
Nr 10 2020  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Kräv halverat energibehov 
Vi och flera andra kväver halverat energibehov för 
att få del av det kommande energieffektiviserings-
stödet för flerbostadshus. Våra företag har en 
nyckelroll att spela när det gäller målet att halvera 
energianvändningen till 2030. Branschen kan 
samtidigt energieffektivisera och förbättra inom-
husmiljön. Läs debattartikeln. 

Ventilation i USA under pandemin 
Smittskyddsmyndigheten i USA, Centres for Dise-
ase Control and Prevention, listar på en särskild 
webbsida lämpliga förbättringar av ventilationen 
på arbetsplatser. De amerikanska rekommendat-
ionerna präglas förstås av att återluft används be-
tydligt mer i USA, men stämmer i huvudsak väl 
med de som ECDC för fram i Europa. CDC är 
också mer positiv till att rena inomhusluften med 
ultraviolett ljus. Läs mer. 

Detaljerat om ventilation och corona 
Den mest detaljerade sammanställningen som vi 
har sett om ventilation i samband med pandemin 
publicerades i slutet av oktober av en expertgrupp 
tillsatt av den brittiska regeringen. Läs Role of 
ventilation in controlling SARS-CoV-2 transmiss-
ion. 

Bättre luft och färre döda 
Europeiska miljöbyråns senaste rapport visar att 
satsningar på att höja luftkvaliteten är en investe-
ring i bättre hälsa och produktivitet för alla euro-
péer. Exponeringen för fina partiklar orsakade 
dock omkring 417 000 förtida dödsfall i Europa. 
Endast Estland, Finland, Irland och Island höll ni-
våerna av fina partiklar inom Världshälsoorgani-
sationens (WHO) striktare riktvärden. Läs rappor-
ten som även nämner vikten av bra luft inomhus. 

Folkhälsomyndigheten - ventilation 
Folkhälsomyndigheten har den 20 november upp-
daterat sin webbsida Ventilation med bland annat 
undersidan Ventilation och covid-19. 

Se hur partiklar sprids när vi sjunger 
På Lunds universitet studerar forskare sedan 
länge hur smittämnen kan spridas via luften. Den 
senaste tiden har man förstås koncentrerat sig på 
coronaviruset. Vi rekommenderar alla att ta del av 
doktor Malin Alsveds webbinarium Luftburna virus 
i inomhusluft och hur man kan förhindra spridning. 
Se videon. 

  

https://youtu.be/wTn3kCbSdME
https://youtu.be/wTn3kCbSdME
https://youtu.be/wTn3kCbSdME
https://youtu.be/wTn3kCbSdME
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/krav-halverat-energibehov-for-att-fa-del-av-stodet-till-flerbostadshus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.gov.uk/government/publications/emg-role-of-ventilation-in-controlling-sars-cov-2-transmission-30-september-2020
https://www.gov.uk/government/publications/emg-role-of-ventilation-in-controlling-sars-cov-2-transmission-30-september-2020
https://www.gov.uk/government/publications/emg-role-of-ventilation-in-controlling-sars-cov-2-transmission-30-september-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/kompletterande-vagledning-om-ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/ventilation/
https://youtu.be/wTn3kCbSdME
https://youtu.be/wTn3kCbSdME
https://youtu.be/wTn3kCbSdME
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Webbföreläsningar för medlemmar 
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 Pre-
sentationer 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 bed-
rivs enligt plan och vara den som är ansvarig inför 
beställaren. 

 
Kursledare för de 
första fyra föreläs-
ningarna i är Ang-
ela 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 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! 

 
 

Den femte föreläsningen 
håller Pia Hermansson, 
bygglovschef på Stads-
byggnadskontoret i Göte-
borgs stad. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
Anders Hedström från IAQ Swe-
den AB håller i seriens sjätte fö-
reläsning. Anders är en uppskat-
tad presentatör inom luftkvalitet 
och har ett långt förflutet inom 
filterbranschen. 
 
 
 
 
 
 
8 februari 
Luften ‒ vårt viktigaste livsmedel 
Hur kan vi påverka luften inomhus att bli ännu 
mer ren och vad har vi lärt oss av Covid-proces-
sen? 

