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Ventilation och avstånd viktigast 
Enligt experter så är 
ventilation och avstånd 
de viktigaste faktorerna 
för att dämpa smittsprid-
ningen på jobbet. Långt 
viktigare än munskydd 
menar professor Åsa 
Melhus. Läs mer i SvD. 

Om du är på jobbet under pandemin  
Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt med god venti-
lation. För att ventilera bort eventuella smittämnen och 
andra föroreningar, måste ventilationen räcka till för 
antalet personer som arbetar i lokalen. Läs mer. 

Tegnell om luftkvalitet inomhus 
Statsepidemiologen Anders 
Tegnell tror att städerna kom-
mer att förändras efter covid-
19. Folkhälsan kommer att lyf-
tas upp på dagordningen på 
ett annat sätt än tidigare och 
en punkt är luftkvaliteten in-
omhus. Läs mer.  

Foto: Lena Katarina Johansson 

Ny teknik mot luftburen smitta 
Enligt forskningsrön kan coronaviruset spridas i 
luften via aerosoler, men det är oklart hur bety-
dande aerosolerna är för smittspridningen bland 
befolkningen. Ett omfattande finländskt forsk-
ningsprojekt ska undersöka huruvida man kan be-
gränsa och eliminera aerosoler genom ny luftkon-
ditioneringsteknik, filtrering 
och datatekniska lösningar. 
Läs mer. 

Inomhusluften förkortar liv 
EEA konstaterar i sin sen-
aste stora rapport att 
Europa saknar gemen-
sam politik för god inom-
husluft. Byrån bedömer 
att européerna årligen för-
lorar 2 miljoner DALY 
(levnadsår justerade för 
funktionsnedsättningar) 
på grund av luftförore-
ningar inomhus. Läs mer. 

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en EU-byrå med upp-
gift att tillhandahålla god och oberoende information 
om miljön. Miljöbyrån har som mål att stödja hållbar 
utveckling och att bidra till en betydande och mätbar 
förbättring av Europas miljö genom att i god tid ge be-
slutsfattarna och allmänheten målinriktad, relevant och 
tillförlitlig information. 

Mer stöd till energieffektivisering 
Regeringen bedömer att det krävs stora 
investeringar för att uppnå både förbättrad 
energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet 
i det befintliga byggnadsbeståndet. Därför skjuter 
nu regeringen till pengar till ett nytt stöd för 
energieffektivisering och renovering av 
flerbostadshus. Stödet ska omfatta 900 miljoner 
kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 
1 000 miljoner kronor 2023. Svensk Ventilation 
välkomnar regeringens initiativ och vår bransch 
står beredd att bidra med underlag till att utforma 
stödet så att det bidrar både till energieffektivise-
rande åtgärder och till en god inomhusmiljö för de 
boende. Läs om stödet och vårt debattinlägg. 

  

https://www.svd.se/professor-munskydd-pa-jobbet-kontraproduktivt
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/smittrisker-pa-arbetsplatsen/
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/tegnell-tror-att-staderna-forandras-efter-covid-19/
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/09/18/kan-virusspridning-via-aerosoler-i-luften-stoppas-bred-forskning-inleds-i-finland
https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/regeringen-tillfor-medel-till-stod-for-energieffektivisering-och-renovering-av-flerbostadshus/
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/ventilation-avgorande-for-klimat-och-halsa-nar-70-talets-flerbostadshus-renoveras/
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Standarden tillåter varvtalsstyrning 
Svensk Ventilations vägledning 
Val av fläkt för brandskydd som 
kom i december 2019 har korrige-
rats och kommit i ny utgåva. Änd-
ringen gäller varvtalsstyrning av 

brandgasfläktar, som har visat sig vara fullt tillåten 
enligt gällande standard EN 12101-3:2015. Första 
utgåvan angav missvisande att varvtalsstyrning 
stred mot standarden. 

