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Om smittrisker hindrar OVK 
På grund av smittris-
kerna med coronaviru-
set kan det vara svårt 
att genomföra obligato-
risk ventilationskontroll. 
Boverket visar vad som 
gäller och hur man kan 
göra i en sådan situat-
ion. Läs mer. 

Företagsinformation om Corona 
Läget för svenska företag är akut. Svenskt Nä-
ringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgär-
der. Följ informationen till dig som företagare. 

• Krisåtgärderna för företagen i coronakrisen. 

• Regeringens krispaket för småföretag. 

• Detta gäller när dina medarbetare blir coro-
nasjuka. 

Nordbygg uppskjutet till vecka 40 
På grund av coronaviruset har Stockholmsmäs-
san beslutat skjuta fram Nordbygg. Just A-hallen, 
där VVS-branschen skulle ha ställt ut, används nu 
som extra sjukhus för coronapatienter. Nya datum 
är 29 september ‒ 2 oktober. Inneklimatarenans 
scenprogram planeras bli i stort sett oförändrat, 
alltså att seminarierna behåller sin tid. Läs mer. 

Uppdaterad vägledning för filter 
Nu har Upphandlingsmyndigheten förnyat sina 
hållbarhetskriterier för upphandling av luftfilter. 
– Utöver kriterierna har vi tagit fram webbstöd för 
att bidra till ökad kunskap hos beställare av luftfil-
ter, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspeci-
alist på Upphandlingsmyndigheten. Läs nyheten 
eller besök myndighetens webbsidor Upphandla 
luftfilter. 

Coronakrisen påverkar branschen 
Svensk Ventilations konjunkturrapport släpptes 
strax innan coronakrisen slog till med full kraft. 
Navet Analytics har nu uppdaterat rapportens pro-
gnosdata. Istället för nolltillväxt i år och en viss till-
växt 2021 förväntas nu ventilationsmarknaden 
sammanlagt sjunka med sex procent under 2020-
2021. Du som är medlem kan logga in och ta del 
av våra detaljerade prognoser. Läs mer i Byggfö-
retagens specialrapport Så påverkas byggindu-
strin av Coronakrisen. 

  

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kampanjer/fragor-och-svar-coronaviruset/obligatorisk-ventilationskontroll/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/
https://www.fplus.se/lista-krisatgarderna-for-foretagen-i-coronakrisen/a/wPG8O5
https://www.fplus.se/skatteexperten-sa-tar-du-del-av-regeringens-krispaket-for-smaforetag/a/1np6aB
https://www.fplus.se/detta-galler-nar-dina-medarbetare-blir-coronasjuka/a/2Ge4rx
https://www.fplus.se/detta-galler-nar-dina-medarbetare-blir-coronasjuka/a/2Ge4rx
https://www.nordbygg.se/program/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/stall-krav-pa-luftfilter-for-minskad-energianvandning/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/energi-och-klimat/luftfilter/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/energi-och-klimat/luftfilter/
https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/04/corona_byggindustrin.pdf
https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/04/corona_byggindustrin.pdf
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VVS och kyla samhällskritiska 
Vår europeiska organisation Eurovent vädjar till 
myndigheterna att undanta vår bransch från 
stängningstvång och reserestriktioner. Tillverk-
ning, distribution, installation, underhåll och repa-
ration av VVS- och kylutrustning är nämligen på 
många sätt samhällskritiska, exempelvis för sjuk-
vård, livmedelskyla, datacenter och byggsektorn. 
Läs mer. 

Ändrade evenemang 
Coronaviruset gör att en rad av våra evenemang 
ställs in eller måste genomföras som webbmöten. 

Stockholms vårmöte blir höstmöte 
På grund av coronaviruset beslutade styrelsen att skjuta 
på Lokalavdelning Stockholms vårmöte som skulle ge-
nomförts i Trosa den 2 april. Nytt datum blir 15 okto-
ber i Trosa. En separat inbjudan kommer skickas ut se-
nare.  
 
