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INOMHUSMILJÖ 2021

KONFERENS 10 FEBRUARI 2021
PÅ PLATS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT VIA LIVESTREAM

Så identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
UR INNEHÅLLET
• Luft och ventilationsproblematik i bostads- och skolbyggnader– krav, bedömning, tillsyn och åtgärder samt
sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur
• Fukt- och mögelskador – så identifiera, utreda och åtgärda befintliga skador samt förhindra framtida problem
• Tillämpning och praxis av lagar och regler vad gäller inomhusmiljö
• Att utreda inomhusmiljö systematiskt – vilka kunskaper krävs av inspektör respektive brukare/
fastighetsförvaltare?
• Inomhusbuller – kravställning, utredning och åtgärder vid buller och höga ljudnivåer i inomhusmiljön

TALARE

Erica Bloom
Senior forskare
RISE

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation

Caterina Carreman
Advokat
Foyen Advokatfirma

Anders Westbrandt
Akustikkonsult
Akustikverkstan

MODERATOR OCH TALARE

Peter Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER - ANMÄL DIG IDAG
www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se
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INOMHUSMILJÖ 2021
KONFERENS 10 FEBRUARI 2021
PÅ PLATS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT VIA LIVESTREAM
Bildkälla: NetEnt

ONSDAG 10 FEBRUARI
09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:30-09:40 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till
konferensens moderator.
Peter Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket
Peter har lång erfarenhet som skadeutredare och
byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom
byggdoktorerna och Fuktcentrum kring kontrollprogram och
mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på Boverket
inom uppdraget att verka för en god inomhusmiljö.
09:40-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Lagen och praxis – kort genomgång av
avgöranden och regler för inomhusmiljö
• Vad säger Miljöbalken om inomhusmiljön?
• Hur ser ansvarsfördelningen gällande inomhusmiljön ut
mellan fastighetsägaren och brukaren av lokalen utifrån
miljöbalken
• Domar och aktuell rättspraxis – praktiska exempel och
lärdomar från befintliga rättsfall och domstolsavgöranden
Caterina Carreman
Advokat
Foyen Advokatfirma
Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma.
Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt.
Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter,
miljöansvar, tillsyn, detaljplaner, bygglov samt olika
myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika
branscher, och arbetar just nu med flera infrastrukturprojekt.
10:40-11:00 KAFFEPAUS
11:00-12:15 EXPERTANFÖRANDE

• OVK och tillsyn i skolor och förskolor - nya resultat i
enkätundersökning 5 år senare (2019)
• Utmaningar och vad är på gång gällande
ventilationskontroller
• Åtgärder att vidta vid dålig luftkvalitet och/eller problem
med ventilationen

Sambandet kring god ventilation och
inomhustemperatur
• Hur ventilationen påverkar inomhustemperatur
• Vart ligger ansvaret vid problem med
inomhustemperaturen?
• Vad för åtgärder tar man till om temperaturerna är för
höga inomhus?
Britta Permats
VD
Svensk Ventilation
Britta Permats är vd och utbildningsansvarig på
branschorganisationen Svensk Ventilation. Hon har tidigare
arbetat som arbetsmiljöinspektör med sakområdesansvaret
för ventilation på Arbetsmiljöverket. Dessutom har hon som
VVS ingenjör projekterat skolor och bostäder, arbetat som
teknik- och servicechef och som affärsutvecklare på ett av
Svensk Ventilations medlemsföretag.
12:15-13:15 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:15-14:15 EXPERTANFÖRANDE

Fukt och mögel: arbetssätt och rutiner för tillsyn,
identifiering och åtgärder – en översikt
• Vilka krav och riktlinjer kan du som inspektör rikta till
fastighetsägare och verksamhetsutövare vid fukt- och
mögelproblematik?
• På vilket sätt är fukt och mögel en olägenhet för
människors hälsa?
• Så identifierar och bedömer du förekomst av fukt och
mögel i en byggnad
• Förebyggande arbete och åtgärder för befintliga skador
– en översikt

Luft och ventilationsproblematik i bostads- och
skolbyggnader– krav, bedömning, tillsyn och
åtgärder

Erica Bloom
Senior Researcher
RISE, Research Institutes of Sweden

• Allmänna råd med riktvärden för ventilation - vad räknas
som bra luftkvalitet?

Erica Bloom är disputerad mikrobiolog och senior forskare
hos RISE i gruppen Byggteknik och Innemiljö. Just nu leder
Erica en longitudinell skolstudie finansierad av FORMAS som
handlar om luftvägshälsa hos mellanstadieelever kopplat
till luftkvalitet och mikroorganismer. Erica arbetar också
med Boverkets regeringsuppdrag om Innemiljö, klimat och
innemiljö i kulturmiljöer samt mikrobiella risker i arbetsmiljöer.