Val av fläkt för brandskydd utreder de vanligaste 
missförstånden bland dem som beställer fläktar och be-
står av en presentationsfil som medlemsföretagen kan 
använda externt och internt. Presentationsfilen publice-
ras öppet tillgänglig och gratis i form av en pdf-fil, följ 
länken. En bit in bland textbladen hittar du vägledning-
ens hjärta – det faktaspäckade schemat. 

Så slår krisen mot företag och jobb 
Coronapandemin har slagit hårt mot svenska fö-
retag och jobb. På Svenskt Näringslivs webb kan 
du i realtid följa utvecklingen genom ett antal indi-
katorer så som; antal korttidspermitterade, antal 
konkurser och rekonstruktioner och antalet an-
ställda som berörs utav dessa, varsel om uppsäg-
ning och inskrivna arbetslösa. Du kan välja om du 
vill se siffrorna för hela riket eller i ditt län. Läs 
mer. 

Ventilationsbranschen i coronatider 
Svensk Ventilation har sedan april gjort enkla må-
nadsenkäter till sina medlemsföretag om hur co-
ronakrisen påverkar verksamheten.  

Coronaenkäten för aug-sept i sammanfattning: 
Personal De flesta har normal frånvaro. 

Ca 15 % har permitterat eller varslat. 
Inköp Omkring 10 % 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.  

Svensk Ventilations årliga rekryteringsundersök-
ning visar - trots coronakrisen - att en majoritet av 
ventilationsentreprenörerna planerar att nyan-
ställa montörer under andra halvåret 2020. 
Undersökningen består av telefonintervjuer under 
augusti. Logga in på Mina sidor - Marknad och ta 
del av rapporten i detalj, däribland:  

 Planerade nyanställningar av montörer, tjäns-
temän och ledningsfunktioner.  

 Bedömd svårighet att hitta kompetenta mon-
törer, tjänstemän och ledningsfunktioner.  

 Förändringar i efterfrågan från olika typer av 
fastighetsägare.  

http://www.svenskventilation.se/publikation/val-av-flakt-for-brandskydd-vagledning/
http://www.svenskventilation.se/publikation/val-av-flakt-for-brandskydd-vagledning/
https://coronakrisen.svensktnaringsliv.net/
https://coronakrisen.svensktnaringsliv.net/
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
http://www.svenskventilation.se/logga-in/
http://www.svenskventilation.se/publikation/val-av-flakt-for-brandskydd-vagledning/
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Brandspjällsstandarden blir kvar 
Arbetet har avstannat med att revidera den har-
moniserade standarden för brandspjäll, EN 
15650. EU-kommissionen menar att reviderings-
förslaget ställer mer detaljerade krav på spjällets 
brandegenskaper än vad standardiseringsmanda-
tet tillåter. Standardiseringen har visserligen be-
gärt att mandatet ska utökas, men det är ytterst 
osäkert. Vi bör alltså räkna med att 
EN 15650:2010 fortsätter att gälla som harmoni-
serad standard i ytterligare en tid. 

Publicerad standard 
SS-EN ISO 5135:2020 
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 test room.  
Förändringarna består huvudsakligen av nya hän-
visningar till andra standarder som dragits in. 

Svenskt kommittémöte på webben 
SIS tekniska kommitté för Luftbehandling, TK 170 
sammanträdde via Zoom den 30 september och 
ledamöter från åtta av Svensk Ventilations med-
lemsföretag deltog. Nästa möte bokades in till 
2021-03-24. 

CEN TC 156 möts 1-2 december? 
Den europeiska standardiseringskommittén Venti-
lation for Buildings, vars möte i maj ställdes in på 
grund av pandemin, förväntas sammanträda digi-
talt på förut planerad tid 1-2 december 2020. 

 
Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilationsbranschens re-
missinstans och vi har i september månad svarat 
på följande remisser:  

 Skolverkets författningssamlings (SKOLFS) 
förslag på ändringar i ämnesplaner samt vilka 
kurser som får erbjudas inom VVS- och fastig-
hetsprogrammet. (6 sept.)  