  

https://www.svenskventilation.se/logga-in/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remissin-
stans och vi kommer i de-
cember månad svara på föl-
jande remiss: 

 Ny regelstruktur för Ar-
betsmiljöverkets regler. 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

Nordbygg 2022 
Nordbyggs nya datum är den 26-29 april 2022. 
Det finns en stor förväntan och längtan efter att 
träffas. Förberedelserna för Nordbygg 2022 kom-
mer att sätt igång redan 2021. Läs mer. 

Förslagslådan öppen  
Dags att lämna in förslag till 20-årsjubilerande 
Stora Inneklimatpriset! Sista förslagsdatum är 28 
februari 2021. Lämna ditt förslag! 

Coronainformation 
Nedan hittar du länkar till information. 

• Samlad information till företagare till följd av 
coronaviruset: Verksamt.se. 

• Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram kon-
kreta krisåtgärder under Corona-pandemin. 
Här hittar du deras förslag och annan viktig in-
formation till dig som företagare. Corona och 
covid-19 på svensktnaringsliv.se. 

• Prevent förmedlar kunskaper som hjälper före-
tag att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljön och 
nya coronaviruset  

• Svensk Ventilations rekommendationer gäl-
lande ventilation under coronapandemin på 
svenskventilation.se. 

  

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.nordbygg.se/senaste-nytt/svensk-ventilation?sc_lang=sv-se
https://slussen.biz/Inneklimatpriset/
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset?utm_source=websem&utm_medium=websem&utm_campaign=verksamt-live
https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/Corona_och_covid-19
https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/Corona_och_covid-19
https://www.prevent.se/amnesomrade/coronaviruset/
https://www.prevent.se/amnesomrade/coronaviruset/
https://www.svenskventilation.se/ventilation/halsa/forebygga-luftburen-smitta/
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Publicerade standarder 
Följande standarder har nyligen publicerats i Sve-
rige: 

SS-EN 13141-5:2020 
Luftbehandling - Funktionsprovning av kompo-
nenter/produkter för bostadsventilation - Del 5: 
Huvar och avluftsdon för montage på yttertak. 
Ventilation for buildings - Performance testing of 
components/products for residential ventilation - 
Part 5: Cowls, assisted cowls and roof outlet ter-
minal devices 

SS-EN ISO 11691:2020 
Akustik - Mätning utan luftflöde av insättnings-
dämpning hos kanalljuddämpare - Översiktsme-
tod för laboratorier. 
Acoustics - Measurement of insertion loss of 
ducted silencers without flow - Laboratory survey 
method. 

Taxonomi 
EU:s nya taxonomi är ett verk-
tyg som klassificerar vilka in-
vesteringar som är miljömäss-
igt hållbara. Syftet är att sä-
kerställa att finanssektorn får gemensamma rikt-
linjer för vilka investeringar som ska få kallas 
gröna. Tanken är att genom taxonomin styra inve-
steringar till den gröna sektorn.  För området 
energieffektivisering är det främst vilka byggnader 
som klassas som hållbara som kommer att på-
verka branschen. Läs mer om energieffektivise-
ring och allmänt på Regeringens webb. 

Industrin drar – värre för tjänster 
Pandemin leder inte till en så kraftig nedgång i 
ekonomin som man inledningsvis befarade. Det 
menar NAVET Analytics, och spår att bygginve-
steringar och underhåll ligger i stort sett oföränd-
rade 2020 och 2021 jämfört med 2019. Läs mer. 
Logga också in på medlemssidorna och ta del av 
NAVET:s färska statistik över ventilationsinstallat-
ioner till och med tredje kvartalet.  

Energimyndigheten 
 
Koll på läckaget i värmeväxlare 
Ekodesignreglerna borde tydligare motverka inre 
läckage i luftbehandlingsaggregat. Det behövs för 
att branschen i hela Europa ska fortsätta utveckla 
säkrare och effektivare produkter. Det är den vik-
tigaste synpunkten i Svensk Ventilations skrivelse 
till Energimyndigheten inför samrådsmötet om 
ventilationsförordningen EU 1253/2014. En revi-
dering är igång och vi kan räkna med nya regler 
om något år. Skrivelsen är framtagen av en ar-
betsgrupp från fem medlemsföretag utsedd av 
Svensk Ventilations Styrgrupp Produkter. Läs 
skrivelsen bland Svensk Ventilations remissvar. 

