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Justerad ventilation gav vårdplatser

Vården av smittsamma sjukdomar ställer speciella krav på ventilationen. I rum där smittsamma
patienter ligger bör man exempelvis hålla ett visst undertryck.
Detta till skillnad från operationsrum, där man ser
till att ha övertryck för att hindra infektioner från
att tränga in. På Södertälje sjukhus skaffade man
fler platser för coronapatienter genom att bygga
om operations- och uppvakningssalar, och justerade då bland annat om ventilationen från övertryck till undertryck. Läs mer.

Dålig luft kan orsaka Parkinson

En ny studie visar att luftföroreningar möjligen kan
bidra till uppkomsten av Parkinsons sjukdom. Kemikalier i dieselavgaser kan utlösa den toxiska
uppbyggnaden av alfa-synuklein som normalt
finns i hjärnan och anses spela en avgörande roll
för utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Även tidigare studier har visat att fler människor har
Parkinson som bor i områden med ökade nivåer
av trafikrelaterade luftföroreningar. Läs mer.
Dålig luft kan kopplas till en mängd sjukdomar och besvär, som Kanalen har rapporterat om:
• hjärt- och kärlsjukdomar.
• kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
• sämre lungfunktion.
• blodcancer.
• psykiatriska diagnoser, bl a demens och ADHD.
• psykisk ohälsa bl a depression och bipolär sjukdom.
• dålig sömn.
• minskad arbetslust.
• sämre koncentrations- och inlärningsförmåga.
• bröstcancer.
• fetma.
• njursjukdomar.

Idag - Prisutdelning 17 juni kl 15.00

Den 17 juni kl 15.00
delas det Stora Inneklimatpriset ut på
webben. Årets prisutdelare är Folkhälsomyndighetens generaldirektör
Johan Carlson. De nominerade är Systemair-OPTIMA-LV-R, Camfil - Megalam EnerGuard , HSB
Living Lab och SISAB - SOL/SOLIDA. Anslut till
prisutdelningen (Teams-möte).

Återstarta ekonomin på rätt sätt

Vi står inför ett avgörande strategiskt val när det
gäller hur vi ska återstarta ekonomin. Genom att
samordna renovering av befintliga byggnader
med energieffektivisering, kan regeringen skapa
stora mängder av nya, gröna jobb. Samtidigt leder
det till minskad energianvändning och ökad livskvalitet för miljontals svenskar i form av förbättrade innemiljöer. Vi får ett bättre, mer energieffektivt och hållbart Sverige menar vi och övriga i
byggbranschen. Läs förslagen i debattartikeln.

Energihandboken – tredje utgåvan

Energihandbokens tredje utgåva är här. Boken
riktar sig till installatörer, fackfolk, studenter och
andra med intresse för energi i byggnader. Den
tar bland annat upp kyla, värme, ventilation, varmvatten, el, belysning och
driftsekonomi. Svensk
Ventilation har skrivit
boken i samarbete med
andra organisationer inom
installationsbranschen.
Ett erbjudande till Svensk
Ventilations medlemmar
kommer i nästa nummer
av Kanalen.
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Fyra tävlingsbidrag utvalda

Juryn i Svensk Ventilations och BeBos
tekniktävling för ventilationskomponenter har
utsett fyra förslag att gå vidare med i framtida
utvecklings- och mätprojekt.
Styrda uteluftsdon i köket, Didrik Aurenius.
Balanseringsenhet som kompenserar vid
forcering, Swegon.
Ersättningsluft via spiskåpan med
coaxialkanal, PQR.
Modulbyggd samlings och fördelningslåda,
Didrik Aurenius.
Lunchwebbinarier
De tävlande presenterar sina lösningar. Ingen
föranmälan, klicka på datumet för att ansluta.
Tisdag 16 juni, inspelat.
Titta på inspelningarna.
Didrik Aurenius presenterar
sina lösningar om uteluftsdon och samlings- och fördelningslådor.
Onsdag 24 juni
kl 11.30-12.15
Bengt Eriksson presenterar
balanseringsenheten Casa
som kompenserar vid forcering.
Under hösten kommer ett webbinarium där PQR
presenterar sin lösning för ersättningsluft via spiskåpan.
Läs allt om tävlingen hos BeBo.

