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Fortsätt ventilera och sköt systemen 
Eurovent har publicerat en grundläggande rekom-
mendation för hur man ska köra och sköta sitt 
ventilationssystem under den pågående coro-
napandemin. Läs mer. 

Försiktighetsåtgärder  
för kommersiella och offentliga lokaler 

• Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luft-
flödena. 

• Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möj-
ligt består av uteluft. 

• Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt 
tryckbalans och att service är utförd enligt tillverka-
rens anvisningar. 

• Byt filter som vanligt med sedvanliga skydd: hel-
täckande kläder, handskar, andningsmask och 
skyddsglasögon. 

Coronastöd till företagare 
Verksamt.se har satt ihop en tydlig sammanställ-
ning över de lagändringar och stödåtgärder som 
är framtagna för företagare till följd av coronaviru-
set. I sammanställningen kan du se vad som gäl-
ler för enskild firma och aktiebolag och beroende 
på om du är arbetsgivare eller inte. Uppdateringar 
sker löpande. Läs mer. 

Lägre risk att corona smittar via luft 
Forskare i Lund och Stockholm, som utreder om 
coronaviruset kan spridas via aerosol, tonar ner 
riskerna för att viruset skulle vara luftburet.  
– Det krävs hyfsat nära kontakt för att bli smittad, 
antingen med en sjuk person eller en yta. Viruset 
flyger inte runt i ventilationssystem och sådant, 
säger Jan Albert, professor och överläkare vid 
Karolinska institutet till SvD. Läs mer. 

Luftföroreningar ökar covid-risken 
Amerikanska forskare har undersökt 3080 områ-
den i USA. Studien visar att personer som länge 
bott i områden med höga halter av luftförore-
ningar har 15 procent större risk att dö i covid-19 
än personer som bor i områden med lägre halter. 
En annan studie som gjorts visar att 78 procent 
av alla dödsfall i Italien, Frankrike, Spanien och 
Tyskland skedde i de områden som var mest för-
orenade. Läs mer. 

För mycket radon i många bostäder 
SVT Nyheter och Hem & Hyra har granskat 17 
kommuner som är särskilt utsatta för markradon, 
och många problem i stora delar av sitt bestånd. 
Extremfallet är en bostad där mätvärdet är hela 
6 700 Bq – trettio 
gånger högre än 
målvärdet på 200 
Bq. Titta på SVT 
eller läs mer i Hem 
& Hyra. 

  

http://www.svenskventilation.se/2020/04/ventilationssystem-och-coronavirus/
https://www.verksamt.se/
https://www.verksamt.se/documents/10183/15464/%c3%96versikt+verksamt.se+200409.pdf/057f8cea-cf65-4f23-a24b-cce52fa72363?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://esvd.svd.se/shared/article/svenska-forskare-utreder-om-viruset-ar-luftburet/GQGhJPCf
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/luftfororeningar-kan-ligga-bakom-hoga-dodstal-i-covid-19
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/problem-med-radon-har-varit-kanda-sedan-90-talet-inget-gjordes-pa-30-ar
https://www.hemhyra.se/nyheter/radonmalet-gick-upp-rok-farliga-nivaer-manga-kommuner/
https://www.hemhyra.se/nyheter/radonmalet-gick-upp-rok-farliga-nivaer-manga-kommuner/
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Nordbygg uppskjutet till 2021 
Tidigare i våras gick Stockholmsmässan ut med 
att Nordbygg skulle skjutas fram till september. 
Då läget fortfarande är osäkert i och med coro-
naviruset så har Stockholmsmässan valt att skjuta 
upp Nordbygg till den 20-23 april 2021. Läs mer. 

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

Stämman som webbmöte  
Årsmötet i Göteborg är inställt, men föreningsstämman 
kommer att genomföras som webbmöte,  
den 14 maj kl 13.30-14.30. Länk till anmälan  
 
Vårens lunchträffar inställda 
Lunchträffarna har vi också blivit tvungna att avboka 
på grund av de nya restriktionerna kring coronaviruset. 
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.  

Mörk prognos från Byggföretagen 
Enligt en rapport från branschorganisationen 
Byggföretagen kan antalet sysselsatta inom byg-
gindustrin minska med drygt 20 000 eller motsva-
rande sex procent i år jämfört med 2019. Läs mer. 

Så påverkar corona vår bransch 
Svensk Ventilation gjorde under vecka 18 en en-
kel enkät till sina medlemsföretag om hur coro-
nakrisen påverkar verksamheten. 

Personal Drygt hälften har mer frånvaro än nor-
malt. 

Inköp Drygt hälften har värre problem än 
vanligt att få leveranser. 

Projekt/ordrar De flesta har projekt eller ordrar som 
har stannat upp. 

Försäljning De flesta har samma eller högre för-
säljning jämfört med förra året. 

Logga in på medlemssidorna och ta del av enkät-
resultatet i detalj. 

