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WHO skärper sina riktlinjer om luft 
Enligt Världshälsoorganisat-
ionen dör ungefär 7 miljoner 
människor varje år för tidigt på 
grund av dålig luft. För första 
gången på 15 år skärper WHO 
därför sina riktlinjer kring luftkva-
litet – en åtgärd som de hoppas ska rädda miljon-
tals liv. I riktlinjerna fokuserar de på att minska till 
exempel kvävedioxid och kolmonoxid, som finns i 
utsläpp trafiken och förbränning. För att Sverige 
ska klara målen i riktlinjerna behövs omfattande 
insatser, menar Naturvårdsverket. Läs WHO:s ut-
talande. Lyssna på SR. 

Försök med verkligt covidsmittade 
På University of Oregon har forskare under vin-
tern och våren undersökt hur virus från personer 
med covid sprids och påverkas av ventilation, luft-
filter och befuktning. Smittade personer fick vistas 
individuellt i små utrymmen samtidigt som man 
mätte förekomsten av virus på ytor och som aero-
sol på olika avstånd från personen. Resultaten ty-
der på att ventilation, HEPA-filtrering och rätt luft-
fuktighet minskar virusets spridning. Små utand-
ningspartiklar (0,3-1 µm) visar tydligare samband 
med smittan än större partiklar.  
Läs mer.  

Irland inför CO2-mätning i skolor 
Irland är nästa land på tur att införa koldioxidmät-
ning i skolorna, som en åtgärd att förebygga 
smittspridningen av Covid-19 inomhus. Innan 
septembers slut skulle 35 000 koldioxidmätare 
skickas ut till skolorna. Vilka åtgärder som ska ge-
nomföras om halterna är för höga framgår inte av 
texten. Läs artikeln här. 

Var med och sprid! 
Skoltävling – visa hur luften rör sig 
Nu arrangerar Svensk Ventilation en tävling för 
sjätteklassare. Tävlingen går ut på att göra en 
kreativ video som visar hur luften rör sig i skolan. 
Var kommer luften in? Var går luften ut? Varför 
ventilerar vi? För att underlätta för lärare har vi ta-
git fram en lektionsplanering. Delta genom att 
ladda upp på TikTok eller mejla.  

Känner du någon sjät-
teklassare eller någon 
som har barn i sexan? 
Tipsa dem eller skolan 
om tävlingen. Sista dag 
att skicka in sitt bidrag är 
fredag den 19 november. 
Läs mer eller se Memetix 
uppmaning på TikTok. 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-launch-of-the-who-global-air-quality-guidelines
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-launch-of-the-who-global-air-quality-guidelines
https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-kan-renare-luft-radda-liv-who-pekar-pa-hur-halsa-och-klimat-kan-ga-hand-i-hand
https://www.researchsquare.com/article/rs-940891/v1
https://www.gov.ie/en/publication/ad236-guidance-on-ventilation-in-schools/#carbon-dioxide-and-carbon-dioxide-monitors
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/10/Lektionsplanering_tavling.pdf
https://www.andasfriskt.se/skola/tavling/
https://www.tiktok.com/@memetix_swe/video/7018156474417401094?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=7018476475326825989
https://www.tiktok.com/@memetix_swe/video/7018156474417401094?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=7018476475326825989
https://www.tiktok.com/@memetix_swe/video/7018156474417401094?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=7018476475326825989
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Svensk Ventilations höstkampanj 
Hur andas ditt hus? 
Svensk Ventilations kampanj Hur andas ditt hus 
fortgår och har nu nått ut och gjort avtryck. Föru-
tom insatser i sociala medier har kampanjen synts 
på andra sätt exempelvis genom 

Debattartikel  
Vår debattartikel Dålig inomhusluft riskerar inlär-
ning och hälsa i skolan har hittills publicerats i fyra 
olika tidningar i landet. Läs debattartikeln. 

Tidningsnotiser 
Branschmedia har uppmärksammat kampanjen 
men också bland andra Resumé och Mitt i 
Bromma (sidan 4). 

