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Ventilation som åtgärd mot Covid-19 
Forskare på Chalmers vill lägga till bra ventilation 

på listan av saker som vi ska göra för att minska 

smittspridningen. Det här speciellt i byggnader 

som samlar människor. Lars Ekberg, professor i 

inneklimatteknik, säger: 

‒ Ett viktigt råd är att säkerställa att ventilationen 

fungerar enligt gällande myndighetskrav. Läs mer 

 

Nya studier på luftföroreningar  
I en studie gjord i Skott-

land har forskare hittat 

ett potentiellt samband 

mellan att ha blivit utsatt 

för luftföroreningar vid 

ung ålder och nedsatt 

kognitiv förmåga senare i 

livet. Forskare från Edin-

burgh University menar att det här är ett första 

steg för att visa hur luftföroreningar påverkar oss 

genom hela livet. Läs mer. 

 

Corona och ventilation 
En förstudie har genomförts vid Umeå Universitet 

med syfte att synliggöra hur fastighetsägare, or-

ganisationer, företag och myndigheter ser på åt-

gärder som behöver göras i inomhusmiljön och 

byggnaders energisystem med anledning av Co-

ronapandemin. Studien har omfattat både en litte-

raturgenomgång och intervjuer med aktörer och 

nyckelpersoner. Se teknikseminariet, arrangerat 

av Energi- och Miljötekniska Föreningen. 

 

Pandemi och klimatkris  
Den elfte februari arrangerade Svensk Ventilation 

ett webbinarium: Pandemi och klimatkris – hur 

kan satsningar på ventilation bidra med  

lösningar? Vd Britta Permats presenterade den 

nya rapporten Klimatkatalysatorn och deltog 

gjorde de bostadspoli-

tiska talespersonerna 

Emma Hult (MP) och 

Ola Johansson (C). 

Webbinariet avslutades 

med ett panelsamtal.  

Du kan ta del av hela seminariet och även läsa 

rapporten här:  

 

Vägledning om inre läckage 
Eurovents produktgrupp PG-AHU för luftbehand-

lingsaggregat har nu publicerat sin länge plane-

rade Eurovent Recommendation 6/15 – Air Lea-

kages in Air Handling Units, som bland annat vi-

sar hur man ska ta 

med de inre läckagen 

när man bestämmer 

aggregatets prestanda. 

Rekommendationen 

finns gratis i Eurovents 

webbshop. Redan i 

mars räknar vi med att 

rekommendationen 

kommer även på 

svenska. Läs mer. 

  

https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Bra-ventilation-kan-bidra-till-minskad-smitta.aspx
https://airqualitynews.com/2021/02/03/air-pollution-poses-a-risk-to-thinking-skills-in-later-life/
https://www.youtube.com/watch?v=vxmTwI0KOvo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vxmTwI0KOvo&feature=emb_title
https://www.svenskventilation.se/2021/02/pandemi-och-klimatkris-satsningar-pa-ventilation-bidrar-med-losningar/
https://www.svenskventilation.se/2021/02/pandemi-och-klimatkris-satsningar-pa-ventilation-bidrar-med-losningar/
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-615-2021-air-leakages-air-handling-units-first-edition
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-615-2021-air-leakages-air-handling-units-first-edition
https://eurovent.eu/?q=articles/long-awaited-eurovent-recommendation-air-leakages-published
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Webbföreläsningar för medlemmar 
8 mars: CE-märkning av sammansatta  

maskiner i byggnader 

Varför CE-märkning? Vad händer om man inte 

CE-märker? Vem ansvarar för CE-märkning? La-

gar, förordningar, begrepp, förklaringar, redovis-

ning och dokumentation. 

Tidigare föredragshållare Angela 

och Klas Röhr från Vent & event 

Sverige AB är tillbaka och håller 

även i kommande föreläsningar om 

projektekonomi och CE-märkning.  

 

 

 

Sju föreläsningar har tidigare 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. 

Inspelat 1 mars 

Projektekonomi – projektledarens ansvar 

Är projektekonomi bara siffror? Vi vill påstå att det 

handlar om ledarskap och teamwork. Att ha kon-

troll på utgifterna men fokus på intäkten. Göra rätt 

saker i rätt ordning, struktur, rutiner = god eko-

nomi! 

 

Inspelat 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-processen? 

Anders Hedström från IAQ Sweden AB 

höll i seriens sjätte föreläsning.  

Anders är en uppskattad presentatör 

inom luftkvalitet och har ett långt  

förflutet inom filterbranschen. 