Tekniktävlingens vinnare 
Vinnarna i tävlingen Ventilation i energieffektiva 
flerbostadshus om kommer att offentliggöras i 
samband med ett webbinarium onsdagen den 13 
maj kl 10.00-11.30. Samtliga tävlanden och övriga 
som har visat intresse för 
tävlingen bjuds in, tillsam-
mans med BeBo-med-
lemmar, juryn och hand-
läggare från Energimyn-
digheten. Läs mer. 

https://www.nordbygg.se/
https://mailchi.mp/357dc051e90e/o7qjjfb8l0
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7445383
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/medlemsenkat/enkat-om-coronakrisen/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/medlemsenkat/enkat-om-coronakrisen/
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tu-ventilation-ersaettningsluft-1
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Harmonisering bort för ljuddämpare 
Harmoniseringen förväntas slopas för följande 
standard, som alltså kopplas loss från Maskindi-
rektivet 2006/42/EC: 
SS-EN ISO 11691:2009 Akustik - Mätning utan 
luftflöde av insättningsdämpning hos kanal-
ljuddämpare - Översiktsmetod för laboratorier.  

Harmoniseringen kvarstår dock för: 
SS-EN ISO 7235:2009 Akustik - Mätmetod för 
kanalanslutna ljuddämpare och luftdon - Insätt-
ningsdämpning, strömningsljud och totalt tryckfall.  

Är alla EN-standarder harmoniserade? 
Nej, begreppet harmoniserad standard är mycket snä-
vare än många tror. En harmoniserad standard är en 
standard som EU-kommissionen har kopplat till ett di-
rektiv. Kopplingen utmärks bland annat av att standar-
den 
• har en bilaga med Z-beteckning som talar om med 

vilket direktiv den är harmoniserad.  
• finns citerad i Europiska unionens officiella tidning 

Official Journal.  

Av alla hundratals EN-standarder som berör ventilat-
ionsbranschen är det bara några få som är harmonise-
rade, till exempel EN 15650 för brandspjäll. 

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 fortfarande inte bestämt. 

SIS TK 170   
SIS TK 170 Luftbehandlingsteknik möttes via 
webben den 5 maj. Nästa möte är den 30 sep-
tember klockan 10.00-15.00. Kontakta linn.hole-
gard@sis.se för inbjudan. 

Bättre handhavande av ozon och UV 
En rapport från Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set visar att Giftinformationscentralen 2019 fick 
dubbelt så många frågor om tillbud med ozon 
som man fick i medeltal 2015-2018. En enkät 
bland skorstensfejare visar samtidigt att cirka en 
tredjedel upplever sig ha haft besvär av att utsät-
tas för ozon. Sotarna påpekar dock att det kan 
vara svårt att säkert säga vad som orsakat besvä-
ren, eftersom man ofta samtidigt hanterade ag-
gressiva rengöringskemikalier. Läs rapporten. 

De enstaka praktiska fall som rapporten tar upp är 
alla sådana att de inte skulle ha inträffat om an-
läggningen hade byggts och handhafts enligt god 
praxis, alltså att 

• Ozonet eller UV-strålningen stängs av när ut-
sugsfläkten stannar. 

• Kåpor, luckor och andra ställen där man kan 
komma åt är tydligt märkta med att ozon och 
UV-strålning används i anläggningen. 

• Lokalen förses med en sensor som varnar om 
ozonhalten stiger i lokalen. 

Dessa rekommendationer ingår i Arbetsmiljöverkets 
vägledning och i standarden SS-EN 16282-8:2017 
Storköksutrustning - ventilationskomponenter för 
storkök - Del 8: Installationer för behandling av aero-
sol; Krav och provning.  
Läs Arbetsmiljöverkets vägledning 
Provläs SS-EN 16282-8. 

 

mailto:linn.holegard@sis.se
mailto:linn.holegard@sis.se
http://www.amm.se/wp-content/uploads/2020/04/Ozon-i-ventilationskanaler-inomhusmiljo-och-halsoeffekter-20200327.pdf
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/projektera-och-bygga-restaurang/lokaler/#16
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/koksinredning/ovrigt/ss-en-16282-82017/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilations-
branschens remissinstans och 
har svarat på följande remiss: 

• Finansdepartements lagförslag 
om klimatdeklarationer för 
byggnader. 

Dessutom kommer vi att svara på följande: 
• Betänkandet Modernare byggregler (15 maj). 
• Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 

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

Utvärderingsmodell för bygglogistik 
Forskare i Göteborg och Linköping har fått stöd 
från SBUF och utvecklat en roadmap för vilka 
kostnader man bör undersöka när man utvärderar 
en bygglogistiklösning. Modellen har testats i olika 
praktikfall och resultaten visar på tidsvinster för 
materialhantering, fakturahantering och avfalls-
hantering som kan visualiseras. Kostnadsposter 
som bör utvärderas är 

• Transport 
• Lagerhållning 
• Avfall 
• Administration 
• Materialhantering 
• Lagerföring 

Läs mer. 

OK från EU för nya energikrav 
Varken EU-kommissionen eller någon annan 
medlemsstat har invänt mot Boverkets förslag till 
nya energiregler. De nya energikraven kan där-
med komma som planerat den 1 juli, med bland 
annat skärpta SFP-värden. Läs mer. 