Mer spjäll på vår brandskyddwebb

En arbetsgrupp inom Styrgrupp Brand har förbättrat och kompletterat Svensk Ventilations webbsidor om brandskydd. Sajten beskriver nu fem olika
typer av spjäll för brandskydd: brand/brandgasspjäll, brandgasspjäll, rökkontrollspjäll, tryckavlastningsspjäll och backströmningsskydd. Besök brandskyddssidorna.

OK att varvtalsstyra brandgasfläktar

Brandgasfläktar enligt EN 12101-3
kan mycket väl varvtalsstyras. Det
har Styrgrupp Brand kommit fram
till efter att en arbetsgrupp konsulterat kontrollorgan och utländska
kollegor. Vår vägledning Val av fläkt för brandskydd från 2019 kommer inom kort att justeras på
denna punkt.

Remissvar

Svensk Ventilation är ventilationsbranschens remissinstans och vi
har svarat på följande remisser:
• Infrastukturdepartementets förslag till ändring i förordningen
(2006:1592) om energideklaration när det gäller oberoende experter (27 mars).
• Boverkets förslag om energimätning (8 april).
• Finansdepartements lagförslag om klimatdeklarationer för byggnader. (6 maj)
• Betänkandet Modernare byggregler (15 maj).
• Finansdepartementets remiss om skattereduktion för installation av grön teknik (12 juni)
Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.
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Så påverkar corona vår bransch

Svensk Ventilation har under vecka 18 och 22
gjort enkla enkäter till sina medlemsföretag om
hur coronakrisen påverkar verksamheten.
Coronaenkäten vecka 22 i sammanfattning:
Personal
60 % har mer frånvaro än normalt.
30 % har permitterat eller varslat.
Inköp
Omkring 40 % har svårare än vanligt
att få leveranser.
Projekt/ordrar De flesta har projekt eller ordrar som
har stannat upp.
Försäljning
En tredjedel har lägre försäljning jämfört med förra året.
Logga in på medlemssidorna och ta del av enkätresultatet i detalj.
Vår analys- och statistikleverantör Navet Analytics
kommenterar läget så här:
Än så länge kan vi se att byggbranschen står sig väl,
där påbörjade projekt som startades upp under slutet av
2019 och första kvartalet 2020 utgör stommen i verksamheten. Farhågorna är hur orderstocken kommer att
fyllas på hos entreprenörerna framöver, hur bra branschen klarar av att behålla och attrahera kompetens.

Färsk entreprenadstatistik

Svensk Ventilations länsvisa statistik över ventilationsentreprenader finns nu fram till kvartal 1.
Logga in på medlemssidorna och ta del av entreprenadstatistiken.

Ventilation, inneklimat och smitta
ISIAQ, International Society of
Indoor Air Quality and Climate,
har varje tisdag erbjudit internationella webbinarier om
forskningen inom smittspridning, ventilation och inomhusklimat. ISIAQ-medlemmar kan
se webbinarierna i efterhand. Läs mer.