 

Inspelat 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. 

Pia Hermansson, bygglovschef på Stads-

byggnadskontoret i Göteborgs stad, var 

seriens femte föreläsare. 

 

 

 

Inspelat 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. 

 

Inspelat 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. 

 

Inspelat 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? 

 

Inspelat 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!  

https://www.svenskventilation.se/logga-in/
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Coronainformation 
Nedan hittar du länkar till information. 

• Folkhälsomyndighetens webbsida 

Ventilation och covid-19. 

• Arbetsmiljöverkets webbsida Luft och ventilat-

ion, God ventilation vid det nya coronaviruset. 

• Prevent förmedlar kunskaper som hjälper före-

tag att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljön och 

coronaviruset  

• Centrum för arbets- och miljömedicin: Guide till 

riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser 

och branschspecifika råd för att undvika smitta. 

• Samlad information till företagare till följd av 

coronaviruset: Verksamt.se. 

• Ekonomiska indikatorer, exempelvis varsel, in-

köpschefsindex och anställningsplaner. Ekono-

mifakta.se  

• Svensk Ventilations månatliga medlemsenkät 

om coronakrisen. Logga in och välj mina sidor 

– medlemsenkäter – coronakrisen. 

• Svensk Ventilations rekommendationer gäl-

lande ventilation under coronapandemin på 

svenskventilation.se. 

Fler påbörjade lägenheter 
2020 påbörjades 41 700 lägenheter i flerbostads-

hus, vilket är cirka 10 % högre än 2019. Av dessa 

är 64 % hyresrätter vilket kan jämföras med 62 % 

för 2019. Läs mer.  

Pandemin hindrar varuleveranser 
Redan från början påverkade coronakrisen varu-

försörjningen för ventilationsföretagen. Under vå-

ren 2020 svarade varannan entreprenörer och var 

tredje leverantör att coronaviruset orsakar värre 

problem än vanligt med leveranser av komponen-

ter, material och sakvaror. Sedan i somras har 

entreprenörerna lättare att få sina leveranser, me-

dan det fortfarande är värre än vanligt för var 

fjärde leverantör.  

Källa: Svensk Ventilations coronaenkät  
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/ventilation/
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/
https://www.prevent.se/amnesomrade/coronaviruset/
https://www.prevent.se/amnesomrade/coronaviruset/
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Corona/Covid-19_riskbedomning%20_201221_tillg.pdf
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Corona/Covid-19_riskbedomning%20_201221_tillg.pdf
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Corona/Covid-19_riskbedomning%20_201221_tillg.pdf
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset?utm_source=websem&utm_medium=websem&utm_campaign=verksamt-live
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/coronakrisen/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/coronakrisen/
https://www.svenskventilation.se/logga-in/
https://www.svenskventilation.se/ventilation/halsa/forebygga-luftburen-smitta/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-kv1-4-preliminara-uppgifter/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-

lationsbranschens remiss-

instans och kommer under 

mars/april svara på föl-

jande remisser: 

• Förslag till Boverkets fö-

reskrifter om klimatde-

klarationer för byggna-

der (12/3) 

• Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot 

buller i byggnader och förslag till ändring i Bo-

verkets byggregler (9/4) 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

 

Förslagslådan öppen till 28 mars 
Sista dagen för förslag till Stora Inneklimatpriset 

är den 28 mars. Eftersom vi inte längre är bero-

ende av Nordbygg som ställts in, vill vi öka chan-

sen till riktigt bra förslag i tävlingen. Prisutdel-

ningen går av stapeln den 20 maj. Hjälp gärna till 

att sprida möjligheten att lämna förslag via era ka-

naler! Läs mer. 

Lär dig grunderna på två timmar 
SIS erbjuder nu alla kommittédeltagare en tvåtim-

mars intensivutbildning, som bland annat tar upp: 

• webbverktygen, 

• vad standarder är, 

• standardiseringens arenor (nationellt, europe-

iskt och globalt), 

• standardiseringsprocessen, standardiserings-

arbetet i praktiken, 

• EU direktiv/förordningar och deras kopplingar 

till standardisering. 

Klicka på det tillfälle som passar bäst: 

17 maj, måndag kl. 13:00–15:00. 

9 juni, onsdag kl. 09:00–11:00. 

OBS! Denna utbildning ersätter inte den mer om-

fattande kursen Standardisering för kommitté-

deltagare. 

