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Krav på koldioxidmätning 
Belgien har nu infört krav om att restauranger och 

gym ska förses med koldioxidmätare. För övriga 

offentliga lokaler är det en rekommendation. 

Dessutom införs skarpa gränsvärden ‒ om koldi-

oxidhalten ligger mellan 900−1200 ppm behövs 

en åtgärdsplan och skulle halten överstiga 1200 

ppm kan den typ av verksamheter i värsta fall få 

stänga ner. Läs mer här. 

Undvik trängsel och dålig ventilation 
Folkhälsomyndigheten uppdaterade kring må-

nadsskiftet sina webbsidor om smittspridning. 

Man varnar särskilt för att vistas med andra män-

niskor i trånga utrymmen med bristfällig ventilat-

ion. Myndigheten inskärper även hur viktigt det är 

att fastighetsägare och verksamhetsutövare har 

rutiner för att kontrollera att ventilationen fungerar 

och att luftväxlingen är dimensionerad för det an-

tal människor som vistas i lokalerna. Läs FHM:s 

covid-19-sidor om smittspridning och ventilation. 

Smittspridning inne bör tas på allvar 
Forskare menar att smittspridningen inomhus på-

verkas av faktorer som ventilationen, personers 

vistelsetid, koncentration av personer m.fl. och 

användning av munskydd och typ av munskydd. 

Deras slutsats är att smittspridning av sars-cov-2 

via små fritt svävande partiklar inomhus bör tas 

på stort allvar och föranleda åtgärder som ökad 

ventilation, att undvika återcirkulation, begräns-

ning av antal personer, minimerad tid i publika in-

omhusmiljöer och att bära munskydd som helst 

har hög filtreringsförmåga.  

Läs mer i Läkartidningen 

Partiklar gör oss dummare 
Det är inte bara på lång sikt som luftföroreningar 

kan försämra vår tankeförmåga. Forskare i Kina 

och USA har funnit statistiska samband mellan 

luftföroreningar i form av fina partiklar (PM2,5) och 

vår kognitiva för-

måga. Under-

sökningen gjor-

des på 954 per-

soner under en 

fyraveckorspe-

riod. Läs mer. 

  

https://www.svenskventilation.se/2021/06/belgien-infor-krav-pa-koldioxidmatning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/ventilation/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/06/mangden-utandade-partiklar-varierar-stort-mellan-individer/
https://www.nature.com/articles/s43587-021-00060-4
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Dialog om spiskåpor 
En arbetsgrupp inom Svensk 

Ventilation försöker reda ut 

hur branschen bättre kunde 

redovisa och kravställa för-

mågan att fånga upp matos i 

spiskåpor. Frågan presente-

rades och diskuterades den 

27 maj med ett flertal bo-

stadsföretag under ett välbe-

sökt webbinarium anordnat 

av BeBo, Energimyndighet-

ens beställargrupp för ener-

gieffektiva flerbostadshus. 

Titta på presentationerna.  

Webbinarium 14 juni 

Rumsakustik och ventilation 
Den 14 juni höll Peter Nöjd webbinarium, på äm-

net rumsakustik och ventilation. Webbinariet var 

en gratis kurs med följande innehåll: 

• Akustikens grunder. 

• Skillnader Ljudeffekt – Ljudtryck. 

• Ljud till omgivningen. 

• Rumsakustik ‒ ljudnivån i rummet: 

Vilken betydelse har luftdonens avstånd och 

placeringar i förhållande till personer i rummet? 

Se hela webbinariet här: 

Lunchwebbinarium 14/6: 

Rumsakustik och ventilat-

ion. 

 

 

 

EMTF-webbinarium 

God omblandning hjälper 
Forskare i Finland har både mätt och simulerat 

spridning av virus i en 60 m2 stor restaurangmiljö. 

Mätningarna har gjorts med äkta men ofarliga vi-

russorter som antas sprida sig på samma sätt 

som SARS-CoV-2. Resultat och reflektioner: 

• Luftrenare ser ut att minska smittrisken. 

