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Undvik dålig ventilation 
EU-kommissionens 
ordförande Ursula 
von der Leyen manar 
alla EU-medborgare 
till fortsatt kamp mot 
coronaviruset. En av 
hennes uppmaningar 
är att undvika utrym-
men med dålig venti-
lation. Lyssna på 
Sveriges Radio. 

God ventilation mot coronaviruset 
Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin webbplats. 
Det nya avsnittet God ventilation vid det nya coro-
naviruset beskriver bland annat att WHO och 
ECDC menar att smitta även kan spridas från 
små droppar som svävar i luften från smittade 
personer som nyser, hostar eller talar. Om flera 
personer arbetar i en lokal med liten luftvolym 
ökar risken att andas in andras utandningsluft, 
som kan innehålla smittämnen. För att ventilera 
bort eventuella smittämnen och andra förore-
ningar måste ventilationen räcka till för antalet 
personer som arbetar i lokalen.  
Läs mer om råden. 

Smittämnen i luften 
Virus och bakterier trivs inget vi-
dare i luft, men de klarar sig 
bättre än man har trott. Det vi-
sar aerosolforskaren Malin Al-
sved i en ny avhandling från 
Lunds universitet. Läs mer. 

Riksdagsmotioner inlämnade 
Motioner är ett sätt för riksdagsledamöter och par-
tier att föra fram sin politik. I år nämns ordet venti-
lation i sju motioner, ventilationssystem i tre, ra-
don i sju, OVK i två, inomhusmiljö i tre, inomhus-
klimat i tre och energieffektivisering i ett flertal 
motioner. 

Utdrag ur några motioner: 
• Kostnadseffektiva insatser för energieffektivisering, 

isolering och ventilation kan ge stor klimatnytta. 
• Stora energibesparingar kan till exempel uppnås ge-

nom modernare ventilation. 
• Såväl isolering som ventilation idag möjliggör en 

god inomhusmiljö. 
• Nyproducerade bostäder förväntas klara luftväx-

lingen och erbjuda ett gott inomhusklimat utan att 
fönster ska behöva hållas öppna. 

• Ett undermåligt dimensionerat ventilationssystem i 
förhållande till antalet boende i bostaden bidrar 
också till dåligt inomhusklimat med dålig luft och 
sämre hälsa som följd. 

• Viktigt att radonhalter kontrolleras i samband med 
renoveringar, i synnerhet i områden med mycket ra-
don. Detta skulle exempelvis kunna ske i samband 
med obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 

Komiskt med vanlig ventilation 
Med ett lugnande besked att teatern har vanlig 
ventilation lyckas regissören locka en corona-
tvekande Johan Ulvesson över tröskeln till sa-
longen. Äntligen börjar 
underhållnings-
branschen förstå hur 
viktigt och roligt det är 
med ventilation!  
Titta på SVT:s 
Premiärdatum oklart, 
avsnitt 1. 
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https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7586071
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7586071
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/
https://www.lu.se/artikel/smittamnen-klarar-sig-battre-vantat-i-luften?ref=pressrelease
https://www.svtplay.se/video/28286985/premiardatum-oklart/premiardatum-oklart-avsnitt-1?start=auto
https://www.svtplay.se/video/28286985/premiardatum-oklart/premiardatum-oklart-avsnitt-1?start=auto
https://www.svtplay.se/video/28286985/premiardatum-oklart/premiardatum-oklart-avsnitt-1?start=auto
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
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Webbföreläsningar för medlemmar 
Svensk Ventilations Styrgrupp Utbildning har tagit 
fram en föreläsningsserie för medlemmar. Före-
läsningar kommer att ske digitalt och gratis. Inbju-
dan med länk kommer att skickas till medlemmar.  

23 november 
Arbetsmiljö för Chefer och Ledare  
Vi är alla varandras arbetsmiljö. Hur skapar vi bra 
arbetsmiljö? Spelar vi varandra på bästa foten? 
Tips, råd, lagar och regler. 

30 november 
Ledarskap i projektprocessen 
Som projektledare är du verkställande direktör för 
projektet. Det är din roll att se till att projektet bed-
rivs enligt plan och vara den som är ansvarig inför 
beställaren. 
 
11 januari 
Kommunikation - från frustration till förståelse 
För att förstå andra och kunna ta ansvar för sin 
del i att skapa ett team behöver vi lär känna oss 
själva och varandra. Hur kompletterar vi varandra 
och nyttjar varandras styrkor? Vad vill vi kommu-
nicera för känsla till medarbetare och kunder? 

18 januari 
Samverkan och partnering 
Kan samverkan/partnering vara en lösning för att 
minska felen, höja kvalitén, minska arbetsolyckor, 
förbättra arbetsmiljön, attrahera ungdomar och 
kvinnor till branschen? Vi tror det! 