Spanarna i Sveriges Radio P1 
Kampanjen har även nått kulturens finrum genom 
att nämnas i Spanarna i P1. Avsnittet heter Kul-
turen luktar. Det ligger i luften och djur som hatar 
människor och sändes den 24 september.  
Lyssna på avsnittet. 

Medlemmarnas insatser 
Svensk Ventilations medlemmar har bidragit till att 
göra kampanjen så omfattande som den är, ge-
nom att sätta upp fysiska dekaler i samband med 
sin verksamhet eller göra digitala dekaler. 

  
  

https://ekuriren.se/artikel/r3zk43oj
https://www.resume.se/marknadsforing/kampanj/svensk-ventilation-i-stor-kampanj-den-luft-huset-andas-ar-den-luft-du-andas/
https://pdf.mitti.se/magazines/read/brommadirekt/2021/37/fffb806c-927e-47b0-80db-d56427e9d28b
https://pdf.mitti.se/magazines/read/brommadirekt/2021/37/fffb806c-927e-47b0-80db-d56427e9d28b
https://sverigesradio.se/avsnitt/per-naroskin-jessika-gedin-och-maja-aase-star-for-veckans-framtidsvisioner-med-humor-i-spanarna
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Temadag 28 oktober 
Installationsbrandskydd 
hos Polarbröd, i tunnlar och i lager 

Även i år arrangerar 
Energi och Miljötek-
niska Föreningens 
teknikgrupp Brand en 
heldag om installat-
ionsbrandskydd, med 
bland annat: 

• Boverkets förändringar i BBR:s brandkapitel. 

• Brandskydd i logistikbyggnader och tunnlar. 

• Branden hos Polarbröd i Älvsbyn 2020. 

Konferensen sker via Teams. Svensk Ventilations 
medlemmar deltar till rabatterat pris. 

Anmälan för Svensk Ventilations medlemmar. 

Mer information och anmälan för övriga. 

Webbinarium 9 november kl 09.00 
EU:s taxonomi 
för mer hållbara företag och investeringar 

Vi vill med detta webbinarium erbjuda medlemmar 
mer kunskap om taxonomin och hur den kommer 
att påverka oss framöver.  

• Vad är taxonomin? 

• Vad betyder det för företag som arbetar med 
teknik och energieffektivisering? 

Webbinariet är kostnadsfritt för medlemmar i In-
stallatörsföretagen, Svensk Ventilation, Belys-
ningsbranschen, Isoleringsfirmornas förening, 
Swedisol och Energieffektiviseringsföretagen.  
Anmäl intresse till kansliet. 

Lunchträff i hybridform 8 november 
Ökade materialpriser 
Vad säger standardavtalen och vad kan du göra? 

Under våren har många företag råkat ut för stora 
prisökningar på material i sina entreprenader.  
Viktor Sterner, entreprenad-
jurist på Installatörsföreta-
gen, förklarar hur AB 04 
och ABT 06 reglerar situat-
ionen och ger tips på vad 
ett företag kan göra för att 
förebygga riskerna med 
materialprisökningar.  

Tid och program: måndag 8 november 2021  
11.30 Lunchsmörgås och kaffe  
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund  

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksda-
lervägen 2, Hägersten  

Arrangörer:  
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning 
Installatörsföretagen 

Pris: Mötet är gratis för medlemmar i Svensk 
Ventilation. Övriga 100 kr kontant eller via Swish. 
Digitalt deltagande är gratis.  

Separat inbjudan kommer att skickas ut.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF_fT8vTYyTCZwpeWI5QD3jq-vJR_CIRFUvg_t8PmYZ32Skw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbzx=1194084868232575766
https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/konferens-om-installationsbrandskydd-0
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Taxonomiwebbinarium%209%20november
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Lunchwebbinarium 15 november 
Värmeåtervinning och luftläckage 
Ventilationsbranschens verkliga trumfkort för att 
minska fastigheternas energiförbrukning är att 
återvinna värmen i den begagnade luft som förs 
ut ur byggnaden. Flera metoder finns och tekni-
ken har förfinats i decennier. En nyutkommen 
vägledning från Eurovent visar hur man ska göra 
för att bäst utnyttja tekniken och undvika läckage 
som annars kan förorena tilluften och slösa med 
energi. 