SFP-värdena för nybyggnad i förslaget från 2019 

 förslag nuläge 

Från- och tilluft med  
värmeåtervinning 1,5 2,0 

Från- och tilluft  
utan värmeåtervinning  1,1 1,5 

Från- och tilluft med  
värmeåtervinning och kyla 1,6 ‒ 

Frånluft med återvinning 0,75 1,0 

Frånluft:  0,5 0,6 
 

Regler utan råd diskuteras 
Den 7 maj och 11-13 maj anordnar Boverket ett 
webbseminarium och gruppdiskussioner om sitt 
förslag till ny regelmodell utan bör-krav (allmänna 
råd) och hänvisningar till standarder. Svensk Ven-
tilation kommer att delta. Läs mer. 

  

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/8c97c7d7-4c80-4f9f-bc29-8cd85c7102fb/FinalReport/SBUF%2013687%20Slutrapport.pdf
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/nyheter-inom-energiomradet/eu-anmalan-klar-utan-anmarkningar-pa-energihushallningsreglerna/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/webbseminarium-om-ny-regelmodell-for-mojligheternas-byggregler/


Nr 4 2020  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

 Ringvägen 100, Box 17154, 104 62 Stockholm, Tel 08-762 73 60. E-post info@svenskventilation.se 

Bli ventilationsingenjör 
Som ventilationsingenjör kommer du få förena 
teknik med problemlösning och möjligheten att 
förbättra inomhusmiljö och luftkvalitet. Utbild-
ningen är eftergymnasial och består av 2 års hel-
tidsstudier. Du ansöker senast 9 juni och utbild-
ningen startar i slutet av augusti. Läs 
mer eller se filmen Ventilationsingenjör 
från Yrkeshögskolan i Enköping. 

Bli projektledare eller kalkylator 
Ansökan för korta Yh-utbildningar och för Projekt-
ledare VVS och Kalkylator inom VVS är öppen 
mellan den 6 maj och 12 juni. Välkom-
men med din ansökan! Läs mer och 
anmäl dig. 

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. 

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://slussen.biz/Home/MainOrganizationPage?id=11402&orgid=45060&type=News&utm_campaign=82364&utm_source=mail&utm_medium=Email
https://slussen.biz/Home/MainOrganizationPage?id=11402&orgid=45060&type=News&utm_campaign=82364&utm_source=mail&utm_medium=Email
https://youtu.be/XXPq0dsF_KQ
https://www.insu.se/yrkeshogskola/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/
https://mailchi.mp/357dc051e90e/o7qjjfb8l0
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Golftävling framflyttad till 27 augusti 
Nu finns åter chansen att få ståta med vandrings-
priset, som just nu förvaltas av Carl Askemar, 
Systemair. Svensk Ventilations golfturnering sker 
även i år som en deltävling i EMTF:s golftävling. 
Sprid detta till dina golfspelande kollegor! 

Tävlingsform: Slaggolf (en klass) 

Plats: Sollentuna GK 

Dag: torsdagen den 27 augusti 

Stockholms Lokalavdelning 
 
Lunchträffarna åter i höst? 
Coronapandemin har gjort att lunchträffarna i 
april, maj och juni är inställda. Höstterminens 
första lunchträff planeras preliminärt till den 14 
september. 

Höstmöte 15 oktober? 
För att prova med avdelningsmöte i land, har vi 
bokat höstmöte på Trosa stadshotell torsdagen 
den 15 oktober. Notera datumet i kalendern! 
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

6 x 5 dagar Kontakta INSU 

Ventilationsmontör steg 1 

2020-10-05 – 2020-10-06 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 2 

2020-11-16 – 2020-11-17 Stockholm 

Ventilationsmontör steg 3 

2020-12-08 – 2020-12-09 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

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

2020-12-09 – 2020-12-11 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2020-09-23 – 2020-09-24 Katrineholm 
2020-11-25 – 2020-11-26 Katrineholm 

Ventilationsteknik 

2020-09-03 – 2020-09-04 Katrineholm 

2020-10-21 – 2020-10-22 Katrineholm 

2020-12-14 – 2020-12-15 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2020-05-18 – 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 

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

 Projektekonomi VVS och kyla 

2020-12-14 – 2020-12-15 Katrineholm 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar 

2020-09-29 – 2020-10-29 Stockholm 

2020-11-10 – 2020-12-03 Göteborg 

Medlemskalender april‒juni 2020 
2020-04-01 Styrgrupp Marknad, webb 

2020-04-28 Styrgrupp Brand, webbmöte 

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

2020-05-05 INSU projektledare/kalkylatorled-
ningsgrupp, webbmöte 

2020-05-14 Styrelsemöte, webb 

2020-05-14 Föreningsstämma, webbmöte 

2020-05-26 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2020-05-29 Eurovent General Assembly, 
webbmöte 

2020-06-01 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2020-06-16 INSU projektledare/kalkylator led-
ningsgrupp, webbmöte 

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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