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

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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Byggproduktförordning omprövas 
EU har inlett en översyn av Byggproduktförord-
ningen och systemet med harmoniserade stan-
darder och CE-märkning. EU-kommissionen sam-
lar nu in synpunkter från byggbranschen via en 
öppen enkät. Alla svar räknas, så det väger 
tyngre att många svarar än att ett land eller en or-
ganisation lämnar in ett gemensamt svar. Anmäl 
dig till enkäten och svara senast den 16 oktober.  

Vilka är bäst och sämst av sju olika varianter? 

Variant A) Ingen ändrad lagstiftning, samma harmoni-
seringsnivå som idag. 

Variant B) Variant A + Förtydliga vad Byggprodukt-
förordningen omfattar.  

Variant C1) Variant B + Begränsa Byggproduktför-
ordningen till endast bedömningsmetoder. Inga pre-
standagränser eller -klasser på EU-nivå.  

Variant C2) Variant B + Begränsa Byggproduktför-
ordningen till vissa kärnområden, för övrigt gäller prin-
cipen att en vara som säljs lagligt i ett EU-land får säl-
jas i alla.  

Variant C3) Variant B + Gör det frivilligt för tillver-
karna att använda harmoniserade standarder och be-
dömningsdokument. Låt medlemsländerna lagstifta om 
alternativa vägar till marknaden.  

Variant D1 och D2) Variant B + Fortsätt med harmo-
niserade standarder och bedömningsdokument men 
komplettera efter hand med regelrätta produktkrav på 
EU-nivå.  

Variant E) Upphäv Byggproduktförordningen och 
harmoniseringen. EU-principen gäller att en vara som 
säljs lagligt i ett EU-land får säljas i alla. Inga harmo-
niserade standarder och bedömningsdokument som 
anger prestanda för byggprodukter. 

Aggregatrevidering dröjer 
EU-kommissionens revidering av ekodesignför-
ordningen om ventilationsenheter (aggregat m m) 
går vidare, men samrådsforumet mellan EU-kom-
missionen och medlemsstaternas energimyndig-
heter är uppskjutet till januari 2021. Se grunddo-
kumenten och alla kommentarer på förstudiens 
webbplats.  

 

 
Brexit – handel utanför EU  
I dagsläget vet vi inte exakt hur den framtida relat-
ionen mellan EU och Storbritannien kommer att 
se ut men vi vet att det kommer att ställas krav på 
tullformaliteter som exempelvis att lämna tullde-
klarationer vid import och export. Se till att ditt fö-
retag är redo för övergångsperiodens slut den 31 
december 2020! Läs mer. 

  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RTWNYED6S2CK
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RTWNYED6S2CK
https://www.ecoventilation-review.eu/
https://www.ecoventilation-review.eu/
https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhanteringochbrexit/brexitvadinnebardetforsvenskhandel/
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Stimulanser för återhämtning 
Regeringen föreslår stimulanser på drygt 105 mil-
jarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 
2022 för att påskynda återhämtningen. Byggindu-
strin listar en del av satsningarna som även kan 
komma installationsbranschens aktörer till del: 

Energieffektivisering av flerbostadshus:  
Regeringen vill ge stöd till energieffektivisering och 
renovering i flerbostadshus. Stödet är främst avsett att 
gå till merkostnader för energieffektiviserande åtgär-
der. Regeringen föreslår att stödet ska omfatta 900 mil-
joner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och  
1 000 miljoner kronor 2023.  

Nedsatta arbetsgivaravgifter:  
Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 
procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 
april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget innebär en ned-
sättning med 11,66 procentenheter och en avgiftsnivå 
om sammantaget 19,76 procent, jämfört med normala 
31,42 procent.  

Investeringsstöd för hyresbostäder: 
Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att 
bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyg-
gandet kan också konjunkturnedgången dämpas. Be-
myndiganderamen för investeringsstödet höjs från nu-
varande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021 och anslaget 
ökas med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 mil-
jarder kronor 2023.  