Stämman som webbmöte  
Även årsmötet i Göteborg har styrelsen beslutat att 
ställa in. Föreningsstämman kommer genomföras som 
webbmöte, den 14 maj kl 13.30-14.30.  
Länk till anmälan  
 
Vårens lunchträffar inställda 
Framtida lunchträffar har vi också blivit tvungna att 
avboka på grund av de nya restriktionerna kring Coro-
naviruset. Vi hoppas på att kunna ta upp lunchträffarna 
i höst igen.  
 
Almedalsveckan inställd 
På grund av rådande omständigheter har Almedals-
veckans huvudarrangörsgrupp i samråd med Region 
Gotland och de åtta riksdagspartierna enhälligt beslutat 
att ställa in Almedalsveckan 2020.  
 
Styrelsen och styrgrupperna håller webbmöten 
Alla möten kommer ske som webbmöten. Vi återkom-
mer då vi återgår till normala rutiner.  

Isoleringsstandarden färdig 
Isoleringsfirmornas förening publicerade den 30 
mars sin nya Branschstandard Teknisk Isolering – 
Termisk isolering av VVS & 
Kyla. Den underlättar för 
branschen att göra rätt gäl-
lande teknisk isolering, så 
att vi får mer hållbara och 
klimatsmarta byggnader. 
Branschstandarden riktar 
sig till beställare, konsulter, 
besiktningsmän, VVS-, kyl- 
och isoleringsentreprenörer. 
Läs mer eller ladda ner branschstandarden.  

Branschstandard Teknisk Isolering  

• handlar om isolering för värme, kyla och kondens, 
men inte om isolering för brand och ljud. 

• anger sex olika klasser för isolering av ventilations-
kanaler: V1‒V6 samt V0 utan isolering. 

• anger också hur mycket fritt utrymme som behövs 
runt kanalerna för att kunna utföra isoleringsarbetet. 

• ersätter isoleringstabellen i tidigare AMA VVS & 
Kyla 

https://eurovent.eu/?q=articles/covid-19-industry-shutdown-must-exclude-hvacr-businesses
https://mailchi.mp/357dc051e90e/o7qjjfb8l0
https://tekniskisolering.se/bti/
https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2020/04/Branschstandard-Teknisk-Isolering-2020-03-30-utg%C3%A5va-1.pdf
https://tekniskisolering.se/bti/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilations-
branschens remissinstans och 
har svarat på följande remisser: 

• Infrastukturdepartementets för-
slag till ändring i förordningen 
(2006:1592) om energidekla-
ration när det gäller oberoende experter. 

• Boverkets förslag om energimätning i byggna-
der. 

Dessutom kommer vi att svara på följande: 
• Finansdepartements remiss om klimatdeklarat-

ioner för byggnader (6 maj). 
• Betänkandet Modernare byggregler (15 maj). 
• Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

allmänna råd i en ny struktur (20 augusti). 
Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

e-BVD - äkta digital miljöinformation 
Byggvarudeklarationerna tog för något år sedan 
klivet in i den digitala tidsåldern. Alltfler inom in-
stallation och bygg går nu över till att deklarera 
sina miljödata som eBVD, så att informationen blir 
digitalt tillgänglig och delbar, samtidigt som företa-
get behåller kontroll och ägarskap över sina miljö-
data. För dig som vill veta mer anordnar IVL kost-
nadsfria webbinarier som visar systemet och för-
klarar dess fördelar. Nästa webbinarium är den 
1 juni. Läs mer och anmäl dig. 

Förlängd inlämning 
Då prisutdelningen är flyt-
tad till Nordbygg den 1 ok-
tober öppnar vi upp förslagslådan igen. Prisutde-
lare är Folkhälsomyndighetens generaldirektör, 
Johan Carlson. Tag chansen att  
lämna ditt förslag senast den 17 april! 

