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Ventilation kan förebygga covid-19 
Förutsatt att vi håller avstånd mellan varandra så 
kan ventilation med normenliga uteluftsflöden 
minska risken att sprida coronavirus. Normenlig 
ventilation späder effektivt ut de viruspartiklar som 
är så små att de hänger kvar i luften, men hjälper 
dessvärre inte mot de större viruspartiklar som 
sprids inom någon meter från en smittsam per-
son. Det förklarar REHVA i sin nya vägledning, 
som befäster de råd till fastighetsägare som 
Svensk Ventilation publicerade i våras. Läs mer. 

Skärpta SFP-krav från 1 september 
Boverket har uppdaterat byggreglerna med nya 
energihushållningsregler. Viktningsfaktorer ersät-
ter primärenergifaktorer vid beräkningen av ener-
giprestanda. Kravnivåerna justeras, bland annat 
för specifik fläkteleffekt SFP, se tabell nedan. 
Reglerna träder i kraft den 1 september, men de 
gamla reglerna får användas för bygglovsansökan 
och bygganmälan i ytterligare ett år. Läs mer. 

SFP-värdena i nya BBR 29 nya tidigare 

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 

Luftföroreningar förvärrar covid-19 
Det är sedan länge känt att luftföroreningar påver-
kar immunsystemet, försämrar prognosen vid luft-
vägsinfektioner och ökar risken för sådana sjuk-
domar som i sin tur förvärrar riskerna för den som 
insjuknar i covid-19. Och nu visar ny amerikansk 
forskning att dödligheten i covid-19 är tydligt 
högre i områden med mer luftföroreningar. Läs 
mer.  

Bra ventilation på jobbet 
Bra ventilation krävs för att minska smittriskerna 
på arbetsplatsen.  
- Det viktiga är att föroreningar som finns i inom-
husmiljön inklusive partiklar och virus ska ventile-
ras ut, säger Fredrik Haux på Arbetsmiljöverket till 
Vetenskapsradion. Lyssna eller läs mer. 

Känt och okänt om coronaspridning 
Linsey Marr, forskare inom luftkvalitet och bio-
aerosoler på Virginia Tech, sammanfattar och för-
klarar vad forsk-
ningen vet och inte 
vet om hur coro-
navirus sprids i ett 
animerat klipp. 

  

https://youtu.be/f57LXUbrtPU
https://youtu.be/f57LXUbrtPU
https://youtu.be/f57LXUbrtPU
https://www.svenskventilation.se/2020/08/ventilation-forebygger-luftburen-smitta/
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/nyheter-inom-energiomradet/energihushallningsreglerna-i-bbr-andras-den-1-september-2020/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/06/luftfororeningar-kan-forvarra-covid-19-sjukdom/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2020/06/luftfororeningar-kan-forvarra-covid-19-sjukdom/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7540909
https://youtu.be/f57LXUbrtPU
https://youtu.be/f57LXUbrtPU
https://youtu.be/f57LXUbrtPU
https://youtu.be/f57LXUbrtPU
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Verklig klimatnytta med eBVD 
Byggbranschens beställare bör stärka miljökraven 
vid upphandling genom att använda det gemen-
samma digitala formatet för byggvarudeklarat-
ioner, det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i en 
debattartikel. För att göra verklig klimatnytta be-
höver branschen enas, annars riskerar kravställ-
ningen att bli både dyr och fragmenterad. En ge-
mensam digital plattform är en god grund för att 
tredjepartsverifiera miljöinformationen, så att be-
ställarna verkligen vet att kraven uppfylls. Utveckl-
ingen välkomnas av Robert Johansson, ordfö-
rande i Svensk Ventilation. 

‒ Utmärkt att byggindustrin 
och byggmaterialindustrin 
nu har enats om en kost-
nadseffektiv digital platt-
form för miljödata. Jag för-
utsätter att de stora bestäl-
largrupperna inser förde-
larna och anpassar sina 
specifikationer. Den flora 
av bedömningsbolag som 

beställarna nu använder driver kostnader, som i 
slutändan drabbar alla parter. Läs mer i Aktuell 
Hållbarhet och hos Byggmaterialindustrierna 

Renoveringsstrategin duger inte 
Tillsammans med andra organisationer har vi rik-
tat ett brev till myndigheterna bakom Sveriges re-
noveringsstrategi. Vi anser att det är viktigt att re-
noveringstakten ökar och att renoveringar leder till 
bättre byggnader energimässigt. Enligt EU-direkti-
vet ska alla medlemsländer ta fram en strategi 
som ska underlätta en kostnadseffektiv omvand-
ling av befintliga byggnader till nära-nollenergi-
byggnader. Inga konkreta åtgärder föreslås i un-
derlaget utan endast förslag på vidare utred-
ningar. Vi tycker inte att det duger! Läs mer. 