Förstärkt FoU-avdrag:  
Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivar-
avgifterna och den allmänna löneavgiften för personer 
som arbetar med forskning och utveckling i ett företag. 
FoU-avdraget innebär att företag som anställer perso-
ner som arbetar med forskning och utveckling betalar 
lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift.  

Yrkeslärare:  
För att bidra till WorldSkills Swedens arbete och sti-
mulera fler att bli yrkeslärare föreslår regeringen i bud-
getpropositionen för 2021 att 15 miljoner kronor av-
sätts årligen under 2021 och 2022 för att delfinansiera 
verksamheten. WorldSkills Sweden är ett samarbete 
mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten.  

Avdrag för solcell och laddbox:  
Privatpersoner som installerar grön teknik som till ex-
empel solceller, energilagring och laddboxar ska kunna 
göra ett avdraget på liknande sätt som rot- och rutav-
draget. Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2021. 

 

Energimyndigheten 
 
Branschmöte om energimärkningen 
Under 2021 införs den nya energimärkningen, 
och med den följer nya utbild-
nings- och informationsverktyg 
från EU-kommissionen. De nya 
verktygen kommer att presente-
ras på Energimyndighetens 
branschmöte för återförsäljare 
och leverantörer den 21 oktober 
klockan 09.00‒11.00 via web-
ben. Mejla anmälan eller läs 
mer om reglerna och om verkty-
gen  Label2020 och BELT. 

EU:s nya energimärkning får sju klasser: A−G. Inga 
plusklasser tillåts komma till. Den nya märkningen 
krävs från 2021-03-01 för vitvaror, TV, bildskärmar 
och belysning. Inga ventilationsprodukter ingår i denna 
omgång. Läs mer.  

  

https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/konjunktur/har-ar-budgetens-vinnare-inom-bygg/
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/konjunktur/har-ar-budgetens-vinnare-inom-bygg/
mailto:konferensen.stockholm@energimyndigheten.se?subject=Branschm%C3%B6te%20om%20energim%C3%A4rkning%2021%20oktober%20-%20anm%C3%A4lan
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/ekodesign-energimarkning-och-ce-markning/energimarkning/ny-energimarkning/
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-AD42-de00052493774684c3af4ce483ba035d-62
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-AD42-466937daf4156a6cb0cef61228a0b793-62
http://www.energimyndigheten.se/om-oss/energimyndigheten-och-coronaviruset/ekodesign-och-energimarkning/
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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. 

 
Arbetsmiljöverket 

 
Arbetsmiljön vid hemarbete 
Många jobbar hemifrån för att skydda yrkesgrup-
per som inte har möjlighet att göra det. För att få 
till en hälsosam arbetssituation vid långvarigt 
hemarbete krävs ett bra samarbete mellan arbets-
givare och arbetstagare, där båda stöttar 
varandra för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö. 
Läs mer hur man kan få hemmakontoret att fun-
gera så bra som möjligt. Läs mer. 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

 
Mätsäsongen för radon startar 
Radonmätningar i inomhusluften bör ske när dör-
rar och fönster normalt är stängda. Strålsäker-
hetsmyndigheten anger perioden 
oktober‒april, och eftersom en 
mätning normalt tar två månader 
är det nu hög tid att planera och 
beställa radonmätning. Läs mer. 

Naturvårdsverket 
 
Nytt register för farligt avfall 1 nov 
Från den 1 november är alla verksamheter som 
på något sätt hanterar någon form av farligt avfall 
skyldiga att rapportera till Naturvårdsverkets nya 
avfallsregister. Skyldigheten gäller en mycket stor 
andel av Sveriges företag. Myndigheten uppskat-
tar att över en miljon olika verksamheter berörs, 
allt från stora fabriker till enklare service och små 
kontor. Läs mer. 

Som farligt avfall räknas till exempel elektronik, lysrör 
och olika kemikalier. Rapporteringsskyldigheten gäller 
alla verksamheter som 

• producerar farligt avfall. 