Nypublicerad standard 
SS-EN ISO 11925-2:2020 
Brandteknisk provning – Byggprodukters antänd-
lighet vid direkt påverkan av en låga – Del 2: 
Provning med enkel låga (ISO  11925-2:2019) 
Reaction to fire tests – Ignitability of products 
subjected to direct impingement of flame – Part 2: 
Single-flame source test (ISO  11925-2:2019 

Kommittémötet 7 maj via webben  
SIS TK 170 Luftbehandlingsteknik håller möte på 
tidigare planerad dag och tid den 7 maj klockan 
10.00-15.00. Mötet sker helt via SIS:s webbase-
rade mötesplattform Zoom. Kontakta linn.hole-
gard@sis.se för inbjudan. 

CEN-möte uppskjutet 
Det europeiska plenarmötet med CEN TC 156 
Ventilation for Buildings som skulle ha hållits i Kö-
penhamn 13‒14 maj är uppskjutet på grund av 
smittläget. Nytt datum är ännu inte bestämt. 

  

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/evenemang---arkiv/2020-05-05-ebvd---varfor-ebvd.html
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/skydd-mot-brand/brandtalighet-for-byggnadsmaterial/ss-en-iso-11925-22020/
mailto:linn.holegard@sis.se
mailto:linn.holegard@sis.se
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Ny nationell renoveringsstrategi 
Regeringen har beslutat om den tredje nationella 
strategin för energieffektiviserande renovering. 
Strategin går igenom Sveriges byggnadsbestånd 
och uppskattar renoveringstakten och -behovet. 
Strategin beskriver även relevanta styrmedel och 
åtgärder samt ger en färdplan med milstolpar för 
2030, 2040 och 2050. Strategin krävs för att Sve-
rige ska uppfylla EU-direktiven om byggnaders 
energiprestanda och energieffektivitet. Läs mer. 

Information med coronakoppling 
I dessa tider kan det dyka upp viktiga frågor med 
koppling till Plan- och bygglagen, bostadsfrågor, 
energideklarationer, stöd och bidrag med mera. 
Boverkets hemsida uppdateras löpande med 
information som är kopplat till coronaviruset och 
Boverkets verksamhetsområden. Läs mer. 

Folkhälsomyndigheten 
 
Egenkontroll på förskolor 
En verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbal-
ken och därmed kravet på egenkontroll. Syftet 
med egenkontroll är att en verksamhetsutövare 
ska åstadkomma och upprätthålla ett väl funge-
rande miljö- och hälsoskyddsarbete för sin verk-
samhet. Förskolor är anmälningspliktiga verksam-
heter och omfattas därmed av kraven i egenkon-
trollförordningen. Läs mer. 

Arbetsmiljöverket 
 
Coronavirus och arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket har samlat information som har 
med coronavirus och arbetsmiljö att göra. Läs 
mer. 

Så jobbar du bäst hemma 
Om en arbetstagare behöver arbeta hemma på 
grund av risken för covid-19 har arbetsgivaren 
fortfarande ansvar för arbetsmiljön. Läs mer. 

Fem snabba tips till dig som jobbar hemma: 
• Kom överens om vad som gäller. 
• Ordna en fast arbetsplats (om det går). 
• Ha rutiner och följ arbetstiden. 
• Kommunicera mera. 
• Håll kontakten med varandra. 

 
Energimyndigheten 

 
Nytt samarbete om effektivisering 
Energimyndigheten har fått i uppdrag av rege-
ringen att i samråd med berörda myndigheter, och 
tillsammans med olika branscher, formulera sek-
torsstrategier för energieffektivisering. Fastighets-
nätverket i Region Örebro län bildar nu strategi-
nod. Syftet är att främja nya samarbeten och in-
novationer i regionen där aktörerna tillsammans 
genomför åtgärder som leder till resurseffektiv 
energianvändning. Läs mer. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nu-ar-sveriges-tredje-nationella-strategi-for-energi-effektiviserande-renovering-beslutad/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kampanjer/fragor-och-svar-coronaviruset/obligatorisk-ventilationskontroll/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillsynsvagledning-miljobalken/tillsynsvagledning-forskolor/egenkontroll/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/?hl=corna%20virus
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/?hl=corna%20virus
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/tips-for-dig-som-jobbar-hemma/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/ny-form-av-samarbete-for-smart-och-effektiv-energianvandning-i-orebro/
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Beviljade projekt  
Nu är det klart vilka projekt som får 
finansiering genom E2B2:s tredje ut-
lysning. Sammanlagt 63 miljoner kro-
nor kommer att gå till 19 projekt som 
ska ta fram kunskap, metoder och 
verktyg för effektivare energianvändning och för 
att utveckla byggandet och boendet i samhället. 
Tre projekt har ventilationsanknytning. 