• Avdelare i form av skärmar i restaurangmiljö 

ser inte ut att hjälpa mycket. 

• Omblandning och god ventilationseffektivitet 

bidrar till att minska smittrisken – trots att den 

faktiskt sprider ut viruset över längre avstånd. 

Utspädning är nyckelbegreppet. Med god om-

blandning ökar chansen att en viruspartikel ska 

nå frånluftsdonet och sugas bort från lokalen. 

Energi & miljötekniska föreningens lokalkommitté 

i Örebro bjöd in forskarna till ett webbinarium. 

Titta på det inspelade webbinariet. 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilationsbranschens re-

missinstans och har under juni svarat på följande 

remisser: 

• Boverkets rapport Ut-

veckling av regler om 

klimatdeklaration av 

byggnader 

Fi2021/02715 (2/6). 

• Elsäkerhetsverkets för-

slag till upphävande av 

ELSÄK-FS 

2006:1 (14/6)  

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

https://www.youtube.com/watch?v=YMsCvmSH2Ls
https://www.youtube.com/watch?v=txiTJdx7B6o
https://www.youtube.com/watch?v=txiTJdx7B6o
https://www.youtube.com/watch?v=txiTJdx7B6o
https://www.youtube.com/watch?v=tZmgKm1JXfU
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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Ljust för byggsektorn 
Navet Analytics, vår prognos- och statistikleveran-

tör, tror att investeringarna tar fart redan i år och 

får ytterligare skjuts 2022. Navets optimism grun-

dar sig delvis på Konjunkturinstitutets Barometer-

indikator som har stigit hela året och nu befinner 

sig på den högsta nivån i sin 25-åriga historia. 

Uppgången för husbyggnad spås bli bred bortsett 

från privata lokaler, där både handel och hotell 

missgynnas av pandemin och strukturella föränd-

ringar. Logga in på medlemssidorna, välj Marknad 

och Entreprenadstatistik för att läsa Navets be-

dömning. Eller läs mer hos Konjunkturinstitutet. 

Tillväxt under pandemiåret 
Vår statistik över ventilationsinstallationer är nu 

komplett fram till och med kvartal 1. Därmed kan 

vi konstatera att ventilationsbranschen i Sverige 

faktiskt har vuxit med knappt 2 % under pandemi-

året april 2020 – mars 2021 jämfört med närmast 

föregående tolv månader, som ju till största delen 

var opåverkade av pandemin. Men det varierar 

mycket från län till län, med rejäla ökningar i Väs-

ternorrland och Gotland. Av storstadslänen ökar 

Skåne mest, följt av Stockholm, medan Västra 

Götalands län har minskat. Logga in på medlems-

sidorna, välj Marknad och Entreprenadstatistik för 

att ta del av siffrorna. 

Råvarubrist påverkar priserna 
Det råder för närvarande brist på många råvaror i 

Europa och resten av världen, och därför har flera 

bygg- och installationsmaterialleverantörer tving-

ats avisera sina kunder om extraordinära prishöj-

ningar. Detta gäller både för råvaror som plast, 

stål, koppar och andra metaller liksom för kompo-

nenter och halvledare. Till detta kommer kraftiga 

prisökningar på förpackningsmaterial och trans-

porter av alla slag. Man kan anta att priserna 

kommer att stiga i fler led i entreprenadskedjan.  

Läs mer om de bakomliggande orsakerna. 

Vissa entreprenörer omförhandlar nu kontrakt med be-

ställare på grund av prishöjningarna. Så här kan en ent-

reprenör hantera ökade materialpriser: 

• Ta höjd för stigande materialpriser redan innan kon-

traktet med kunden skrivs på.  

• Jämkning med stöd av AB 04 och ABT 06 som 

finns i kapitel 6 § 3. Regeln skulle kunna åberopas 

vid en omförhandling av redan avtalade fasta priser. 