Publicerad standard 
Följande dokument har nu publicerats som 

svensk standard: 

SS-EN 1366-4:2021  

Provning av brandmotstånd - Installationer i bygg-

nader - Del 4: Linjära tätningar 

Fire resistance tests for service installations - Part 

4: Linear joint seals  

 

 

 

 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://slussen.biz/Inneklimatpriset
https://app.eduadmin.se/form/99c6e0fdca9e47a2/1724301?publicFormId=c9fce911-e13e-414c-89f1-57d481b185dc
https://app.eduadmin.se/form/99c6e0fdca9e47a2/1724302?publicFormId=c9fce911-e13e-414c-89f1-57d481b185dc
https://www.sis.se/utbildning/vara-utbildningsomraden/standardisering/
https://www.sis.se/utbildning/vara-utbildningsomraden/standardisering/
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Miljöpåverkan från byggsektorn  
Bygg- och fastighetssektorns påverkan på miljön 

står för en betydande del av samhällets totala mil-

jöpåverkan. Sammantaget står sektorn enligt den 

senaste rapporten för 5–35 % av Sveriges miljö-

påverkan inom de områden som följs upp med 

Boverkets miljöindikatorer. Det är en ökning jäm-

fört med året innan. Dessutom bidrar sektorn till 

utsläpp i andra länder genom import av byggpro-

dukter. Läs mer. 

Arbetsmiljöverket 
 

Luft och ventilation 
Arbetsmiljöverket har uppdaterat sina texter om 

ventilationens betydelse för smittspridningen. 

Bland annat har de lagt till ett förtydligande om 

bra ventilation. Där förklarar de att det är stor  

variation på hur bra olika ventilationslösningar 

fungerar och på hur effektivt luften byts ut. Arbets-

miljöverket påpekar även att en översyn av venti-

lationen kan behövas för att vara säker på att den 

fungerar som den ska. Läs mer. 

 

 

Minska smittspridning på jobbet 
Allt fler anmäler att de blivit smittade 

av Covid-19 via sitt arbete. För att 

minska smittspridningen på arbets-

platsen har Arbetsmiljöverket släppt 

en åtgärdslista där de lyfter vikten av att inte vis-

tas fler på plats än vad ventilationen räcker till. 

Läs mer. 

 

 

 

Folkhälsomyndigheten 
 

Stor undersökning om barns hälsa  
Resultat från en stor en-

kätundersökning sam-

manställd av Folkhälso-

myndigheten visar hur 

miljöfaktorer påverkar 

barns hälsa och att vissa 

grupper är mer utsatta än 

andra. Undersökningen 

visar bland annat att fler barn besväras av sin in-

omhusmiljö, men att färre rapporterar dålig luft-

kvalitet i bostaden. Undersökningen har samman-

ställts i rapporten Miljöhälsorapport 2021.  

Läs mer. 

 

Ny tillsynsvägledning om badhus 

Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat sin nya 

tillsynsvägledning om bassängbad. Den består av 

nya allmänna råd och ny vägledning om bassäng-

bad och ersätter tidigare Allmänna råd (FoHMFS 

2014:12) om bassängbad och handboken Bas-

sängbad: hälsorisker, regler och skötsel.  

Länk till allmänna råden 

Länk till vägledningen 

Länk till myndighetens webbsida 

  

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/miljopaverkan-fran-byggsektorn-okar/
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation
https://www.av.se/nyheter/2021/sa-kan-ni-minska-smittspridning-pa-jobbet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/februari/stor-undersokning-om-hur-barns-halsa-paverkas-av-miljon/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/februari/ny-tillsynsvagledning-om-bassangbad/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/februari/ny-tillsynsvagledning-om-bassangbad/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.folkhalsomyndigheten.se%2Fpublicerat-material%2Fpublikationsarkiv%2Fh%2Fhslf-fs-202111%2F&data=04%7C01%7CBritta.permats%40svenskventilation.se%7C984a76d2f32a428696ad08d8c9dcff5e%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637481298310640589%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6xFItADlUpSUk%2F0t%2FwkbWgMdWSe1%2BX0%2FtiQgS%2BPPENg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.folkhalsomyndigheten.se%2Fpublicerat-material%2Fpublikationsarkiv%2Fv%2Fvagledning-om-bassangbad%2F&data=04%7C01%7CBritta.permats%40svenskventilation.se%7C984a76d2f32a428696ad08d8c9dcff5e%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637481298310650587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gm6RE2ixsvJdAT8nO3kephjzQOcQ6ej8qSjya2xKAZg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.folkhalsomyndigheten.se%2Flivsvillkor-levnadsvanor%2Fmiljohalsa-och-halsoskydd%2Ftillsynsvagledning-halsoskydd%2Ftillsynsvagledning-miljobalken%2Fbassangbad%2F&data=04%7C01%7CBritta.permats%40svenskventilation.se%7C984a76d2f32a428696ad08d8c9dcff5e%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637481298310650587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZudHKdwbqRoPPOqJL2MjziVtiZzxwlvEa7d4BoFb6to%3D&reserved=0
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Lokalavdelningarna  
På grund av pandemin håller vi inga lokala fysiska 