• Energieffektiva småhus – demonstration och 
verifiering av prestanda av kombinerande 
värme- och ventilationssystem. 

• Sensorer för energieffektiv och god ventilation. 

• Styrstrategier för effektivare geo-FTX-system. 

Läs mer. 

Politisk enighet om radonbidraget 
Bidraget till radonsanering i småhus var det stora 
debattämnet på Radondagen som anordnades av 
Svensk Radonförening den 20 mars. De politiska 
företrädarna visade samsyn om att bidrag för ra-
donsanering är viktigt för att minska hälsoproblem 
med radon i bostäder. Läs mer. 

Digital fastighetsautomation 
SKR och Offentliga fastigheter har tagit fram en 
rapport om digital fastighetsautomation. Rappor-
ten ska vara ett stöd vid upphandling och installat-
ion. Den visar också på möjligheter samt hinder 
och risker som en digitalisering av fastighetssköt-
seln och automationen för med sig. Läs mer. 

Föreningsstämma på webben 
På grund av coronaviruset har styrelsen beslutat 
att avboka årsmötet i Göteborg och istället hålla 
föreningsstämman som ett digitalt möte. Datum 
och tid för själva stämman är alltså oförändrade. 

Torsdagen den 14 maj 

13.15 Det digitala mötet öppnar. 

13.30 Föreningsstämma. 

14.30 Slut. 

Anmäl dig senast den 24 april. 
Länk till anmälan. 

Möteshandlingarna med länk till det digitala mötet 
mejlas ut efter sista anmälningsdag. 

Hade du redan anmält dig till det avbokade 
årsmötet i Göteborg?  
Du måste ändå göra en ny anmälan till den 
digitala föreningsstämman. 

  

TÄNK ATT MAN KAN 
GÅ PÅ STÄMMA UTAN 
ATT GÅ HEMIFRÅN! 

https://www.iqs.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020/200402-projekt-utlysning-3/
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/radonbidraget-lovas-vara-kvar-2984038
http://offentligafastigheter.se/5.5548f366170b07a7fa348f90.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=offentligafastigheter
https://mailchi.mp/357dc051e90e/o7qjjfb8l0
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Stockholms Lokalavdelning 
 
Lunchträffarna inställda 
Coronapandemin har gjort att lunchträffarna i 
april, maj och juni är inställda. Höstterminens 
första lunchträff planeras till den 14 september. 

Hoppas på höstmöte 
Vårmötet med Lokalavdelning 
Stockholm den 2 april är inställt. 
För att prova med avdelnings-
möte i land, har vi bokat höst-
möte på Trosa stadshotell tors-
dagen den 15 oktober. Notera 
datumet i kalendern! 

 

 
Partiklar på vårens sista lunchträff 
Drygt 40 personer slöt upp i Hägerstensåsens 
medborgarhus den 9 mars för att få veta mer om 
hur man mäter partiklar i inomhusluften. Petter 
Berglund från Comfort-Control presenterade. 
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

Nästa start 2020-10-12 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 1 

2020-05-06 – 2020-05-07 Katrineholm 

2020-05-13 – 2020-05-14 Göteborg 
2020-05-27 – 2020-05-28 Stockholm 

2020-10-05 – 2020-10-06 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 2 

2020-09-28 – 2020-09-29 Katrineholm 

2020-09-29 – 2020-09-30 Göteborg 

2020-11-16 – 2020-11-17 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 3 

2020-11-02 – 2020-11-03 Göteborg 

2020-12-07 – 2020-12-08 Stockholm 

2020-12-08 – 2020-12-09 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

2020-04-20 – 2020-04-22 Katrineholm 

2020-06-01 – 2020-06-03 Katrineholm 

2020-09-14 – 2020-09-16 Katrineholm 
2020-11-02 – 2020-11-04 Katrineholm 

2020-12-09 – 2020-12-11 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2020-05-27 – 2020-05-28 Katrineholm 