Nya regler för alla arbetsplatser 
Arbetsmiljöverkets förskrif-
ter Arbetsplatsens utform-
ning har kommit i ny vers-
ion. Nuvarande AFS 2009:2 
upphör att gälla 1 januari då 
nya AFS 2020:1 träder i 
kraft. Den har dessutom har 
slagits ihop med tre mindre 
föreskrifter, och omfattar nu 
också det som förut stod i  

• Arbete i stark värme (AFS 1997:2) 

• Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) 

• Skyltar och signaler (AFS 2008:13) 

Länk till föreskrifterna. Se även tabell som jämför 
med tidigare version. 

Bland ändringarna märks särskilt följande: 

• Kraven och råden om luft och ventilation är tydligt 
samlade i avsnittet Klimat och installationer som in-
leds med 110 §. 

• Råden om uteluftsflöden ”befordras” till föreskrift. 
Arbetsplatser ska nu normalt kunna förses med 
minst 7 liter uteluft per sekund och person, samt 
minst 0,35 liter per sekund och m² golvyta.  

• Koldioxid som indikator på luftkvalitet tas bort. 

• Ett inledande avsnitt om Projekteringsansvar visar 
tydligt det ansvar som byggherrar, Bas-P och pro-
jektörer har för arbetsmiljön på den färdiga arbets-
platsen. 

• Arbetsplatser ska nu utformas tillgängliga för så 
många som möjligt, däribland allergiker. Kontinu-
erlig ventilation nämns som lämpligt exempel.  

• Arbetsgivare får ännu bättre skäl att kräva genom-
förd och godkänd OVK. Den arbetsgivare som har 
tillgång till OVK-protokollet uppfyller nämligen sitt 
kontrollansvar enligt 115 §. 

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/darfor-maste-branschen-enas-om-formatet-for-digitala-byggvarudeklarationer/
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/darfor-maste-branschen-enas-om-formatet-for-digitala-byggvarudeklarationer/
https://www.mynewsdesk.com/se/byggmaterialindustrierna/pressreleases/byggmaterialbranschen-tar-staellning-foer-gemensam-och-saeker-hantering-av-produkt-och-miljoedata-1839010
https://eef.se/wp-content/uploads/2020/06/Branscherna-om-renoveringsstrategin-juni-2020.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20201-foreskrifter/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/2019-035185-jamforelsetabell-2020-1.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/2019-035185-jamforelsetabell-2020-1.pdf
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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, belys-
ning och driftsekonomi. 
Svensk Ventilation har 
skrivit boken i samar-
bete med andra organi-
sationer inom installat-
ionsbranschen. Köp 
Energihandboken till 
medlemspris i Svensk 
Ventilations webbutik. 

Boverket utbildar om luft på webben 
På Boverkets webbplats PBL akademin finns gra-
tis utbildningar riktade till alla som på något sätt 
arbetar med plan- och bygglagens regler, till ex-
empel BBR. Webbutbildningarna är gratis och 
spänner över en rad ämnen. Svensk Ventilation 
har bidragit till utbildningen Luft med figuren från 
Kanalen nr 4 2019 som visar hur mycket vi andas, 
dricker och äter under en genomsnittlig dag.  

Skapa ett konto i PBL akademin och kolla in kur-
serna. 

Alla utsedda tävlingsbidrag visade 
Samtliga utsedda för-
slag till Svensk Ventilat-
ions och BeBos teknik-
tävling Ventilation i 
energieffektiva flerbo-
stadshus har nu presen-
terats. Sviten av lunch-
webbinarier blev kom-
plett den 31 augusti i 
och med att Ali 
Vosoughi presenterade 
PQR:s tävlingsförslag: 

Ersättningsluft via spiskåpan med 
koaxialkanal.  
Förslaget innebär att uteluft distribueras genom 
dubbelskalskanal direkt in i kåpan. Ersättningsluf-
ten förvärms med den frånluft som tas ut ur kåpan 
vid forcering, i praktiken genom motströmsvärme-
växling i kanalen.  