Det saknas dock kända domstolsavgöranden där re-

geln har prövats. 

Läs mer om entreprenörer som omförhandlar. 

61 700 bostäder påbörjas 
Bostadsbyggandet har ökat, men behovet av nya 

bostäder kommer att kvarstå en lång tid framöver 

konstaterar Boverket i en ny rapport. Det påbörjas 

61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa 

år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. 

Trots en kraftigt nedskriven befolkningsprognos 

behöver det en-

ligt Boverkets 

beräkning till-

komma cirka 

59 000 bostäder 

per år fram till 

2029.  

Läs mer.  
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Konjunkturinstitutets barometerindikator

https://www.svenskventilation.se/logga-in/
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2021-05-27-historiskt-stark-barometerindikator.html
https://www.svenskventilation.se/logga-in/
https://www.svenskventilation.se/logga-in/
https://byggmaterialindustrierna.se/okade-ravarupriser-pa-den-globala-marknaden/
https://www.elinstallatoren.se/2021/06/chockhojda-priser-pa-material-oroar-installationsbranschen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=undvik_faellorna_med_spabad&utm_term=2021-06-21
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/stark-bostadsefterfragan-och-fortsatt-hogt-byggbehov/


Nr 5 2021  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Läckage i aggregat på svenska 
Eurovents rekommendation 6/15 finns nu översatt 

till svenska. Luftläckage i luftbehandlingsaggregat 

är den första omfattande publikationen som ger 

en djupare översikt av inre läckage i luftbehand-

lingsaggregat. Rekommendationen riktar sig till 

alla yrkesverksamma inom ventilation och luftkon-

ditionering: VVS-konsulter, installatörer och tillver-

kare. Läs rekommendationen här.  

Eurovent 6/15 Luftläckage i luftbehandlingsaggregat: 

• förklarar de olika läckagetyperna. 

• hänvisar till relevanta standarder och lagstiftning. 

• förklarar nyckeltalen för läckage. 

• anger typiska läckflöden för olika byggsätt hos ag-

gregat. 

• vägleder om design, idrifttagning och underhåll för 

att eliminera eller minimera läckage. 

• visar hur prestanda ska korrigeras för inre läckage. 

 

Satsar på innemiljö och energi 
Svensk Ventilation lämnar standardiseringskom-

mittéerna för Akustik och Byggnadsakustik. Istäl-

let engagera vi oss i kommittén för Innemiljö och 

energianvändning i byggnader. 

Svensk Ventilation deltar i följande tekniska kommit-

téer inom Standardiseringen i Sverige (SIS): 

TK 170 Luftbehandlingsteknik. 

TK 181 Brandsäkerhet. 

TK 189 Innemiljö och energianvändning i byggnader. 

Alla medlemsföretag i Svensk Ventilation kan vara 

med och påverka standardiseringen inom dessa om-

råden. Anmäl intresse till kansliet. 

Kolla AMA-remissen i sommar 
Nu har Svensk Byggtjänst lagt ut sitt förslag till 

AMA VVS & Kyla 22. Berörda styrgrupper inom 

Svensk Ventilation kommer att gå igenom försla-

get och svara på remissen senast den 20 septem-

ber. Länk till remiss om AMA VVS & Kyla 22. 

  

https://www.svenskventilation.se/publikation/luftlackage-i-luftbehandlingsaggregat-eurovent-6-15/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Vi%20vill%20delta%20i%20standardiseringsarbetet
https://byggtjanst.se/ama/ama-remisser/valkommen-att-svara-pa-remissen-for-ama-vvs--kyla-22
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Totalstopp för harmonisering 
EU-kommissionen arbetar 

med att förnya Byggprodukt-

förordningen och kringlig-

gande system med harmoni-

serade standarder. I väntan 

på den nya förordningen ges inga nya mandat för 

harmonisering och inga nya standarder publiceras 

i EU:s officiella tidning. Ett första utkast till ny 

Byggproduktförordning förväntas komma på re-

miss i slutet av 2021. Läs mer på Kommissionens 

webbsidor om Review of the CPR och CPR 

Acquis.  

