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REHVA uppdaterar sin vägledning

REHVA har nyligen uppdaterat sin pandemivägledning för ventilation. Utgåva 4 förklarar bättre och
utförligare och innehåller
dessutom
• en riskbedömningsmetod för luftburen smitta
inklusive ett beräkningsverktyg.

• rekommendationer för patientrum.
REHVA har också inlemmat råden om värmeväxlare och råden till skolpersonal som tidigare låg i
separata dokument. De praktiska rekommendationerna är ganska oförändrade, så våra rekommendationer kvarstår. Läs mer.

WHO om ventilation och covid-19

Världshälsoorganisationen WHO informerar om
hur viktig ventilation är och hur den kan skydda
från covid-19. I WHO:s samtal om ventilation intervjuas Dr Maria Neira och hon menar 6 luftomsättningar per timme ger hygglig säkerhet. Se
samtalet.

God sömn kräver god ventilation

På SWESIAQ:s höstmöte den
6 oktober berättade Pawel
Wargocki om pågående forskning som pekar på att även
måttliga koldioxidhalter kan påverka vår sömn. Redan vid 800 ppm misstänker
man att sömnen börjar påverkas, och över 2600
ppm försämras vår kognitiva förmåga dagen efter.
Titta på Pawel Wargockis presentation eller ta del
av hela programmet från SWESIAQ:s höstmöte.

Covid-19 smittar via aerosol

Medicinsskriften The Lancet skriver att det finns
bevis för att smitta kan spridas på mer än två meters avstånd och fokus också bör läggas på förbättrad ventilation. Dessutom har också USA:s
smittskyddsinstitut även infört striktare restriktioner kring att vistas i dåligt ventilerade miljöer.
Läs mer.

Ventilationen fångade viruset

I en studie på Akademiska sjukhuset i Uppsala
har forskare hittat coronavirus som inte var aktivt
och inte smittsamt i frånluftsfilter i frånluftskanal.
Forskarna menar att fynden bidrar till att bekräfta
att aerosolspridnigen är en potentiell smittväg.
Ventilationen
har alltså gjort
det som är
dess uppgift,
nämligen föra
ut den dåliga
luften via frånluftssystemet.
Läs studien.

Arbetsmiljö för montering och drift

En ny branschrekommendation har tagits fram av
Svensk Ventilation tillsammans med en rad andra
branschorganisationer. Bra
arbetsmiljö för montörer och
driftpersonal ‒ Råd för projektering av installationer
med syfte att skapa bra ergonomiska arbetsförutsättningar kan laddas ner gratis
från vår webbutik. En
checklista kan laddas ned
som eget dokument.
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Webbföreläsningar för medlemmar

Den femte föreläsningen
håller Pia Hermansson,
bygglovschef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Två föreläsningar har redan genomförts i Svensk
Ventilations Styrgrupp Utbildnings vinterserie.
Medlemmar får särskild inbjudan och kan även se
dem i efterhand genom att logga in och välja Presentationer och Webbföreläsningar.
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 bedrivs enligt plan och vara den som är ansvarig inför
beställaren.

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 regelverket.

Kursledare för de
första fyra föreläsningarna i är Angela och Klas Röhr
från Vent & Event
Sverige AB.

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 kommunicera 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!

Filterrekommendation uppdaterad
Eurovent REC 4/23, Val av
filter klassade enligt EN
ISO 16890 för allmänventilation, har uppdaterats och
finns nu i utgåva 3 gratis i
vår webbutik. Uppdateringen rör endast formalia
om upphovsrätten.

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

Nr 9 2020

Kanalen
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION

Ventilationsbranschen i coronatider

Svensk Ventilation har sedan april gjort enkla månadsenkäter till sina medlemsföretag om hur coronakrisen påverkar verksamheten. Logga in på
Mina sidor och ta del av enkätresultaten under
Medlemsenkäter.
100%

Välj filter som funkar

Den som har villa eller lägenhet med eget FTXaggregat bör vara noggrann när man väljer filter
och följa anvisningarna som tillhör ventilationsanläggningen. Det är nämligen inte alla filter som
sägs passa som verkligen gör det. En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har därför tagit
fram en fabrikatsoberoende webbsida som seriösa leverantörer kan hänvisa till. Läs mer.
Saxat från webbsidan:
Med rätt filter arbetar ventilationen som den ska och
förser rummen med rätt mängd filtrerad luft. För att
detta ska fungera i längden behöver man regelbundet
byta filter. Undvik fuktskador, oljud och förhöjd energiförbrukning genom att välja filter som
• fångar in skadliga partiklar av olika storlek,
• har ett luftmotstånd som passar för just din ventilationsanläggning,
• fungerar under hela sin livslängd – inte bara när filtret är nytt.
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Fler lägenheter påbörjade

Enligt senaste nytt från Statistikmyndigheten SCB
påbörjades 19 % fler lägenheter under årets tre
första kvartal än motsvarande period 2019. Läs
mer.
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Påbörjade lägenheter i nybyggda
flerbostadshus, rullande 4-kvartalsvärden
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Källa Statistikmyndigheten SCB
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Remissvar

Svensk Ventilation är ventilationsbranschens remissinstans
och vi har i november månad
svarat på följande remiss:
• Utbildningsdepartementets
betänkande Gemensamt
ansvar - en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33.
Vi kommer dessutom att svara på följande:
• Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler (30 dec).
Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.