Läs allt om tävlingen hos BeBo. 

Tävlingsjuryn för Svensk Ventilations och BeBos tek-
niktävling Ventilation i energieffektiva flerbostadshus 
utsåg i juni 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. 

Titta på alla inspelade webbinarier. 

14 kg
inomhusluft 

hemma

4 kg annan 
inomhusluft

1 kg luft i 
fordon

2 kg
utomhusluft

3 kg dryck
1 kg fast föda

https://www.svenskventilation.se/publikationer/publikationer/
https://www.svenskventilation.se/publikationer/publikationer/
https://boverket.onlineacademy.se/course
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/tt-vent/tavlingsbidrag
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Ventilationsbranschen i coronatider 
Svensk Ventilation har under veckorna 18, 22, 26 
och 32 gjort enkla enkäter till sina medlemsföre-
tag om hur coronakrisen påverkar verksamheten.  

Coronaenkäterna vecka 26 och 32 i sammanfattning: 
Personal 30-40 % har mer frånvaro än normalt. 

20 % 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 Drygt en tredjedel har lägre försäljning 

jämfört med förra året. 
Logga in på Mina sidor och ta del av enkätresulta-
tet i detalj under Medlemsenkäter. 

I orderingången för luftbehandlingsaggregat syns 
ett tapp i kvartal 2. Orderingången för övriga ven-
tilationsprodukter ser inte ut att ha påverkats.  

För bostadsbyggandet spår Boverket en fortsatt 
nedgång 2020 och 2021, läs prognosen. Men 
samtidigt visar färska siffror från Statistikmyndig-
heten SCB att antalet påbörjade lägenheter i fler-
bostadshus faktiskt har ökat under första halvåret 
2020 jämfört med året innan. Andelen hyresrätter 
har ökat något till 65 %. Läs mer. 

Effektivare filter vann 
2019 års vinnare av Stora Inneklimatpriset blev 
Camfil Svenska AB för Megalam EnerGuard – en 
ny typ av högeffektiva filter för avskiljning av par-
tiklar från ventilationsluft. Läs mer. 

Juryns motivering: 
Filtertypen innebär en innovativ kombination av de 
bästa egenskaperna hos traditionella filter av glasfiber 
och hos membranfilter. Megalam EnerGuard har lägre 
tryckfall – och bidrar därmed till bättre energieffektivi-
tet – än traditionella filter av glasfiber. Dessutom har 
det ett väsentligt tåligare filtermedium, vilket reducerar 
risken för skador på filtret under transport och installat-
ion avsevärt. Megalam EnerGuard har goda förutsätt-
ningar att komma till praktisk användning i samtliga 
tillämpningar som kräver mycket hög luftrenhet. 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilations-
branschens remissinstans och vi 
kommer att svara på följande re-
misser: 

• Skolverkets författningssam-
lings (SKOLFS) förslag på ändringar i ämnes-
planer samt vilka kurser som får erbjudas inom 
VVS- och fastighetsprogrammet. (6 sept.) 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
(2007:4) om energideklaration för byggnader 
(16 sept.). 

• Utbildningsdepartementets betänkande Ge-
mensamt ansvar - en modell för planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 
2020:33 (30 nov.). 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 
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Påbörjade lägenheter i flerbostadshus

http://www.svenskventilation.se/logga-in/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/bostadsbyggandet-bromsar-in-i-coronapandemins-spar/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/tabell-och-diagram/andel-paborjade-lagenheter-i-flerbostadshus-efter-upplatelseform-preliminara-siffror/
https://www.slussen.biz/Home/Inneklimatpriset
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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Akustikstandard för don och spjäll 
En ny version av ISO 5135 godkändes enhälligt i 
slutomröstningen och kommer att publiceras inom 
kort. Förändringarna består huvudsakligen av nya 
hänvisningar till andra standarder som dragits in 
eller ändrats sedan 1998.  