  

https://eef.se/taxonomin-och-energieffektivisering/
https://eef.se/taxonomin-och-energieffektivisering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/taxonomi-ska-gora-det-enklare-att-identifiera-och-jamfora-miljomassigt-hallbara-investeringar/
https://www.svenskventilation.se/2020/12/industrin-drar-varre-for-tjanster/
https://www.svenskventilation.se/logga-in/
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/12/Svensk-Ventilations-synpunkter-2020-12-21-infor-samradsmotet-om-EU-1253_2014.pdf
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/12/Svensk-Ventilations-synpunkter-2020-12-21-infor-samradsmotet-om-EU-1253_2014.pdf
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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Svensk Ventilation önskar alla 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

Tänk på hur du eldar din julbrasa 
Eldning i öppna spisar bildar ovälkomna ämnen 
som påverkar din hälsa. Elda gärna i en kamin 
med keramisk insats eftersom förbränningen blir 
effektivare med mindre utsläpp som följd. Vilken 
koncentration man får i luften beror på vilka källor 
som finns och hur bra ventilationen är. Läs mer 
eller kolla in Naturvårdsverket och tipsen från Fi-
lipstads kommun. 

Doftljus förorenar 
Doftljus förorenar vår inomhusmiljö och riskerar 
förvandla luften inne till förorenad storstadsluft. Ju 
fler kemikalier ett ljus innehåller, desto större är 
risken att det bildas farliga produkter vid förbrän-
ningen. Lyssna på P4 Västernorrland. 

Nya medlemmar 
Vi hälsar 2020 års nya medlemmar välkomna till 
föreningen. 

 Acetec 

 Aereco Ventilation AB 

 Avent Drift och innemiljö 

 Bi-Vent AB 

 DALAB Sverige AB 

 Frico AB 

 FTX Teknik & Service AB 

 Genano Ren Luft som Tjänst 

 Giroventilation AB 

 Instalco AB 

 Milen Ventilation AB 

 Miljöventilation i Mellannorrland AB 

 NIBE AB 

 OTK Klimat Installationer AB 

 OVAB Optimal Ventilation AB 

 Pa Luftkontroll AB 

 Tofta Plåt & Ventilation AB 

 Ventilationsförbättringar i Malmö AB 

Stängt på kansliet 
Svensk Ventilations kansli håller stängt över jul 
och nyår från den 23 december. Vi öppnar åter 
igen den 4 januari. 

  

http://pppolymer.se/miljobrev-december-2020-mysig-julbrasa-hur-paverkar-det-inomhusluften-covid19-luftburen-god-jul-och-oppet-o-stangt/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Paverkan-fran-vedeldning/
http://pppolymer.se/category/nyhetsbrev/
http://pppolymer.se/category/nyhetsbrev/
https://sverigesradio.se/artikel/7631160
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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 

Ventilationsmontör steg 2 

2020-06-01 – 2021-06-02 Katrineholm 

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

2021-09-21 – 2021-09-22 Stockholm 

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 

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 

2021-04-28 – 2021-05-20 Göteborg 

2021-10-07 – 2021-10-29 Stockholm 

  

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/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/projekt-ledarskap/projektledning-projektstyrning/
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Medlemskalender  
december 2020 ‒ februari 2021 

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

2020-12-02 Ekodesignmöte med Energimyn-
digheten 

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

2020-12-07 Typgodkännanden för brandklas-
sade kanaler 

2020-12-09 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2020-12-09 Ledningsgrupp Ventilationsingen-
jör 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 Utskottet för ekodesign, webbmöte 

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

2020-12-16 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration 

2021-01-11 Medlemswebbinarium om kommu-
nikation 

2021-01-12 Roadshowmöte på webben 

2021-01-13 Typgodkännanden för brandisole-
rade kanaler, webbmöte 

2021-01-18 Medlemswebbinarium om samver-
kan och partnering 

2021-01-25 Medlemswebbinarium om bygglag-
stiftning och ventilation 

2021-01-28 SIS TK 181 Brandsäkerhet, webb-
möte 

2021-02-01 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

2021-02-02 Styrelsemöte, webbmöte 

2021-02-03 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

2021-02-10 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2021-02-11 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2021-02-23 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration 
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