Standarder duger inte som lag 

En orsak till stoppet är att EN-standarder inte riktigt 

duger som lagstiftning, och det gäller även de som är 

harmoniserade med Byggproduktförordningen och dess 

föregångare Byggproduktdirektivet. Bland annat så 

hänvisar standarder nästan alltid till andra standarder. 

Ett förordningskrav kommer därmed i praktiken att 

ändras om tillhörande harmoniserad standard refererar 

till en annan standard som ändras eller dras in. EN-

standarder finns dessutom inte på alla EU-språk. 

 

Energimyndigheten 

 

Forskningsmedel att söka 
Energimyndigheten välkomnar sökande i den 

sjätte utlysningen inom forsknings- och innovat-

ionsprogrammet E2B2 - energieffektivt byggande 

och boende. Ni som vill bidra till 

forskning och utveckling av ny kun-

skap, teknik, tjänster och metoder 

som bidrar till en hållbar energi- och 

resursanvändning i bebyggelsen är 

välkomna att söka stöd för ert forsk-

nings- eller utvecklingsprojekt.  

Läs mer. 

Föreslår skattefria underhållsfonder 
Boverket gör i en färsk rapport en bedömning av 

vilka styrmedel som är mest relevanta för ökad re-

novering och energieffektivisering utan att även-

tyra hyresgästernas trygghet. Boverket har utifrån 

det föreslagit åtgärder. Bakgrunden är bland an-

nat EU-kommissionens strategi för renoveringsvå-

gen. I rapporten konstateras att andelen flerbo-

stadshus som har genomgått en renovering under 

den studerade tioårsperioden (2008–2018) är låg. 

Man konstaterar att det först är vid totalrenovering 

som det egentligen sker energieffektivisering i 

större bemärkelse. Läs mer. 

Nya byggregler får ny tidsplan 
De nya reglerna om skydd mot buller kommer inte 

att träda i kraft 1 januari 2022, som tidigare plane-

rat. Enligt den nya tidplanen kommer nya författ-

ningar i två block. I det första blocket planeras de-

larna; Skydd mot buller, Hygien, hälsa och miljö 

samt Säkerhet vid användning ingå. Det beräknas 

träda i kraft 1 juli 2023. I det andra blocket plane-

ras Brandskydd, Bärförmåga (EKS), Energihus-

hållning, Bostadsutformning och Tillgänglighet 

ingå. Det beräknas träda i kraft 1 juli 2024.  

Läs mer. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/review_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/acquis_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/acquis_en
https://www.e2b2.se/om-oss/utlysningar/utlysning-6-programperiod-2/
https://fastighetstidningen.se/boverket-foreslar-skattefria-underhallsfonder/
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/nyheter-om-mojligheternas-byggregler/
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Elsäkerhetsverket 

 

Ny handbok vid risk för fara 
Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har tagit 

fram en gemensam handbok som syftar till att tyd-

liggöra arbetsgivarens skyldigheter vid arbeten 

där det finns risk för elektrisk fara. I handboken 

beskrivs också vilka regler innehavare av elan-

läggningar ska följa och hur detta kan skapa förut-

sättningar för säkra arbeten på eller vid elanlägg-

ningen. De tydliggör även myndigheternas olika 

ansvarsområden och roller. Handboken finns på 

Elsäkerhetsverkets webbsida. 