25 januari 
Bygglagstiftning och ventilation, hör det ihop? 
Som entreprenör finns det lagar och regler som 
man måste följa för att kunna kvalitetssäkra det 
du bygger. Denna föreläsning ger dig en inblick i 
vad som berör ventilationen och hur du hittar i re-
gelverket. 

 

 
 
 
 
Byggkonjunkturen förändras 
Bostäder, lokaler och anläggningar går nu olika 
vägar. Enligt Byggföretagens prognos för 2020-
2021 så minskar lokalbyggandet tydligt medan 
anläggningsbyggandet tydligt ökar. Bostadsbyg-
gandet minskar något, med en växande andel hy-
resrätter på bostadsrätternas bekostnad. Läs 
Byggföretagens Konjunkturrapport oktober 2020. 

Antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus. 
Källa: SCB och Byggföretagen 

  

https://byggforetagen.se/statistik/byggkonjunkturen-20202/
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Radonbidraget förlängs ett år 
I den presenterade budgeten för 2021 förlängs ra-
donbidraget av regeringen och samarbetsparti-
erna med enbart ett år, medan bidragsnivån 
också sänks. I Sverige har många bostäder fortfa-
rande för höga radonhalter. Radonbidraget har de 
senaste åren varit väldigt välanvänt och avhjälpt 
stora problem genom att minska hälsoproblem re-
laterade till för höga radonhalter i bostäder. 
‒Det är en stor besvikelse att se att en så stor del 
av politiken inte har förstått hur viktigt radonbidra-
get är, säger Dag Sedin, ordförande Svensk ra-
donförning. 

eBVD 
Utbilda dig i eBVD den 1 december 
Lär dig mer om branschstandarden eBVD, bygg-
branschens senaste format av byggvarudeklarat-
ion. Den 1 december håller IVL Svenska Miljöin-
stitutet webbinarier i två delar: 

• eBVD - Varför eBVD? kl 09.00-10.00. 

• eBVD - att registrera en produkt. L 10.00-12.00 

Läs mer och anmälan. 

Byggvarudeklarationer som redovisar miljö- och håll-
barhetsdata för byggvaror har funnits i sedan 1990-ta-
let. I sin fjärde generation är byggvarudeklarationen 
fullt anpassad till digitala informationsflöden samtidigt 
som det tillverkande företaget behåller äganderätten 
och kontrollen över sina produktdata. Läs mer.  

Förslagslådan öppen  
Nu är förslagslådan för 20-årsjubilerande Stora 
Inneklimatpriset öppen. Vilket företag/organisation 
är din jubileumsvinnare? Sista förslagsdatum är 
28 februari 2021.  
Lämna ditt förslag! 

Stora Inneklimatpriset  

• tilldelas företag eller organisation inom innekli-
mat, energi och vvs, som utvecklat en betydel-
sefull produkt, tjänst eller metodik med goda 
möjligheter att komma till praktisk nytta. Pro-
dukten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, 
bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt be-
gränsad resursanvändning.  

• syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, 
stärka dess ställning och uppmärksamma tek-
nik som främjar ett sunt inomhusklimat i ener-
gieffektiva byggnader 

• instiftades 2001 av Slussen Building Services, 
Svensk Ventilation, Energi- och Miljötekniska 
Föreningen och Svenska Kyltekniska Före-
ningen.  

I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för 
de tre branschorganisationerna samt ordföranden Lars 
Ekberg, docent i installationsteknik och adjungerad 
professor vid Chalmers samt ansvarig för affärsområde 
Fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Manage-
ment AB. 

  

https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang.html
https://byggmaterialindustrierna.se/byggvarudeklaration-ebvd1-0/
https://slussen.biz/Inneklimatpriset/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilat-
ionsbranschens remissinstans 
och vi har i oktober månad 
svarat på följande remiss:  

• Folkhälsomyndighetens 
förslag till nya allmänna råd 
och ny vägledning om bas-
sängbad. 

Vi kommer dessutom att svara på följande: 

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

• Utbildningsdepartementets remittering av Be-
tygsutredningen 2018 SOU 2020:43 (3 dec.) 

• Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöver-
kets regler (30 dec.) 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

 

CEN TC 156 möts 1-2 december 
Den europeiska standardiseringskommittén Venti-
lation for Buildings, vars möte i maj ställdes in på 
grund av pandemin, sammanträder via webben 
två förmiddagar den 1 och 2 december 2020. Re-
presentanter från Svensk Ventilation ingår i den 
svenska delegationen. Kontakta kansliet för frå-
gor. 