ISO 5135 
Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för buller 
från komponenter i ventilationsanläggningar ge-
nom mätning i efterklangsrum  
Acoustics – Determination of sound power levels 
of noise from air-terminal devices, air-terminal 
units, dampers and valves by measurement in a 
reverberation room. 

Ändringar för imkanaler 
Följande dokument har ändrats beträffande imka-
naler och har publicerats som svensk standard: 
SS- EN 1366-1:2014/A1:2020 
Provning av brandmotstånd för installationer i 
byggnader - Del 1: Ventilationskanaler - 
Amendment 1 
Fire resistance tests for service installations - Part 
1: Ventilation ducts 

Gratis kurs från Etiska Rådet 
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, där 
Svensk Ventilation ingår, erbjuder en kostnadsfri 
e-utbildning som ger grundläggande kunskaper 
om  

• korruptionsbekämpning. 

• mångfald.  

• sund konkurrens.  

Genom korta filmer, enkla fakta och praktiska öv-
ningar vill rådet ge såväl studenter som yrkes-
verksamma en introduktion till ett spännande och 
utmanande ämne – byggetik. Utbildningen tar 
cirka 20 minuter. Läs mer och starta utbildningen. 

Svara på coronaenkäten 
Eurovent Market Intelligence kommer i slutet av 
september att publicera en rapport om hur pande-
min påverkar Europas ventilations-, värme- och 
kylindustri. Rapporten kommer att visa resultaten 
av en aktuell enkät bland tillverkarna. Tillverkare 
som besvarar enkäten erbjuds rapporten gratis el-
ler till reducerat pris. Svara senast den 11 sep-
tember. Läs mer och hämta formuläret. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sis.se%2Fprodukter%2Fmiljo-och-halsoskydd-sakerhet%2Fskydd-mot-brand%2Fbrandtalighet-for-byggnadsmaterial%2Fss-en-1366-12014a12020%2F&data=02%7C01%7Cerik.osterlund%40svenskventilation.se%7Cfcd195bfcb2f4a62546f08d844707da9%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637334597217582564&sdata=GgeWv%2Bdgw3f%2BV7kgNDUCijQepbyJ2%2BZBWbUjoX2nRjg%3D&reserved=0
https://byggetik.se/gratis-e-utbildning-i-byggetik-fran-samhallsbyggnadssektorns-etiska-rad/
https://eurovent.eu/?q=articles/impact-covid-19-pandemic-european-hvacr-industry
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Hälsosamma byggnader för alla 
Vår europeiska organisation Eurovent har tillsam-
mans med andra organisationer framfört vikten av 
att sätta människors hälsa och välbefinnande i 
centrum när EU planerar renoveringsvågen. Häl-
sosamma byggnader som säkerställer god luft-
kvalitet och tillräcklig ventilation m.m. måste vara 
en av huvudpelare i renoveringsvågen. Läs press-
meddelandet. 

Ny produktgrupp – Rooftop Units 
Eurovent startar en ny produktgrupp för luftkondit-
ioneringsenheter på tak. Den nyinrättade gruppen 
PG-RT kommer att till en början inrikta sig på 
översynen av ekodesignförordning (EU) 
2016/2281, som drar igång i slutet av året. Läs 
mer. 

Var beredd inför Brexit 
EU-kommissionen har publicerat ett meddelande 
om att göra sig redo för att övergångsperioden för 
Storbritanniens utträde ur EU tar slut den 1 janu-
ari 2021. Företagen bör särskilt se upp med 

• tull. 

• moms. 

• produktkrav. 

• märkning. 

Läs mer hos Eurovent eller ladda ner meddelan-
det på valfritt EU-språk. 

Aggregatrevidering går vidare 
EU-kommissionens revidering av ekodesignför-
ordningen om ventilationsenheter (aggregat m m) 
går vidare med samrådsforum mellan EU-kom-
missionen och medlemsstaternas energimyndig-
heter, som förväntas ske den 23 oktober. Se 
grunddokumenten och alla kommentarer på för-
studiens webbplats.  

 

Renoveringsstödet utvärderas 
Boverket får i uppdrag att utvärdera det nu av-
vecklade stödet för renovering och energieffektivi-
sering av hyresrätter i socioekonomiskt svaga bo-
stadsområden. Boverket ska också lämna förslag 
på åtgärder som myndigheten bedömer kan med-
föra att kostnadseffektiva renoveringar och ener-
gieffektiviseringar genomförs i en högre takt än i 
dag. Läs mer. 