• transporterar farligt avfall. 

• tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet. 

• mäklar eller handlar med farligt avfall. 

• behandlar farligt avfall. 

Årets BASTA-dag gratis på webben 
BASTA-dagen den 4 november tar pulsen på det 
heta ämnet Cirkulära material. Hållbara cirkulära 
flöden innebär bland annat att produkter inte inne-
håller farliga ämnen. Men ibland står detta i kon-
flikt med andra goda miljöaspekter som minskad 
klimatbelastning och minskat uttag av naturresur-
ser. Hur navigerar man rätt för att nå hållbara cir-
kulära materialflöden? På grund av pandemin 
körs seminariet som webbinarium och är gratis. 
Läs mer. 

https://www.hallbarstad.se/kalendarium/ideseminarium-om-att-skapa-goda-ljudmiljoer-med-enkla-atgarder/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/arbetsmiljon-vid-hemarbete/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/
https://www.bastaonline.se/utbildningar-seminarier/
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Studerande behöver LIA-platser 
Få tillgång till kvalificerade medarbetare genom 
att först ta emot en studerande från INSU yrkes-
högskola på LIA (praktik). De studerande finns 
över hela landet då flertalet av INSU:s utbild-
ningar är på distans. Genom att ta emot stu-
derande är du som företag handledare, ett stöd 
och en förebild för den studerande, och bidrar 
även till att din arbetsplats kanske får en ny med-
arbetare. Du behöver utse en handledare som är 
fysiskt närvarande och är tillgänglig för den stu-
derandes behov av handledning och 
stöd. För mer information kontakta 
INSU Yrkeshögskolan, 010-188 35 
70, yh@insu.se. 

Kommande LIA och Examensarbeten 
Klicka på kurserna för att läsa mer. 

Projektledare VVS 
PLV2019: Examensarbete, 12 april 2021 

VVS-ingenjör VIN2020 
LIA1, 19 oktober 2020 
LIA2, 15 mars 2021 

Installationssamordnare INS2020 
10 maj 2021 

Kyl- och värmepumptekniker KVT2020: 
LIA1, 11 november 2020 
LIA2, 15 mars 2021 

Kalkylator inom VVS 

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. 

Film om luften vi andas  
Organisationerna ISIAQ och Indoor Chem har ta-
git fram en film om luften vi andas inomhus.  
Se filmen.  

  

https://youtu.be/c4TmKlXqbZQ
https://youtu.be/c4TmKlXqbZQ
https://youtu.be/c4TmKlXqbZQ
mailto:yh@insu.se
https://www.insu.se/yrkeshogskola/projektledare-vvs-distans/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/vvs-ingenjor-distans/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/installationssamordnare/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/kyl--och-varmepumptekniker/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/kalkylator-inom-vvs-distans/
https://byggetik.se/gratis-e-utbildning-i-byggetik-fran-samhallsbyggnadssektorns-etiska-rad/
https://youtu.be/c4TmKlXqbZQ
https://youtu.be/c4TmKlXqbZQ
https://youtu.be/c4TmKlXqbZQ
https://youtu.be/c4TmKlXqbZQ
https://youtu.be/c4TmKlXqbZQ
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Stockholms Lokalavdelning 
 

Webblunch om branschläget 
Lunchwebbinariet den 14 september lockade ett 
80-tal deltagare. Det handlade om hur coro-
napandemin påverkar konjunkturen i branschen 
och REHVA:s vägledning för drift av ventilations-
system. Medlemmar kan del av både inspelning 
och presentationsbilderna på våra medlemssidor. 
Besök svenskventilation.se, logga in och välj se-
dan Mina sidor – Presentationer – Lunchmöten. 

Lunchträffar 
Notera följande datum för lunchträffar senare i 
höst: 

9 november. 
14 december. 