• Hur fungerar olika typer av värmeåtervinning 
och vilka fördelar har de olika teknikerna? 

• Hur ska ett luftbehandlingsaggregat byggas för 
att inte tilluften ska förorenas med gammal 
frånluft? 

Dagens presentatör är Wil-
liam Lawrance, produktchef 
på Swegon. Han är ordfö-
rande i den europeiska 
standardiseringsgruppen 
för luftbehandlingsaggre-
gat, CEN TC 156 WG 5. 
 
 

Tid och program: måndag 15 november 2021. 
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund 

Plats: Microsoft Teams  

Arrangörer 
Svensk Ventilation 
Energi & Miljötekniska föreningen 
Funktionskontrollanterna i Sverige 

Pris: Gratis 

Länk till anmälan 

Hållbarhet nybildad styrgrupp 
Svensk Ventilation har inrättat en ny styrgrupp 
som ska bevaka och driva hållbarhetsfrågorna 
inom byggbranschen med relevans för medlem-
marnas verksamhet inom ventilationsbranschen. 
Styrgruppen ”ärver” ärenden och deltagare från 
en arbetsgrupp som varit aktiv i några år, bland 
annat med 

• Miljöinformation för produkter med hjälp av 
byggvarudeklarationer och olika bedömnings-
företag (Basta, Byggvarubedömningen, Sunda-
Hus ,Svanen m fl). 

• Klimatdata för produkter med sikte på de kom-
mande lagkraven på klimatdeklaration av 
byggnader med hjälp av Environmental Pro-
duct Deklaration (EPD). 

För närvarande är 17 medlemsföretag engage-
rade i styrgruppen. Vi räknar med att utse en ord-
förande före jul. 

Bättre forcera tills det är klart 
Nya byggnadsmaterial avger en mängd ämnen 
som kan påverka oss. För att bli av med dessa 
föroreningar ska en nyuppförd byggnad ventileras 
ordentligt under den första tiden den används. IVL 
och Chalmers har i en studie visat att det mest ef-
fektiva är att forcera ventilationen dygnet runt tills 
föroreningshalterna har sjunkit. Studien har finan-
sierats av Svenska byggbranschens utvecklings-
fond, SBUF. Läs mer. 

  

https://www.svenskventilation.se/publikation/luftlackage-i-luftbehandlingsaggregat-eurovent-6-15/
https://www.svenskventilation.se/publikation/luftlackage-i-luftbehandlingsaggregat-eurovent-6-15/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRdHsgRla33rU3yCyGwRWeqS54CqMI6Q1xC9kDEGP0OO18GQ/viewform?usp=sf_link
https://www.sbuf.se/Projektsida?project=4329e31b-6106-455a-96b7-30f6ea7be127
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remissin-
stans och kommer under 
oktober månad att yttra sig 
till Energienheten på Infra-
strukturdepartementet över: 

• EU-kommissionens för-
slag till direktiv om ener-
gieffektivisering (EED) 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

 

Introduktionskurs på webben 
SIS erbjuder en webbaserad grundutbildning för 
dig som deltar i någon av SIS kommittéer. Intro-
duktionsutbildningen ger en god inblick i standar-
diseringsprocessen och rutiner inom SIS, CEN 
och ISO. Följande kurstillfällen finns: 

3 november kl 13.00-15.30 

8 november kl 13.00-15.30 

25 november kl 13.00-15.30 

14 december kl 09.00-11.30 

Länk till information och anmälan. 

Lär mer om eBVD och BASTA 
IVL Svenska Miljöinstitutet har ett brett utbud av 
webbaserade evenemang om eBVD och BASTA.  

20 oktober BASTA Kriterieutbildning - Kriterier, 
kvalificering, registrering av pro-
dukter. 