Webbinarierna i denna ISIAQ-serie:
• Panel discussion: Spread of Infectious Diseases in
Indoor Environments: A Way Forward.
• An Overview of the Covid19 Virus: Epidemiology,
Clinical Features, Diagnostics, Immune Response,
Treatments, and Vaccine Options
• Could Resuspension of SARS-CoV-2 be a Significant Route of Exposure
• The Airborne Infection Spread in Buildings – It’s
Time to Stop It!
• Ventilation Impacts on Indoor Aerosol Transport
and Current HVAC Recommendations for ReOpening Buildings
• Buildings that Fight Disease and Promote Health
• Short-Distance Airborne Transmission of Respiratory Pathogens: Role of Breathing Zone Airflow Interaction
• Filtration and Ultraviolet Air Cleaning in the Age
of COVID-19
• Cleaning for Health: Viruses / Biological Contamination on Surfaces and How to Meet the Challenges
to Achieve Effective Cleaning
• Transmission of Viruses in Droplets and Aerosols
• Aerosol and Breath Transmission of SARS-Cov-2
Virus
• Transmission Dynamics of Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) in China and the World: The
Role of Intervention
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Värmeväxlarstandard på remiss
En remiss ligger ute för SS-EN 308 Värmeåtervinningsaggregat - Provningsmetoder för prestationsdata. Denna för ventilationsindustrin så viktiga standard har inte ändrats sedan 1997, och
har redan länge behövt uppdateras. Förslagets
viktigaste förändringar är:

Eurovent vill se en EU-grön plan

Eurovent efterlyser ett ambitiöst EU-grönt återhämtningspaket som fokuserar på att renovera
EU: s byggnadsbestånd, modernisera energisystemet, investera i digitalisering och cirkulär ekonomi. Nästa EU-budget ger en unik möjlighet att
återstarta den europeiska ekonomin i riktning mot
koldioxidneutralitet. Läs mer.

• Laboratorie- och fältprovning av värmeväxlare
som sitter i luftbehandlingsaggregat har lagts
till. Tidigare fanns endast metoder att prova
själva värmeväxlaren i laboratorium.
• Läckageprovningen har förbättrats. Förslaget
omfattar både överläckning av frånluft exhaust
air transfer ratio (EATR) och förlust av uteluft
outdoor air correction factor (OACF).
• Verkningsgraderna korrigeras beroende på
läckage och dålig värmebalans.
• Precisionsklasser för provningen definieras.
• Många termer och definitioner ändras, däribland kategorier.
• Värmeåtervinning ur rökgaser omfattas inte
längre, utan tas bort.
Medlemmar som vill studera förslaget kan mejla
erik.osterlund@svenskventilation.se. Svar till SIS
senast den 11 augusti.

Omfattande aggregatrevidering

Studien inför EU-kommissionens revidering av
ekodesignförordningen om ventilationsenheter
(aggregat m m) är i slutfasen. Eurovents produktgrupper har hållit otaliga möten och enats kring
en rad olika kommentarer och förslag. Det rör sig
exempelvis om hur värmeåtervinningens verkningsgrad ska beräknas, om fuktåtervinning ska
tas med och hur filtrens tryckfall ska bedömas. Till
allra största delen delar Svensk Ventilation Eurovents synpunkter, men i vissa frågor har Svensk
Ventilation skrivit en egen inlaga. Se grunddokumenten och alla kommentarer på studiens webbplats. Efter sommaren fortsätter arbetet med samrådsforum mellan EU-kommissionen och medlemsstaternas energimyndigheter.
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Kompletterande energikrav

Regeringen har gett Boverket i samverkan med
Energimyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå kompletterande energikrav för byggnader. I
uppdraget ska ett förslag tas fram om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens
energibehov ska utformas. Det ska också utredas
om det finns behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast. Läs mer.

Ändrad plan- och byggförordning

Den 4 juni 2020 beslutade regeringen om en ändring i plan- och byggförordningen när det gäller
beräkning av byggnaders energiprestanda. Ändringen syftar till att skapa en bättre balans mellan
de olika energislag som försörjer byggnader och
innebär bland annat att viktningsfaktorer ersätter
primärenergifaktorer vid beräkning av byggnadens primärenergital. Boverket planerar att införa
ändringar i BBR som ska träda i kraft samtidigt
som ändringen i plan- och byggförordningen den
1 september 2020. Läs mer.

Krav för investeringsstöd ses över

Regeringen har beslutat att energikraven i förordningen om investeringsstöd ska ses över för att
säkerställa att de även fortsättningsvis främjar ett
energieffektivt byggande. Läs mer.