 

Arbetsmiljöverket 

 

Arbetsmiljöarbetet mot smitta 
Arbetsgivarna gör mycket för att begränsa smitt-

spridningen på arbetsplatser. Dock får många av 

de inspekterade arbetsplatserna krav på förbätt-

ringar av arbetsmiljön i Arbetsmiljöverkets till-

synsinsats med fokus på smittspridning av covid-

19. En riskutsatt bransch är stora byggprojekt. Ar-

betsmiljöverket inspekterar stora byggen ut-

spridda i hela landet i förebyggande syfte för att 

bidra till att dämpa smittspridningen och uppmärk-

samma smittrisker på dessa arbetsplatser. Bak-

grunden är att klusterutbrott av covid-19 har upp-

stått på större byggprojekt under vintern. De ge-

nomför oanmälda inspektioner utomhus, fysiskt 

på arbetsställena. Exempel på krav som Arbets-

miljöverket ställer berör ventilation, kunskap om 

hur skyddsutrustning ska användas samt under-

sökning, riskbedömning och handlingsplan avse-

ende smittrisker av covid-19. Läs mer. 

Frågor & svar om ventilation  
Arbetsmiljöverket har nu uppdaterat sin webbsida 

Frågor och svar om luft och ventilation. Läs mer. 

Förebygg smittspridning i skolan 
Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin webbsida 

Förebygg smittspridning i skolan. De tipsar bland 

annat rektorer om att se till att ventilationen är bra 

och uppfyller kraven. Läs mer. 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

 

Korta ventilationsutbildningar 
Den 10 juni presenterade Myndigheten för yrkes-

högskolan vilka ansökningar som beviljas och 

därmed får ingå i yrkeshögskolan som en kort yr-

keshögskoleutbildning. Ventilationsinjusterare, 

INSU (start dec- 2021) och Ventilation Mätning/In-

justering – Movant YH (start 2022) är korta utbild-

ningar för vår bransch som har beviljats. 

Ventilationsinjusterare, distans  

Anordnare: INSU  

Start:2021.12.01 och 2022  

Ansökan öppnar: 22 juni 

Ansökan stänger: 17 oktober 

Antal platser: 35 + 35  

Poäng: 80  

Kurser som ingår i utbildningen  

Injustering, 20 Yh-poäng  

Mätteknik, 20 Yh-poäng  

Regelverk, 10 Yh-poäng  

Tillämpad matematik, 10 Yh-poäng  

Ventilationsteknik, 20 Yh-poäng  

Läs mer och ansök här. 

 

 

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/handbocker/arbete-vid-risk-for-elektrisk-fara/
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/handbocker/arbete-vid-risk-for-elektrisk-fara/
https://www.av.se/nyheter/2021/brister-i-det-forebyggande-arbetsmiljoarbetet-mot-smitta/
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/fragor-och-svar-om-luft-och-ventilation2/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/att-tanka-pa-vid-atergang-till-skola/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
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Fortfarande tid att söka 
Flera distansutbildningar som startar hösten 2021 

har förlängd ansökningstid. 

• Ventilationsingenjör, ansökan senast 15 au-

gusti, distans Kalmar. 

• Ventilationsingenjör, ansökan senast 15 au-

gusti, distans Borlänge. 

• Ventilationsingenjör, ansökan senast 15 au-

gusti, distans Piteå. 

• Kalkylator VVS, sen ansökan stänger 29 au-

gusti, distans. 

• Projektledare VVS, sen ansökan stänger 29 

augusti, distans. 

Semesterstängt på kansliet 
Kansliet stänger för semester den 2 juli och öpp-

nar igen den 2 augusti.  

Margona Korhonen, Cecilia Varcoe, Therese Da-

nielsson, Erik Österlund och Britta Permats öns-

kar Kanalens läsare en glad sommar. 

Golftävling den 27 augusti  
Årets tävling som vi återigen samordnar med 

EMTF spelas på Sollentuna GK den 27 augusti. 

Startavgiften är endast 200 kr, som betalas på 

plats av alla startande. I detta ingår frukost, golf-

spel och lunch.  

Anmälan sker till Tony Gibbs på  

tony.gibbs@geberit.com.  

Ange namn, företag samt golf-ID. 

Tävlingsform: Slaggolf (en klass)  

Plats: Sollentuna GK  

Tid: fredagen den 27 augusti. Samling senast 

07.00 för registrering, frukost och information. 