Förslagslådan öppen

CEN TC 156 möttes 1-2 december

Den europeiska standardiseringskommittén Ventilation for Buildings har mötts för första gången på
ett år. Ett av ärendena var hur arbetet med
EN 16798-1 ska slutföras. Denna standard är
kopplad till Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och omfattar indataparametrar för
inomhusmiljö. Eftersom den behandlar såväl luftkvalitet, termiskt klimat, belysning som akustik
måste arbetet delas upp mellan olika kommittéer
och grupper. En arbetsgrupp meddelade att de
förbereder att komplettera EN 16798-3 med någon form av klassificering av återluft.
SS-EN 16798-1:2019
Byggnaders energiprestanda - Ventilation för byggnader - Del 1: Indataparametrar för inomhusmiljö för
konstruktion och bestämning av byggnaders energiprestanda gällande luftkvalitet, termiskt klimat, belysning
och akustik - Modul M1-6

Dags att lämna in förslag till 20-årsjubilerande
Stora Inneklimatpriset! Sista förslagsdatum är 28
februari 2021. Lämna ditt förslag!
Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat
en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda
möjligheter att komma till praktisk nytta. Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till
bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

Produkter med farliga ämnen

Den 5 januari 2021 blir det obligatoriskt för leverantörer att rapportera särskilt farliga ämnen i produkter till EU:s kemikaliemyndighet ECHA. Rapporteringen görs till databasen SCIP - Substances
of Concern In articles as such or in complex
objects (Products), och gäller alla varor som innehåller mer än 0,1 vikt-% av
ämnen på kandidatförteckningen. Läs mer.
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Energimyndigheten
Övergångstid för energimärkning

Den 1 mars börjar den nya energimärkningen att
gälla för de första produktgrupperna, dock ännu
inte för någon ventilationsprodukt. Under en övergångstid kommer tillverkarna att skicka med både
den gamla och den nya etiketten, men i butiken
ska bara den ena visas. Läs mer.

Arbetsmiljöverket
Förebygg smittspridning i skolan

Skolan är både skolpersonalens och elevernas
arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket tipsar rektorer om
flera åtgärder under pandemin. Ett råd är bland
annat att se över att ventilationen är bra och uppfyller kraven. Vädra klassrum och andra lokaler
ordentligt och ofta. Läs mer.

Smittrisker på arbetsplatsen

Naturvårdsverket

God ventilation, noggrann städning och avstånd
till kollegor är några sätt att undvika att bli smittad
eller smitta andra på jobbet. Att arbeta flera personer 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 föroreningar, måste ventilationen räcka till för antalet personer som arbetar
i lokalen. Läs mer.

Obligatoriskt rapportera farligt avfall

Nu har det nya rapportregistret för farligt avfall
öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar
farligt avfall rapportera till registret. För de flesta
innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort avfallet från sin verksamhet. Läs mer.

Arbetsmiljön när du arbetar hemma
Tullverket
Brexit

Tullverket har uppdaterat sin
sida på webben om Brexit.
Läs mer.

En hälsosam arbetssituation vid arbete hemifrån
kräver ett bra samarbete mellan chef och medarbetare. Så här får du hemmakontoret att fungera
så bra som möjligt. Läs mer.

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

Nr 9 2020

Kanalen
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION

Lokalavdelningarna har paus

På grund av pandemin håller vi inga lokala fysiska
seminarier eller kurser. Istället kan medlemmar digitalt delta i Svensk Ventilations föreläsningsserie,
se sidan 2. Särskild inbjudan kommer att skickas
till medlemmar.

Stockholms Lokalavdelning

Vårmöte till sjöss?
Gratis kurs från Etiska Rådet

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

Om smittsituationen medger, så hoppas Lokalavdelning Stockholm återvända till Östersjön för vårmötet den 25-26 mars 2021. Skriv in datumet eller
följ denna länk som bokar in det i din kalender.