2020-09-23 – 2020-09-24 Katrineholm 

2020-11-25 – 2020-11-26 Katrineholm 

Ventilationsteknik 

2020-05-25 – 2020-05-26 Katrineholm 
2020-09-03 – 2020-09-04 Katrineholm 

2020-10-21 – 2020-10-22 Katrineholm 

2020-12-14 – 2020-12-15 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2020-04-20 – 2020-04-22 Katrineholm 

2020-05-18 – 2020-05-20 Stockholm 

2020-09-07 – 2020-09-09 Stockholm 
2020-09-21 – 2020-09-23 Katrineholm 

2020-09-28 – 2020-09-30 Göteborg 

2020-11-09 – 2020-11-11 Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2020-05-13 Stockholm 

2020-09-30 Göteborg 
2020-10-20 Stockholm 

 Projektekonomi VVS och kyla 

2020-12-14 – 2020-12-15 Katrineholm 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar 

2020-04-28 – 2020-05-28 Stockholm 

2020-09-29 – 2020-10-29 Stockholm 
2020-11-10 – 2020-12-03 Göteborg 

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-2/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3/
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/ventilationsteknik/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-och-ovk-certifieringsprov/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
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/projekt-ledarskap/projektledning-projektstyrning/
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Medlemskalender mars‒maj 2020 

2020-03-03 Eurovent PG-FIL, webbmöte 

2020-03-09 Lunchträff om partikelmätning, 
Stockholm 

2020-03-18 Extra styrelsemöte, webbmöte 

2020-03-24 Styrelsemöte, webbmöte 

2020-03-31 Eurovent och certifiering, webb-
möte 

2020-04-01 Styrgrupp Marknad, webb 

2020-04-02 Lokalavdelning Stockholms vår-
möte, Trosa INSTÄLLT 

2020-04-06 Lunchträff, Stockholm INSTÄLLT 

2020-04-21 -24 Inneklimatarenan på Nordbygg, 
Stockholm FRAMFLYTTAD V40 

2020-04-28 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2020-05-05 SIS TK 170 Luftbehandling, webb-
möte 

2020-05-13 -14 CEN TC 156 Ventilation for Buil-
dings, NYTT DATUM SAKNAS  

2020-05-14 Föreningsstämma, webbmöte 

2020-05-26 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2020-05-27 INSU projektledare/kalkylator led-
ningsgrupp, webbmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Om smittrisker hindrar OVK
	Företagsinformation om Corona
	Nordbygg uppskjutet till vecka 40
	Uppdaterad vägledning för filter
	Coronakrisen påverkar branschen
	VVS och kyla samhällskritiska
	Ändrade evenemang
	Isoleringsstandarden färdig
	Remissvar
	e-BVD - äkta digital miljöinformation
	Förlängd inlämning
	Nypublicerad standard
	Kommittémötet 7 maj via webben
	CEN-möte uppskjutet
	Ny nationell renoveringsstrategi
	Information med coronakoppling
	Folkhälsomyndigheten
	Egenkontroll på förskolor
	Arbetsmiljöverket
	Coronavirus och arbetsmiljö
	Så jobbar du bäst hemma
	Energimyndigheten
	Nytt samarbete om effektivisering
	Beviljade projekt
	Politisk enighet om radonbidraget
	Digital fastighetsautomation
	Föreningsstämma på webben
	Stockholms Lokalavdelning
	Lunchträffarna inställda
	Hoppas på höstmöte
	Partiklar på vårens sista lunchträff
	Utbildningar och kurser
	Medlemskalender mars‒maj 2020