  

https://www.lernia.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildning/ventilationsingenjor/
https://www.lernia.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildning/ventilationsingenjor/
https://www.lernia.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildning/ventilationsingenjor/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/kalkylator-inom-vvs-distans/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/projektledare-vvs-distans/
mailto:tony.gibbs@geberit.com
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Utbildningar och kurser 

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2021-10-18 – 2022-03-18 Katrineholm 

 

Injustering av luftflöden 

2021-11-23 – 2021-11-25 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2021-10-19 – 2021-10-20 Katrineholm 

Ventilationsteknik 

2021-09-21 – 2021-09-22 Stockholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2021-08-23 – 2021-08-25 Katrineholm 

2021-10-11 – 2021-10-13 Stockholm 

2021-11-22 – 2021-11-24 Göteborg 

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 – 2021-10-29 Stockholm 

  

https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
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  

maj ‒ september 2021 

2021-05-03 
Arbetsgrupp Beräkningsförutsättningar 
för SFP 

2021-05-04 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2021-05-04 Eurovent General Assembly 

2021-05-06 -07 
CEN TC 156 Ventilation for buildings, 
webbmöte 

2021-05-10 
Lunchwebbinarium: Automatisk kontinu-
erlig OVK 

2021-05-10 Kampanjplanering 

2021-05-11 Styrgrupp Produkter 

2021-05-17 
Lunchwebbinarium: Brandsäkra ventila-
tionsinstallatioer 

2021-05-18 
Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler, webbmöte 

2021-05-19 
Ledningsgrupp Ventilationsingenjör, En-
köping 

2021-05-19 Styrgrupp Brand 

2021-05-20 Styrelsemöte 

2021-05-20 Årsstämma 

2021-05-24 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration 

2021-05-24 Lunchwebbinarium: Karriärvägar 

2021-05-26 AMA VVS & Kyla referensgrupp 

2021-05-27 Branschdialog med BeBo om spikåpor 

2021-05-31 EPD, nordiskt branschsamråd 

2021-06-01 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2021-06-03 
IVL-webbinarium om Basta och eBVD 
vid certifiering 

2021-06-04 Styrgrupp Marknad 

2021-06-09 
Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler, webbmöte 

2021-06-09 
Arbetsgrupp Beräkningsförutsättningar 
för SFP 

2021-06-10 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration 

2021-06-14 Styrgrupp Utbildning 

2021-06-14 
Lunchwebbinarium Rumsakustik och 
ventilation 

2021-06-15 
Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler, webbmöte 

2021-06-16 
Ledningsgrupp VVS-ingenjör, projektle-
dare och kalkylator. Webbmöte 

2021-06-17 
Ledningsgrupp Ventilationsingenjör, 
Piteå 

2021-06-22 Styrgrupp Produkter 

2021-06-22 Styrgrupp Brand 

2021-06-23 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2021-06-24 
Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler, webbmöte 

2021-06-17 Delverifiering av system, genomgång 

2021-08-18 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

Vecka 33-34 
Brandisolerade kanaler, samråd med Bo-
verket 

2021-08-20 Styrgrupp Marknad 

2021-08-23 BeSmå uppstartsmöte 

2021-08-24 Arbetsgrupp Roadshow 

2021-08-26 Arbetsgrupp Byggvarudeklaration 

2021-09-02 Arbetsgrupp International 

2021-09-07 Delverifiering av system, godkännande 

2021-09-06 Styrgrupp Utbildning 

2021-09-09 Branschsamverkansmöte 

2021-09-13 SIS TK 170 Luftbehandling, webbmöte 

2021-09-15 
Forskningsprojekt om sensorer, refe-
rensgruppsmöte 

2021-09-16 Styrelsemöte, Göteborg 

2021-09-23 
Ledningsgrupp VVS-ingenjör, projektle-
dare och kalkylator. Webbmöte 

2021-09-30 SIS TK 181 Brandsäkerhet 

 


