INBJUDAN
till diskussion om
vårt inneklimat och ventilationssystemens roll

Torsdagen den 24 / 10 kl 10:00 – 15:00
i kommunhuset (lokal: Enköpingsrummet), Kungsgatan 42 i ENKÖPING
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1. VAD ÄR ETT BRA INNEKLIMAT OCH VAD KAN VI GÖRA ÅT DET?
Förekomsten av astma, allergi eller annan överkänslighet ökar starkt i Sverige. Det klimat vi har
i våra bostäder och på våra arbetsplatser har stor betydelse för denna utveckling. En av de
viktigaste ”klimatskaparna” är ventilationen. Diskussionen om och utvecklingen av ventilationstekniken måste därför ske mot den bakgrunden.
Vi har inbjudit Dig till ett första seminarium i Enköping kring detta tema. Vi har försökt samla
deltagare med olika bakgrund för att få en allsidig belysning av frågorna och vi har inbjudit Dig
som ”representant” för en av de intressegrupper som vi tror kan bidraga till utvecklingen.
Vi hoppas att vid detta seminarium kunna få en bred diskussion kring problem, lösningar och
utvecklingsmöjligheter.

2. De frågor vi önskar belysa vid detta första seminarium är till exempel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad är ett bra inneklimat och vilka är de viktigaste problemen i inneklimatet?
Vilka uppgifter skall/bör ett framtida ventilationssystem ha respektive inte ha?
Vilka är de uppgifter som närmast bör och kan utvecklas?
Vilka olika kompetenser krävs?
Hur bygger vi ett nätverk för denna utveckling och vilka kompetenser är önskvärda?
Hur ser marknaden ut – Vad efterfrågas för bostäder, kontor, skolor, barnstugor, sjukhus,
allmänna lokaler, samlingslokaler o s v?

Seminariet ingår i en förstudie vars syfte är att belysa förutsättningarna för ventilationsindustrin
och skapa nyetableringar. Förstudien genomförs av Microtrans AB och sker i samverkan med
Enköpings kommun. Förstudien genomförs under en sammanhängande period om ca sex (6)
veckor.

3. Förstudien omfattar bland annat högst tre (3) seminarier. De tre seminarierna syftar
sammantaget och ytterst till att ge svar på frågorna:
1) Ventilationssystemets roll för inomhusklimatet?
2) Ventilationssystemets uppgifter?
3) Ventilationssystemets utformning?
Detta seminarium avses bilda underlag för den kommande inriktningen. Seminariet kommer att
behandla inneklimatet i stort och ventilationens roll.
Mellan seminarietidpunkterna genomför Microtrans AB övriga delar av förstudien, vilka bland
annat tar hänsyn till vad som framkommit under seminarierna.
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4. Förslag till mötesordning:
Tid
1000 - 1005

1005 – 1015

1015 – 1100 (reserv 5 min)

1100 - 1200
1200 - 1300
1300 - 1400
1400 - 1445
1445 – 1500

Aktivitet
Välkomna till Enköping och
detta initiativ ...
Utvecklingscentrum inneklimat med inriktning
ventilation – en vision,
Fastställande av dagordning
och mötesordning
Inledning - 5 min per
föredragande
(t ex svara på frågorna 1 – 6)

Ventilationssystemets roll för
inomhusklimatet?
Gemensam LUNCH
Ventilationssystemets
uppgifter?
Ventilationssystemets
utformning?
Hur går vi vidare?
Avslutning + kaffe

Övrigt
Arne Wåhlstedt
Utvecklingschef Enköpings
kommun
Carl-Henrik Norelius
Initiativtagare

Dan Norbäck
Tom Follin
Marie Hult
Sture Holmberg
Per-Olov Danielsson
Jan Gustavsson
Fredrik Timmerman
Bengt Nyman
Diskussion

Diskussion
Inledning: Initiativtagare
Diskussion
Carl-Henrik Norelius

5. Deltagare:
Carl-Henrik Norelius, VD Microtrans AB, initiativtagare
Åke Holmqvist, Inneklimatanalys AB, initiativtagare
Arne Wåhlstedt, Utvecklingschef, Enköpings kommun
Sture Holmberg, Tekn. Dr, KTH Syd
Bengt Nyman, fd VD Sveriges Fastighetsägareförbund
Tom Follin, Carl Bro Barab (äv PL inomhusklimat Stockholm)
Jan Gustavsson, Camfil AB, Tekn. Dr
Per Olov Danielsson, Civing, produkt- och utvecklingsansvarig Fläkt Woods AB
Fredrik Timmerman, VD Svenska GA EXOS
Dan Norbäck, Docent, chef arbets- och miljömedicin vid Uppsala Akademiska Sjukhus
Arne Samuelsson, affärsman, pensionär
Marie Hult, miljöansvarig Wight´s arkitektbyrå, Doktors disputation 06-12 , innemiljökvaliteter
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6. Vägvisning i ENKÖPING:
Järnvägsstation

Riktning
Stockholm

Mot
Västerås

Kommunhus, Kungsgatan 42

7. Anmälan om deltagande och ankomst, senast torsdag 17/10:
Carl-Henrik Norelius
E-post: carlhenrik@microtrans.se
Mobil (inkl. SMS): 0702 92 05 80
Fax: 0703 87 27 09

VÄLKOMNA!
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