Ändringar i energiregler flyttas fram

Ändringar i energihushållningsreglerna avsnitt 9 i
BBR flyttas fram till 1 september. Boverket inväntar nämligen beslut om ändring i plan- och byggförordningen. Läs mer.

Färdplan för klimatdeklarationer

Boverket har nu på regeringens uppdrag tagit
fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Myndigheten föreslår
att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i
reglerna 2027. Läs mer om gränsvärden och att
ventilationsinstallationer ska ingå i klimatdeklarationerna från 2027. Läs mer.

BBR-utredningen rapporteras till jul

Dialogerna med byggbranschen är nu klara inom
Möjligheternas byggregler - Boverkets utredning
om hur byggandet ska regleras i framtiden. Diskussionerna har handlat mycket om hur byggreglerna ska kunna främja innovation. En remiss är
på gång och rapport ska komma före jul. Reformarbetet med byggreglerna startar alltså tidigast
2021, så branschen bör förbereda sig på att ta
hänsyn till allmänna råd fram till 2022, åtminstone.

Krav på IMD

Den 1 juli 2021 träder nya krav i kraft på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och
tappvarmvatten i flerbostadshus. Läs mer.
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Arbetsmiljöverket
Remiss om regelstruktur förlängs

Svarstiden för Arbetsmiljöverkets remiss om föreskrifter i en ny regelstruktur har senarelagts till
den 30 december. I höst blir det också fler intressentmöten, både om föreskrifterna för byggherrar
med flera och om hela regelstrukturen. Datumen
är inte spikade än och inte heller formen på mötena. Läs mer.

Naturvårdsverket
Ny rapportering för farligt avfall

Bli ventilationsingenjör

Som ventilationsingenjör kommer du få förena
teknik med problemlösning och möjligheten att
förbättra inomhusmiljö och luftkvalitet. Utbildningen är eftergymnasial och består av 2 års heltidsstudier. Du ansöker senast vecka 32 och utbildningen startar i slutet av augusti.
Läs mer eller se filmen Ventilationsingenjör från Yrkeshögskolan i Enköping.

Ett nytt system för att rapportera farligt avfall är på
gång. Bland annat kommer uppgifter om farligt
avfall att samlas i ett nationellt elektroniskt register. Läs mer.

eBVD kopplas till ledande databaser

Det branschgemensamma
formatet för elektroniska
byggvarudeklarationer,
eBVD, gör det möjligt för
byggmaterialindustrin att
deklarera byggprodukters miljöprestanda i ett digitalt format. Nu sker nästa steg i utvecklingen när
denna miljödata kopplas till några av byggbranschens ledande databaser för byggmaterialinformation: Finfo, VVS-Info, Golvbranschen GBR
och Basta. På webbinariet den 24 juni, kl. 9.0010.30 får du veta hur och vilka möjligheter det digitala landskapet skapar för dig som ventilationsmaterialföretag. Läs mer och anmäl dig.
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Digital årsstämma valde ny styrelse

På grund av coronaviruset höll Svensk Ventilation
årets föreningsstämma som ett webbmöte den 14
maj. Ordförande Robert Johansson och vd Britta
Permats samlades dock i samma konferensrum
för att leda mötet med påbjuden social distans.
Svensk Ventilations nya styrelse
Robert Johansson, Systemair, ordförande
Eric Lindqvist, Gösta Schelin, vice ordförande
Björn Fredriksson, IV Produkt, vice ordförande
Jesper Svedberg, Ahlsell
Thomas Bengtsson, Bevego
Torbjörn Bäck, Camfil
Jonas Berg, FläktGroup
Simon Jennstål, Gunnar Karlsen
Magnus Jacobsson, Lindab
Christoffer Lindström, Swegon
Hillevi Skötte, Ventab
Mats Ogenborg, Ventilator
Mats Högberg, Östberg
och suppleanter
Mathias Albrecht, Ahlsell
Kasper Ståhlgren, Bevego
Peter Johansson, Camfil
Jan-Peter Rask, FläktGroup
Jimmy Åsberg, Gunnar Karlsen
Johan Dahl, Gösta Schelin
Mattias Sjöberg, IV Produkt
Stix Michael Johansson, Lindab
Robert Kristiansson, Swegon
Pär Johansson, Systemair
Berne Christenson, Ventab
Mats Hillerö, Ventilator
Fredrik Östberg, Östberg

