehandlingssystem?
• Så uppnår du en effektiv energibesparing och skapar en
bättre boendemiljö med minimal störning för de boende –
utan dyra evakueringar
• Arbeta utifrån dina förutsättningar – våra erfarenheter för
att spara energi i olika hustyper
• Exempel från miljonprogramsområdet Lagersberg och den
lilla bostadsrättsföreningen Tunagården – fallgropar och
möjligheter
Stefan Forsberg, VD, SmartFront
Stefan arbetar med försäljning och marknadsföring på
SmartFront, ett företag som inriktar sig mot helhetslösningar
i skalskyddet på fastigheter genom ventilationslösningar
som uppdaterar ventilation, fasad och fönster på befintliga
fastigheter.

15:30 Eftermiddagskaffe

Kurt Ingeberg, styrelseledamot, Funkis (Funktionskontrollanterna
i Sverige)
Kurt sitter i tekniska rådet för Funkis och ansvarar för
föreningens kursverksamhet. Han arbetar också med juridikoch teknikfrågor på Projectconsult. Utöver detta arbetar han
med projekterings- och projektledning, entreprenadbesiktningar,
OVK-kontroller, företagsutbildningar och som lärare vid
Yrkeshögskolans ventilationsingenjörsutbildningar.

www.tiabkonferens.se

16:00 – 16:50

Så arbetar du med ventilation & inomhusmiljö
för en bättre folkhälsa
•

Vad kännetecknar en god inomhusmiljö – vad krävs för att
den ska uppfattas som behaglig?

•

Hur använder du dig av föreskrifter och annan vägledning
för bra klimat och luftkvalitet inomhus?

•

Vilken roll spelar ventilationen för komfort och hälsa?

Lars Ekberg, docent i installationsteknik, CIT Energy
Management
Lars har en bakgrund som forskare vid Chalmers. Han arbetar
sedan drygt 15 år som konsult med att bistå fastighetsägare
när det gäller att hitta vägen till rätt inomhusklimat och effektiv
energianvändning.

16:50 Moderator Magnus Jerlmark summerar & avslutar
konferensen

Andra utbildningstips
Certifierad Injusterare
Stockholm 16-17 nov
Göteborg 7-8 dec
OVK – kurs inför certifiering
Stockholm 6-8 sep, 11-13 okt & 6-8 dec
Göteborg 8-10 nov
Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg 1
Stockholm 19-22 sep & 12-15 dec
Göteborg 16-18 jan
Inomhusmiljö
Stockholm 24-25 okt
Göteborg 21-22 nov
Se teknologiskinstitut.se för mer info

www.tiabkonferens.se

Returadress:
Teknologisk Institut
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.

Avsändare: Teknologisk Institut, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg
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Därför vill du inte missa konferensen
• Lär dig upptäcka och kartlägga energitjuvar
• Ta del av tankar kring branschens framtid och
utveckling

Kontakt
Kim Gävner
kga@teknologiskinstitut.se
076-527 55 72

• Få uppdaterad kunskap kring bedömningar av
byggnadsventilation
• Lyssna till experter från Svensk ventilation,
Swegon, Funkis, WSP, SmartFront och CIT Energy
Management
• Träffa och nätverka med branschkollegor från hela
landet

Teknologisk Institut AB

@TeknologiskAB

Pris

#inomhusmiljo

Information
T.o.m. 29 sep

Fr.o.m. 30 sep

6 550 kr

7 350 kr

8 350 kr

Workshop

2 950 kr

3 350 kr

3 950 kr
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Konferens

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.tiabkonferens.se. Vi reserverar oss
för eventuella ändringar.
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T.o.m. 25 aug