• korruptionsbekämpning.
• mångfald.
• sund konkurrens.
Genom korta filmer, enkla fakta och praktiska övningar vill rådet ge såväl studenter som yrkesverksamma en introduktion till ett spännande och
utmanande ämne – byggetik. Utbildningen tar
cirka 20 minuter. Läs mer och starta utbildningen.
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Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
2021-02-15 – 2021-02-17

Stockholm

2021-04-19 – 2021-04-21

Göteborg

2021-05-24 – 2021-05-26

Katrineholm

2021-10-11 – 2021-10-13

Stockholm

Installationsbrandskydd

Utbildningar och kurser
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering
2021-10-18 – 2021-11-16

Katrineholm

Ventilationsmontör steg 1
2021-04-13 - 2021-04-14

Katrineholm

2021-09-07 - 2021-09-08

Stockholm

1 dag

Kontakta INSU

Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, vent
2021-04-21

Stockholm

2021-10-20

Göteborg

Projektekonomi
2021-11-30 – 2021-12-01

Stockholm

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar

Ventilationsmontör steg 2
2020-06-01 – 2021-06-02

Katrineholm

2021-10-12 - -2021-10-13

Stockholm

2021-04-28 – 2021-05-20

Göteborg

2021-10-07 – 2021-10-29

Stockholm

Ventilationsmontör steg 3
2021-11-09 – 2021-11-10

Stockholm

Injustering av luftflöden
2021-03-23 – 2021-03-25

Katrineholm

2021-11-23 – 2021-11-25

Katrineholm

Mätning av luftflöden
2021-03-09 – 2021-03-10

Katrineholm

2021-10-19 – 2021-10-20

Katrineholm

Ventilationsteknik
2021-02-09 – 2021-02-10

Katrineholm

2021-09-21 – 2021-09-22

Stockholm

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

Nr 9 2020

Kanalen
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION
Medlemskalender
november 2020 ‒ januari 2021
2020-11-03

Upphandlingskriterier för badanläggningar, webbmöte

2020-11-04

BASTA-dagen, webbinarium

2020-11-05

Installationsbrandskyddsdagen,
Stockholm eller webbmöte

2020-11-06

Arbetsgrupp EU-marknad, webbmöte

2020-11-09

Arbetsgrupp om typgodkännanden
för brandskydd/kanaler, webbmöte

2020-11-10

Arbetsgrupp Byggvarudeklarationer, webb

2020-11-10

Roadshow planeringsmöte,
webbmöte

2020-11-11

Arbetsgrupp EU-marknad, webbmöte

2020-11-11

IVL-projekt om EPD-verktyg,
webbmöte

2020-11-12

BeSmå-dagen, webbinarium

2020-11-13

BeSmå - nyproduktion och befintliga småhus

2020-11-13

Diskussion om samverkan med
andra organisationer, webbmöte

2020-11-16

Arbetsgrupp Byggvarudeklaration,
webbmöte

2020-11-17

Styrgrupp Marknad, webbmöte

2020-11-18

Eurovent PG-AHU med EU:s Policy Officer, webbmöte

2020-11-23

Eurovent Task Force, webbmöte

2020-11-23

Medlemswebbinarium om arbetsmiljö

2020-11-24
2020-11-25

Eurovent samordningsmöte, webbmöte
INSU Ledningsgrupp projektledare, kalkylator, VVS-ingenjör,
webbmöte

2020-11-25

Typgodkännanden för brandklassade kanaler

2020-11-26

Styrelsemöte, Stockholm eller
webb

2020-11-26

BeSmå-möte med Lunds Universitet

2020-11-27

Diskussion om samverkan med
andra organisationer, webbmöte

2020-11-30

Medlemswebbinarium om ledarskap.

2020-12-01 -02

CEN TC 156 (Ventilations for
Buildings), webbmöte

2020-12-02

Ekodesignmöte med Energimyndigheten

2020-12-04

Ledningsgrupp Ventilationsingenjör, Piteå, webbmöte

2020-12-07

Typgodkännanden för brandklassade kanaler

2020-12-09

Styrgrupp Produkter, webbmöte

2020-12-09

Ledningsgrupp Ventilationsingenjör Enköping, webbmöte

2020-12-10

Styrgrupp Brand, webbmöte

2020-12-14

Rensluckekrav i AMA VVS & Kyla
22, webbmöte

2020-12-14

Arbetsgrupp Byggvarudeklaration

2020-12-15

IVL-projekt om EPD-verktyg,
webbmöte

2021-01-11

Medlemswebbinarium om kommunikation

2021-01-12

Roadshowmöte på webben

2021-01-18

Medlemswebbinarium om samverkan och partnering

2021-01-25

Medlemswebbinarium om bygglagstiftning och ventilation

2021-01-28

SIS TK 181 Brandsäkerhet, webbmöte
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