Höstmöte på hotell eller webb 
Lokalavdelning Stockholm håller höstmöte med 
uppskjuten årsstämma torsdagen den 15 oktober. 
Delta via webben eller på Trosa Stadshotell, 
Västra Långgatan 19, Trosa.  

Program torsdagen den 15 oktober 2020 
10.00 Samling med kaffe på plats i Trosa. 
10.15 Webbanslutningen öppnar. 
10.30 Årsstämma med val av styrelse och valbe-

redning. 
11.00 Central information, bl a nya BBR och kon-

junkturen. 
12.00 Lunch. 
13.00 Inspirationsföreläsning 

Johan Norén:  
Träna för hjärnan. 

14.30 Arbetsgrupperna redo-
visar, bl a marknadsen-
käterna 2020. 

15.30 Information från företa-
gen, max 5 minuter per 
företag.  

18.00 Middag. 

Länk till anmälan. 

För att minska risken för smittspridning är antalet del-
tagare på plats begränsat till 25 personer. Först till 
kvarn, vi börjar med högst två deltagare per företag. Vi 
rättar oss självklart efter eventuella nya rekommendat-
ioner från Folkhälsomyndigheten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM1XSPr_apkX901dF7jXmLCleAp1FOKeR3YZMD3zOFyO5ghQ/viewform?usp=sf_link
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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 

2020-11-02 – 2020-11-04 Katrineholm 

2020-12-09 – 2020-12-11 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2020-11-25 – 2020-11-26 Katrineholm 

Ventilationsteknik 

2020-12-14 – 2020-12-15 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2020-11-09 – 2020-11-11 Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta INSU 

Styr- och reglerteknik, grundkurs 

1 dag Kontakta INSU 

 Projektekonomi VVS och kyla 

2 dagar Kontakta INSU 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar 

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  
september-november 

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 

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

2020-09-14 Lunchwebbinarium: Hur påverkar 
pandemin ventilationsbranschen? 

2020-09-14 Ventilationsingenjör ledningsgrupp 
YH Enköping, webbmöte 

2020-09-15 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2020-09-16 Arbetsgrupp Bostadsaggregatfilter, 
webbmöte 

2020-09-16 Eurovent Task Force, webbmöte 

2020-09-18 Eurovent Task Force, webbmöte 

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

2020-09-21 Eurovent samordningsmöte, webb-
möte 

2020-09-23 Typgodkännanden för ventilations-
genomföringar, webbmöte 

2020-09-23 
INSU Ledningsgrupp projektle-
dare, kalkylator, VVS-ingenjör, 
webbmöte 

2020-09-28 Arbetsgrupp Bostadsaggregatfilter, 
webbmöte 

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

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

2020-10-02 Arbetsgrupp EU-marknad, webb-
möte 

2020-10-07 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration 
om eBVD och Basta, webbmöte 

2020-10-07 Avstämning med Energimyndig-
heten om ekodesignförordning 

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

2020-10-08 Arbetsgrupp Bostadsaggregatfilter, 
webbmöte 

2020-10-09 Styrelsemöte, Stockholm eller 
webb 

2020-10-12 Webbinarium för Kungsbacka 
kommun om luftkvalitet. 

2020-10-13 Remissmöte om luftkvalitet i bas-
sängbad, Stockholm 

2020-10-15 Stockholms lokalavdelning höst-
möte, Trosa eller webb 

2020-10-20 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2020-10-20 Roadshow planeringsmöte, 
webbmöte 

2020-10-27 IVL-projekt om EPD-verktyg, 
webbmöte 

2020-10-28 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2020-11-04 BASTA-dagen, webbinarium 

2020-11-09 Lunchträff med lokalavdelning 
Stockholm 

2020-11-12 IVL-projekt om EPD-verktyg, 
webbmöte 

2020-11-17 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2020-11-25 
INSU Ledningsgrupp projektle-
dare, kalkylator, VVS-ingenjör, 
webbmöte 

2020-11-26 Styrelsemöte, Stockholm eller 
webb 
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