 

https://gcpeurope.eu/sites/default/files/press_release_-_healthy_buildings_for_all_-_ieq_gathering_manifesto.pdf
https://gcpeurope.eu/sites/default/files/press_release_-_healthy_buildings_for_all_-_ieq_gathering_manifesto.pdf
https://eurovent.eu/?q=articles/new-eurovent-product-group-%E2%80%98rooftop-units%E2%80%99-launched
https://eurovent.eu/?q=articles/new-eurovent-product-group-%E2%80%98rooftop-units%E2%80%99-launched
https://eurovent.eu/?q=articles/brexit-readiness-gen-114000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM:2020:324:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM:2020:324:FIN
https://www.ecoventilation-review.eu/
https://www.ecoventilation-review.eu/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/boverket-ska-utvardera-stodet-for-renovering-och-energi-effektivisering-av-hyresbostader/
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Seminarium om goda ljudmiljöer 
Myndigheter bjuder in till ett inspirerande idésemi-
narium den 26 november om hur man med enkla 
åtgärder kan skapa goda ljudmiljöer både vid byg-
gande och i befintliga miljöer. Läs mer. 

Så stoppar vi byggskador 
Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljar-
der varje år. Välkommen till ett webbseminarium 
den 23 september om hur vi tillsammans kan öka 
nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i bygg-
sektorn. Läs mer och anmäl dig. 

Energimyndigheten 
 
Nya energimärkningen börjar 1 mars 
EU-kommissionen genomdri-
ver som planerat, trots pan-
demin, den nya energimärk-
ningen med sju klasser. Ska-
lan A−G är fast – inga plus-
klasser tillåts komma till.  

Den nya märkningen krävs 
från 2021-03-01 för nio olika 
produktgrupper. Inga ventilat-
ionsprodukter ingår i denna 
omgång. Läs mer.  

 

 
Arbetsmiljöverket 

 
Förebygg covid-19 på arbetsplatsen 
Arbetsgivaren ska gå till väga ungefär som vanligt 
i sitt systematiska arbetsmiljöarbete och sin risk-
bedömning, men ta särskild hänsyn till de speci-
ella risker som uppstår på grund av coronaviruset. 
En riskbedömning är till hjälp för att komma fram 
till vilka åtgärder som blir bäst. Åtgärderna kan 
vara av flera slag. Läs mer. 

Några exempel på åtgärder är: 

• att förbättra städning och rengöring 

• förbättrad handhygien 

• ökade avstånd 

• mindre arbetsgrupper 

• att undvika samlingar av människor 

• att ha god ventilation och vädra ofta 

• att rekommendera personal arbeta hemifrån 

• att sätta upp barriärskydd framför personal med 
kundkontakt 

• att låta utsedda personalgrupper göra vissa arbets-
uppgifter 

• att förse personalen med personlig skyddsutrust-
ning. 

Håll avstånd och ha god ventilation 
Grundregeln på arbetsplatsen är att inte vistas i 
rum där risken finns att andas in andras utand-
ningsluft. Håll avstånd, arbeta i mindre grupper 
och anpassa antalet personer till rummets volym 
och ventilation. Ta tätare pauser och vädra rum-
men ofta. Läs mer. 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/ideseminarium-om-att-skapa-goda-ljudmiljoer-med-enkla-atgarder/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/sa-stoppar-vi-miljardforluster-fran-byggskador-och-sloseri/
http://www.energimyndigheten.se/om-oss/energimyndigheten-och-coronaviruset/ekodesign-och-energimarkning/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/systematiskt-arbetsmiljoarbete-och-riskbedomning/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/smittrisker-pa-arbetsplatsen/
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Stockholms Lokalavdelning 
 
Webblunch om branschläget 
Höstens första lunchträff den 14 september kom-
mer på grund av smittläget att hållas som webb-
möte. Temat är hur coronapandemin påverkar 
ventilationsbranschen. 

• Svensk Ventilations konjunkturrapport och co-
ronaenkät. Presentation av Britta Permats. 

• REHVA:s vägledning för drift av ventilationssy-
stem. Presentation av Erik Österlund. 

Tid: 
Måndag 14 september klockan 12.00‒13.00.  