möten, seminarier eller kurser. Istället kan med-

lemmar digitalt delta i Svensk Ventilations föreläs-

ningsserie, se sidan 2. Särskild inbjudan skickas 

till medlemmar.  

Föreningsstämma på webben 20 maj 
På grund av coronaviruset håller vi även 2021 

föreningsstämman som ett digitalt möte torsdagen 

den 20 maj. Vi återkommer med exakta tider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms Lokalavdelning 

 

Lokala stämman uppskjuten 
På grund av smittsituationen kommer Lokalavdel-

ning Stockholm inte att hålla något fysiskt vår-

möte, varken till sjöss eller i land. Stämman hop-

pas vi hålla till hösten. 

  

TÄNK ATT MAN KAN 

GÅ PÅ STÄMMA, 

OCH SITTA KVAR 

DÄRHEMMA! 
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2021-10-18 – 2022-03-18 Katrineholm 

Ventilationsmontör steg 1 

1 dag Kontakta INSU 

Ventilationsmontör steg 2 

1 dag Kontakta INSU 

Ventilationsmontör steg 3 

1 dag Kontakta INSU 

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 

2021-04-19 – 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 

2021-10-20 Göteborg 

  

 

Projektekonomi 

2021-11-30 – 2021-12-01 Stockholm 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar 

2021-10-07 – 2021-10-08 Stockholm 

2021-10-27 – 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-och-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  

februari ‒ april 2021 

2021-02-01 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

2021-02-02 Styrelsemöte, webbmöte 

2021-02-08 
Arbetsgrupp Roadshow, webb-
möte 

2021-02-08 
Medlemswebbinarium: Luften – 
vårt viktigaste livsmedel 

2021-02-08 
PCR för ventilationsprodukter, 
webbmöte 

2021-02-10 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2021-02-10 
Typgodkännanden för brandisole-
rade kanaler, webbmöte 

2021-02-11 
Panelsamtal: Pandemi och klimat-
kris. Hur kan satsningar på venti-
lation bidra med lösningar. 

2021-02-11 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2021-02-17 AMA referensgrupp, webbmöte 

2021-02-18 
Styrgrupp Marknad och Arbets-
grupp EU Marknad, webbmöte 

2021-02-23 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration 

2021-02-23 
Arbetsgrupp RoHS-deklaration för 
kylbafflar, webbmöte 

2021-02-24 
RISE-projekt: Sensorer för en 
energieffektiv och god ventilation, 
startmöte 

2021-02-24 
Arbetsgrupp EU Marknad, webb-
möte 

2021-03-01 
Medlemswebbinarium: Projekteko-
nomi 

2021-03-03 
Arbetsgrupp Beräkningsförutsätt-
ningar för SFP, webbmöte 

2021-03-03 
Osuppfångning i spiskåpor, sam-
rådsmöte via webben. 

2021-03-08 
Medlemswebbinarium: CE-märk-
ning av sammansatta maskiner i 
byggnader 

2021-03-09 
Eurovent PG-FIL Air Filters, 
webbmöte 

2021-03-15 
Ledningsgrupp VVS-ingenjör, pro-
jektledare och kalkylator. Webb-
möte 

2021-03-17 
Typgodkännanden för brandisole-
rade kanaler, webbmöte 

2021-03-18 
Ledningsgrupp Ventilationsingen-
jör, webbmöte. 

2021-03-23 Styrgrupp Brand, webbmöte 

2021-03-24 
GS1 användargrupp Bygg, webb-
möte 

2021-03-24 
SIS TK 170 Luftbehandlingsteknik, 
webbmöte 

2021-03-25 
BeSmå: framtidens värme- och 
ventilationssystem för energieffek-
tiva småhus, webbmöte 

2021-04-12 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

2021-04-14 Styrgrupp Produkter, webbmöte 

2021-04-20 -23 Nordbygg Talks, webbinarier 

2021-04-22 Styrgrupp Marknad, webbmöte 

 