• Hur ser kravställningen ut och vart ligger
ansvarsbeläggandet?
• Olika typer av ventilation – hur påverkar brukarbeteende
de olika ventilationssystemen?

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

INOMHUSMILJÖ 2021
KONFERENS 10 FEBRUARI 2021
PÅ PLATS I STOCKHOLM ELLER DIGITALT VIA LIVESTREAM
Bildkälla: NetEnt

14:15-14:35 KAFFEPAUS

15:25-15:30 KORT PAUS

14:35-15:25 EXPERTANFÖRANDE

15:30-16:20 EXPERTANFÖRANDE

Ljudmiljö inomhus – vilka typer av mätningar
krävs och hur tolkar du resultaten för att
förebygga buller och skapa en bättre rumsakustik
• Hur påverkar ljudmiljöer inomhus människor och hur kan
du som hälsoskyddsinspektör gå tillväga för att kunna
skapa dig en uppfattning om problemet?
• Vilka typer av mätningar krävs i olika situationer och kan
du jobba mer effektivt med resultaten?
• Så säkerställer du att de akustiska kraven uppfylls – vilka
krav ställer myndigheterna och vilka krav är rimliga att
ställa på olika parter när det gäller utredning och åtgärder?
Anders Westbrandt
Akustikkonsult
Akustikverkstan
Under tusentals år har vi utvecklat vår hörsel i en
utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar,
fågelkvitter, vindsus från träden och mänskliga röster.
Problemet är att i dagens samhälle möter vi en ljudmiljö med
väldigt få naturliga ljud. Under denna föreläsning kommer
du att få ta del av hur du kan förebygga buller inomhus
och skapa en bättre rumsakustik. Du får dessutom ta del
av kunskap kring aktuella myndighetskrav och hur du kan
säkerställa att de akustiska kraven verkligen uppfylls. Anders
Westbrandt är akustikkonsult med mångårig erfarenhet inom
ljudteknik och akustik.

Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda
och åtgärda problem med inomhusmiljön
• Vilka är de vanligaste bristerna i byggnaders
inomhusmiljö?
• Så tar du reda på den bakomliggande orsaken till varför
människor mår dåligt i en lokal?
• Så fastställer du rätt val av tillvägagångssätt och metod för
att utreda problem med inomhusmiljön
• Hur kan man undvika dessa brister och hur går du tillväga
för att åtgärda dem?
Peter Brander
Expert, Enheten Hälsa och Bygg
Boverket
Peter har lång erfarenhet som skadeutredare och
byggnadsfysiker. Han har tidigare utbildat inom
byggdoktorerna och Fuktcentrum kring kontrollprogram och
mätteknik. Sedan hösten 2018 arbetar Peter på Boverket
inom uppdraget att verka för en god inomhusmiljö.
16:20-16:30 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen.
16:30 KONFERENSEN AVSLUTAS

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under
som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och
önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!
Janne Huttunen
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom
att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och
konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker
konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100%
nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner
eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

INOMHUSMILJÖ 2021
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 10 februari 2021

Se vår allmänna villkor på
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

På plats i Stockholm
World Trade Center Stockholm
Klarabergsviadukten 70/
Kungsbron 1

Boende

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på
boendet om du anger våra koder vid bokning.

Eller digitalt via livestream

Pris konferens – delta på plats i Stockholm

STOCKHOLM CITY
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner

Anmäl dig senast 11 december
Anmäl dig senast 29 januari

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner

I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Ordinarie pris

5.990 kr
6.790 kr
7.490 kr

1.500 kr i rabatt
700 kr i rabatt

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

DJURGÅRDEN
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner Part

Pris digital konferens – delta via livestream

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

Mängdrabatt konferens i Stockholm

I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 11 december
Anmäl dig senast 29 januari

Ordinarie pris

4.990 kr
5.790 kr
6.490 kr

1.500 kr i rabatt
700 kr i rabatt

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

Mängdrabatt digital konferens

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Goda skäl att delta på konferensen
Uppdatera dig om hur du utreder inomhusmiljö systematiskt
och vilka kunskaper som krävs av inspektör respektive brukare/
fastighetsförvaltare
Lär dig mer om luft och ventilationsproblematik i bostads- och
skolbyggnader så som krav, bedömning, tillsyn och åtgärder
samt sambandet kring god ventilation och inomhustemperatur
Få kunskap om fukt- och mögelskador och hur du identifierar,
utreder och åtgärdar befintliga skador samt förhindra framtida
problem
Ta del av hur du kan arbeta strategiskt och förebyggande med
tillsynsarbete och egenkontroll i din kommun
Möjlighet att lära dig mer om kravställning, utredning och
framgångsrika åtgärder gällande ljudmiljö inomhus
Ta del av erfarenhetsutbyte med branschkollegor från hela landet!
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Konferenskod: OFF1588
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