Ny dag för golftävling - 27 augusti

Nu finns åter chansen att få ståta med vandringspriset, 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
Tid: torsdagen den 27 augusti. Samling senast
07.00 för registrering, frukost och information.
Anmälan senast 15 augusti
via denna länk.
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Semesterstängt på kansliet

Kansliet stänger för semester den 26 juni och
öppnar igen den 10 augusti.

Stockholms Lokalavdelning
Lunchträffarna åter i höst

Vi räknar med att återuppta lunchträffarna efter
sommaren, med glesare möblering på grund av
smittläget. Notera följande datum:
14 september.
12 oktober.
9 november.
Cecilia Varcoe, Karin Gylin, Erik Österlund, Margona Korhonen, Britta Permats och Lena Dansarie (ej med på bilden) önskar Kanalens läsare en
glad sommar.

14 december.

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!
Inbjudan skickas ut i slutet av augusti.
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Installationsbrandskydd
1 dag

Kontakta INSU

Styr- och reglerteknik, grundkurs

Utbildningar och kurser
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering
6 x 5 dagar

Kontakta INSU

Göteborg

2020-10-20

Stockholm

Projektekonomi VVS och kyla
2020-12-14 – 2020-12-15

Katrineholm

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar

Ventilationsmontör steg 1
2020-10-05 – 2020-10-06

2020-09-30

Stockholm

2020-09-29 – 2020-10-29

Stockholm

2020-11-10 – 2020-12-03

Göteborg

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
2020-09-21 – 2020-09-23

Katrineholm

2020-11-09 – 2020-11-11

Stockholm

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

Nr 5 2020

Kanalen
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION
Medlemskalender maj-augusti 2020
2020-05-05

SIS TK 170 Luftbehandling, webbmöte

2020-05-05

INSU projektledare/kalkylatorledningsgrupp, webbmöte

2020-05-12

Varvtalsstyrda brandgasfläktar,
webbmöte

2020-05-14

Styrelsemöte, webb

2020-05-14

Föreningsstämma, webbmöte

2020-05-19

Tekniktävlingens resultat presenteras, webbinarium

2020-05-25

Varvtalsstyrda brandgasfläktar,
webbmöte

2020-05-26

Styrgrupp Produkter, webbmöte

2020-05-27

INSU projektledare/kalkylator ledningsgrupp, webbmöte

2020-05-27

Eurovent PG-AHU, webbmöte

2020-05-28

Brandskyddssidorna på vår webb,
webbmöte

2020-05-29

Eurovent General Assembly,
webbmöte

2020-06-01

Styrgrupp Marknad, webbmöte

2020-06-02

Arbetsgrupp om EN 1366-1, webb

2020-06-08

Varvtalsstyrda brandgasfläktar,
webbmöte

2020-06-09

Styrgrupp Brand, webbmöte

2020-06-15

Ventilationsingenjör Emköping
Ledningsgrupp, webbmöte

2020-06-16

Tekniktävlingen: juryns utvalda förslag, webbinarium

2020-06-16

Arbetsgrupp Nordbygg, webbmöte

2020-06-17

Stora Inneklimatpriset, prisutdelning, webbinarium

2020-06-18

Oseriösa filterbutiker, webbmöte

2020-06-22

Extra styrelsemöte, webbmöte

2020-06-23

Styrgrupp Brand, webbmöte

2020-06-24

Tekniktävlingen: juryns utvalda förslag, webbinarium

2020-08-18

Eurovent samordningsmöte, webbmöte

2020-08-25

Styrgrupp Produkter, webbmöte

2020-08-26

Styrgrupp Marknad, webbmöte

2020-08-27

Svensk Ventilations golftävling,
Sollentuna GK
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