Anslut till webbinariet 
Ingen föranmälan. 

Lunchträffar senare i höst? 
Vi hoppas återuppta lunchträffarna från oktober, 
med glesare möblering på grund av smittläget. 
Notera följande datum: 

12 oktober. 
9 november. 
14 december. 

Smittsäkert höstmöte? 
Det är ännu osäkert om det inbokade höstmötet 
på Trosa stadshotell torsdagen den 15 oktober 
går att genomföra. Vi avvaktar en bedömning från 
Trosa stadshotell om hur många personer som 
kan konferera på ett smittsäkert sätt. Självklart 
kommer vi att följa myndigheternas riktlinjer. 

 
 
 
 
Svensk Ventilations golftävling 
I dessa coronatider genomfördes Svensk Ventilat-
ions golftävling tillsammans med EMTF-golfen på 
Sollentunas golfbana på ett annorlunda och säk-
rare sätt. Det var ingen inledande samling före 
tävlingsstart och ingen pris-
utdelning. All tävlingsin-
formation skickades ut i för-
väg via mejl. Årets vinnare 
(bilden) blev Erik Lager-
ström, Swegon. På andra 
plats Fredrik Beckman, 
Swegon och på tredje Fred-
rik Lind, IV Produkt.  

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhhZTIxNmEtZDIzNC00YzZmLWEyN2YtZGNlODg5ZGI4NWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d019c94-da7b-49c2-bf93-5ee1bb4b6882%22%2c%22Oid%22%3a%2257e030fb-70e6-49b1-967c-2b794ca986f0%22%7d
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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 

2020-12-07 – 2020-12-08 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 

2020-10-21 – 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 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

2020-09-30 Göteborg 

2020-10-20 Stockholm 

 Projektekonomi VVS och kyla 

2 dagar Kontakta INSU 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar 

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 augusti-oktober 
2020-08-12 Arbetsgrupp Bostadsaggregatfilter, 

webbmöte 

2020-08-17 Arbetsgrupp Kylbafflar, webbmöte 

2020-08-18 Eurovent samordningsmöte, webb-
möte 

2020-08-19 AMA VVS & kyla referensgrupp, 
webbmöte 

2020-08-20 Styrgrupp Brand om brandspjälls-
standard, webbmöte 

2020-08-20 Ventilationsingenjör lednings-
grupp, Lernia Piteå, webbmöte 

2020-08-25 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2020-08-26 IVL-projekt om EPD-verktyg, 
webbmöte 

2020-08-26 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2020-08-26 
Typgodkännanden för ventilations-
genomföringar enligt EN 1366-1, 
webbmöte med RISE. 

2020-08-27 Svensk Ventilations golftävling, 
Sollentuna GK 

2020-08-31 Lunchwebbinarium om PQR:s för-
slag till tekniktävlingen 

2020-08-31 Arbetsgrupp Nordbygg, webbmöte 

2020-08-31 Arbetsgrupp Kylbafflar, webbmöte 

2020-09-02 Arbetsgrupp Bostadsaggregatfilter, 
webbmöte 

2020-09-02 Webbmöte om standard för värme-
växlare med SIS TK 170 och 189 

2020-09-03 Typgodkännanden för ventilations-
genomföringar, webbmöte 

2020-09-04 Eurovent Task Force, webbmöte 

2020-09-07 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration 
om eBVD och Basta, webbmöte 

2020-09-07 Ventilationsingenjör ledningsgrupp 
YH Enköping, webbmöte 

2020-09-10 SIS TK 181 brandsäkerhet, webb-
möte 

2020-09-14 Lunchwebbinarium Konjunktur och 
coronaåtgärder 

2020-09-15 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2020-09-21 IVL-projekt om EPD-verktyg, 
webbmöte 

2020-09-23 Eurovent samordningsmöte, webb-
möte 

2020-09-24 Eurovent Commission och task 
force, webbmöte 

2020-09-29 Eurovent PG-FIL (Filter), webb-
möte 

2020-09-30 SIS TK 170 (Luftbehandling), 
webbmöte 

2020-10-08 SIS TK 197 (Byggakustik), 
webbmöte 

2020-10-08 Stockholms lokalavdelning 
höstmöte 

2020-10-20 Styrgrupp Produkter, webbmöte 
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