26 oktober eBVD - Digital registration of con-
struction material information. 

9 novenber Lär dig använda Byggsektorns mil-
jöberäkningsverktyg 

10 november Ny lagstiftning om klimatdeklaration 
- Hur påverkas eBVD och Basta? 

17 november BASTA-dagen 2021. 

25 november BASTA - loggbok - Ett verktyg i 
produktvalsprocessen. 

1 december BASTA Kriterieutbildning - Kriterier, 
kvalificering, registrering av pro-
dukter. 

2 december BASTA och Hormonstörande äm-
nen ‒ Hur fungerar informations-
kraven? 

7 december eBVD – Varför eBVD? 

7 december eBVD – Att registrera en produkt. 

9 december Hur kommer framtidens eBVD att 
se ut? 

Se alla IVL:s kommande evenemang. 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/
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Centrum för hållbart byggande 2.0 
Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag 
att inrätta och förvalta ett informationscentrum för 
hållbart byggande med fokus på energieffektivise-
rande renovering. Syftet är att främja energieffek-
tivisering vid renovering och förvaltning i det be-
fintliga byggnadsbeståndet. Arbetet ska ske i nära 
samråd med Energimyndigheten samt med andra 
berörda aktörer. Läs mer. 

 
Arbetsmiljöverket 

 
Användning av farliga ämnen  
Nu inleder Arbetsmiljöverket inspektioner av hur 
särskilt farliga ämnen används. Inspektionerna är 
en del av ett EU-projekt där 29 EU- och EES-län-
der deltar. I den svenska delen av projektet sam-
arbetar flera olika myndigheter. Vilka särskilt far-
liga ämnen som kräver tillstånd regleras i EU-för-
ordningen REACH. Arbetsmiljöverket inspekterar 
att de företag som använder ämnen med tillstånd 
enligt REACH-förordningen lever upp till de ar-
betsmiljövillkor som finns i tillståndet. Läs mer. 

Återgång till arbetsplats  
Folkhälsomyndigheten släpper allmänna restrikt-
ioner och ändrar råd då de bedömer att vaccinat-
ionstäckningen och effekterna av vaccinet är 
goda. Det innebär dock inte att pandemin är över. 
Arbetsgivaren har fortfarande ansvaret att jobba 
förebyggande med smittrisker.  
Läs rekommendationerna. 

Folkhälsomyndigheten 
 
Ventilation är prioriterat 
Både luftkvalitet och termisk komfort ingår i Folk-
hälsomyndighetens prioriterade insatser för peri-
oden 2022‒2024: 

Objektburen 
smitta 

Ta fram vägledning om 
det förebyggande arbetet 
med objektburen smitta 
(inte smittspårning). 

2022–2023 

Temperatur  
inomhus 

Revidera allmänna råd 
och övrig vägledning. 

2022–2023 

Ventilation och 
luftkvalitet 

Påbörja översyn av all-
männa råd och övrig väg-
ledning. 

2022–2024 

Fokusområden i strategin är  
• Bassängbad. 
• Inomhusmiljö i förskola och skola. 
• Inomhusmiljö i bostäder. 
Läs mer. 

Sök energieffektiviseringsstödet 
Nu kan stöd sökas för energieffektiviseringsåtgär-
der i flerbostadshus. De som kan söka är allmän-
nyttiga och privata bostadsföretag, bostadsrätts-
föreningar, stiftelser och kooperativa bostadsför-
eningar. För att få stöd ska byggnaden före ener-
gieffektiviseringsåtgärder ha en energiprestanda 
som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 
100 kWh/m2 och år. Stöd får ges till merkostnader 
för energieffektivisering som förbättrar en bygg-
nads energiprestanda med minst 20 procent. 
Läs mer. 
Hämta vägledningen här.  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/informationscentrum-med-fokus-pa-energieffektiviserande-renovering-inrattas-pa-boverket/
https://www.av.se/nyheter/2021/arbetsmiljoverket-inspekterar-anvandningen-av-sarskilt-farliga-amnen/
https://www.av.se/nyheter/2021/det-har-galler-vid-atergang-till-arbetsplatsen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/plan-for-tillsynsvagledning-2022-2024-/?pub=99520
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-energieffektivisering-i-flerbostadshus/
https://www.boverket.se/contentassets/d747c3ef0d5f473c9d3b4b04c8a98479/vagledning-till-stodet-for-energieffektivisering-i-flerbostadshus.pdf
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Yrkeshögskolan 
 