 

 
EU:s renoveringsvåg och Covid19 
EU har nu presenterat en strategi för en renove-
ringsvåg i Europa med målet att fördubbla reno-
veringstakten de kommande tio åren och försäkra 
att renoveringar leder till effektivare energi- och 
resursanvändning. Renoveringsvågen ska bidra 
till unionens återhämtning i Corona-krisen. Reno-
veringstakten för byggnader i EU är väldigt låg 
och det är så lite som en procent av renoveringar 
som förbättrar byggnaders energiprestanda. Må-
len i renoveringsvågen ska leda till att 35 miljoner 
byggnader i unionen ska renoveras till 2030. 
Både EU:s direktiv om byggnaders energipre-
standa och energieffektiviseringsdirektivet ska 
ses över 2021. Ändringar i direktiv leder ofta till 
behov av anpassning av svenska regelverk.  
Läs mer. 

Level(s) för hållbart byggande 
I oktober lanserade EU kommissionen Level(s) 
som är ett gemensamt europeiskt ramverk för att 
bedöma och mäta byggnaders hållbarhet ur ett 
miljöperspektiv, hälsoperspektiv och ekonomiskt 
perspektiv. Level(s) är ett viktigt verktyg för att 
hjälpa arkitekter, byggare och offentliga myndig-
heter att spela sin roll genom att förbättra de 
byggnader vi bor och arbetar i. Level(s) är utfor-
mad för att förbättra byggnaders hållbarhet under 
hela sin livscykel, vilket hjälper yrkesverksamma 
att leverera bättre byggnader – samtidigt som 
europaövergången i riktning mot en mer cirkulär 
ekonomisk modell påskyndas.  
Läs mer hos Boverket eller direkt hos EU.  

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/eu-har-lanserat-levels-for-hallbart-cirkulart-byggande/
https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/EN_%20Flyer.pdf
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Boverket 
 
Tågordning för nya byggregler 
Boverket arbetar med ett helt nytt format för sina 
byggregler. Många anser att de gällande reglerna, 
BBR, blockerar innovativa lösningar och fördyrar 
byggandet. Planen är att allmänna råd och hän-
visningar till standarder ska slopas, och att de nya 
reglerna ska komma under de närmaste åren i föl-
jande ordning: 

• Bullerskydd, BBR kap 7. 

• Hygien, hälsa och miljö, BBR kap 6. 

• Brandskydd, BBR kap 5. 

• Säkerhet vid användning, BBR kap 8. 

Energimyndigheten 
 
Tydligare regler för motorer 
Några av ekodesignförordningarna som publice-
rades 2019 hade småfel eller var otydliga. EU har 
därför förtydligat vissa saker. Närmaste förordning 
att beröra ventilationsbranschen är den för elmo-
torer. Läs mer. 

Naturvårdsverket 
 
Nya avfallsregler 
Från den 1 augusti i år gäller nya avfallsregler 
som bland annat kräver källsortering på byggplat-
ser. Titta på Byggföretagens presentation. 

 

Konkurrensverket 
 
Utreder byggmaterialpriserna 
Konkurrensverkets projektgrupp har färdigställt en 
förstudie och tagit fram riktlinjerna för det fortsatta 
arbetet. Det finns förhållandevis stora prisök-
ningar för vissa material, men orsaken till ök-
ningen ligger inte nödvändigtvis hos producen-
terna. Det är en komplex marknadssituation med 
många aktörer och material i flera led från tillver-
kare till slutanvändare. Projektgruppen ser att det 
finns anledning att titta närmare på bland annat 
material som ingår i de flesta byggen av bostads-
hus. Läs mer. 

 

Kommerskollegium 
 
Brexit och produktregler 
Den 31 december lämnar Storbritannien EU:s inre 
marknad. Så blir det, oavsett 
vilket typ av avtal som EU 
och Storbritannien enas om. 
Titta på webbseminariet och 
läs mer.  

  

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/andringar-i-vissa-ekodesign--och-energimarkningsforordningar/
https://vimeo.com/468896711
https://www.konkurrensverket.se/nyhetsbrevsartiklar/konkurrensverket-utreder-konkurrensen-i-byggmaterialindustrin/
https://youtu.be/kPYWkwEeaII
https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/efter-brexit/fragelista-infor-1-januari-2021/produktregler-for-varor/
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BASTA-dag på webben 4 november 
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. 

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. 

Rekord i ventilationsansökningar 
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått in 
fler ansökningar om att bedriva YH-utbildning än 
någonsin tidigare. Det är också rekordmånga an-
sökningar inom ventilationsområdet. 

2 st. Ventilations- och kyltekniker. 

6 st. Ventilationsingenjör. 

1 st. Ventilationsingenjör med inriktning styr- 
och reglerteknik. 

1 st. Ventilationsingenjör projektering/kalky-
lering, styr- och reglerteknik. 

12 st. VVS-ingenjör. 

1 st. VVS-projektör. 

1st. VVS-ingenjör inriktning BIM. 

1 st. Styr- och reglerspecialist, VVS, injuste-
ring och trådlös kommunikation. 

Den 19 januari 2021 får vi svar vilka YH-utbild-
ningar som beviljas att starta. 

https://www.bastaonline.se/utbildningar-seminarier/
https://byggetik.se/gratis-e-utbildning-i-byggetik-fran-samhallsbyggnadssektorns-etiska-rad/
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Stockholms Lokalavdelning 
 
 
Föreläsningar ersätter lunchträffar 
På grund av pandemin gör våra fysiska 
lunchträffar upphåll och återkommer när 
smittläget är bättre, dock tidigast i februari 2021. 
Istället kan man digitalt delta i Svensk Ventilations 
föreläsningsserie om arbetsmiljö, ledarskap, 
kommunikation, samverkan och lagstiftning. 
Särskild inbjudan kommer att skickas till 
medlemmar. Läs mer på sidan 2. 

Vårmöte till sjöss 
Om smittsituationen så medger så återvänder Lo-
kalavdelning Stockholm till Östersjön för vårmötet 
den 25-26 mars 2021. Skriv in datumet eller följ 
denna länk som bokar in det i din kalender. 

Höstmöte med stämma 
Lokalavdelning Stockholm höll höstmöte med 
uppskjuten årsstämma torsdagen den 15 oktober 
på webben och på Trosa Stadshotell. Nicklas 
Brömster omvaldes som ordförande i lokalavdel-
ningens styrelse, som utökades med två nya le-
damöter: 

• ordförande Nicklas Brömster, IV Produkt 

• Per Holmqvist, Creovent 

• Nyval: Håkan Askemar, Ekovent 

• Magnus Ljunggren, FläktGroup 

• Eric Lindqvist, Gösta Schelin 

• Magnus Strand, Strands Luft 

• Nyval: Robert Persson, Swegon 

• Mats Ogenborg, Ventilator 

• Johan Blank, Ventprojekt 

• Mikael Windefalk, Windefalk 

Ett åttiotal personer från medlemsföretag i hela 
landet anslöt via webben och följde Johan Noréns 
inspirationsföreläsning Träna för hjärnan. 

https://mcusercontent.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/6e511c86-ac8a-46b0-af36-c7ed52352da6/V%C3%A5rm%C3%B6te_2021_med_lokalavd_Stockholm.ics
https://mcusercontent.com/7a4016ee693499320670d84d9/files/6e511c86-ac8a-46b0-af36-c7ed52352da6/V%C3%A5rm%C3%B6te_2021_med_lokalavd_Stockholm.ics
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

6 x 5 dagar Kontakta INSU 

Ventilationsmontör steg 1 

2 dagar Kontakta INSU 

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 

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  
oktober-december 

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 

2020-10-14 Ekodesignutskottet, webbmöte 

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

2020-10-19 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

2020-10-20 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2020-10-20 Roadshow planeringsmöte, 
webbmöte 

2020-10-21 Arbetsgrupp Byggvarudeklara-
tioner, webb 

2020-10-22 Ekodesignutskottet, webbmöte 

2020-10-23 Arbetsgrupp EU-marknad, work-
shop via webben. 

2020-10-26 Ekodesignutskottet, webbmöte 

2020-10-27 Produktkategoriregler för EPD-
Norge, webbmöte 

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

2020-10-28 Ekodesignutskottet, webbmöte 

2020-10-28 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2020-11-03 Upphandlingskriterier för badan-
läggningar, webbmöte 

2020-11-04 BASTA-dagen, webbinarium 

2020-11-05 Installationsbrandskyddsdagen, 
Stockholm eller webbmöte 

2020-11-06 Arbetsgrupp EU-marknad, webb-
möte 

2020-11-09 Arbetsgrupp om typgodkännanden 
för brandskydd/kanaler, webbmöte 

2020-11-10 Arbetsgrupp Byggvarudeklara-
tioner, webb 

2020-11-10 Roadshow planeringsmöte, 
webbmöte 

2020-11-11 Arbetsgrupp EU-marknad, webb-
möte 

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

2020-11-12 BeSmå-dagen, webbinarium 

2020-11-17 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2020-11-18 Eurovent PG-AHU med EU:s Pol-
icy Officer, webbmöte 

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

2020-11-26 Styrelsemöte, Stockholm eller 
webb 

2020-12-01 -02 CEN TC 156 (Ventilations for 
Buildings), webbmöte 

2020-12-04 Ledningsgrupp Ventilationsingen-
jör, Piteå, webbmöte 

2020-12-09 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2020-12-10 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2020-12-15 IVL-projekt om EPD-verktyg, 
webbmöte 
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