Bredda din kompetens kostnadsfritt  
Är du VVS-ingenjör, servicetekniker, ventilations-
montör eller har yrkeserfarenhet inom ventilation? 
Nu kan du bredda din kompetens! Sök utbild-
ningen Ventilationsinjusterare på INSU senast 
den 17 oktober. Utbildningen är en kostnadsfri 
yrkeshögskoleutbildning och startar den 1 decem-
ber, deltid och på distans. Läs mer och ansök. 

Stockholms Lokalavdelning  
 
Höstmöte 9-10 december 

 
Var med och dra igång lokalav-
delningen nu när restriktionerna 
äntligen har lättat. Sätt igång 
nya och gamla arbetsgrupper. 
Och trängs vid julbordet med 
branschkollegorna.  

Resa, måltider och övernattning i enkelhytt för 
bara 750 kronor per deltagare. 
Anmälan senast 5 november 

Utbildningar och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2021-10-18 – 2022-03-18 Katrineholm 
 

Injustering av luftflöden 
2021-11-23 – 2021-11-25 Katrineholm 

2022-03-23 – 2022-03-25 Katrineholm 

2022-11-23 – 2022-11-25 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 
2021-10-19 – 2021-10-20 Katrineholm 

2022-03-09 – 2022-03-10 Katrineholm 

2022-10-19 – 2022-10-20 Katrineholm 

Ventilationsteknik 
2021-09-21 – 2021-09-22 Stockholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 
2021-11-22 – 2021-11-24 Göteborg 

2022-02-14 – 2022-02-16 Stockholm 

2022-04-18 – 2022-04-20 Göteborg 

2022-05-23 – 2022-05-25 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 
2022-04-06 Malmö 

Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, vent 
2022-04-21 Katrineholm 

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

2022-11-30 – 2021-12-01 Stockholm 

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar 
2022-04-27 – 2022-05-19 Göteborg 
2022-10-06 – 2021-10-28 Stockholm 

  

https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPrvv-tCV74Q69ipVOOKrnBG4a5clWUpsb7434K9OoGQpqcw/viewform?usp=sf_link
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/
https://goo.gl/forms/gVl5WLoPYUBhiUDy1
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Medlemskalender  
september‒november 
2021-09-01 Styrgrupp Brand 

2021-09-06 Styrgrupp Utbildning 

2021-09-06 Kampanjinformation för medlemsföretag 

2021-09-06 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2021-09-07 Delverifiering av system, godkännande 

2021-09-09 Branschsamverkansmöte 

2021-09-09 Delverifiering av system, slutgranskning 

2021-09-10 Styrgrupp Marknad 

2021-09-13 SIS TK 170 Luftbehandling, webbmöte 

2021-09-13 Delverifiering av system, slutgranskning 

2021-09-14 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

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

2021-09-16 Styrelsemöte 

2021-09-16 SIS TK 189 Innemiljö och energianvänd-
ning i byggnader 

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

2021-09-23 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2021-09-24 Lokalavdelning Väst, fasadinspektion, 
Göteborg 

2021-09-24 Eurovent Task Force EPBD and IAQ 

2021-09-27 Lunchwebbinarium om rökkontroll 

2021-09-29 Eurovent PG-AHU (luftbehandlings-
aggregat) 

2021-09-30 SIS TK 181 Brandsäkerhet 

2021-09-30 Installatörsföretagens ventilationsutskott 

2021-09-30 Eurovent PG-FIL (luftfilter) 

2021-10-04 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2021-10-04 Osuppfångning i spiskåpor 

2021-10-06 Styrgrupp Hållbarhet 

2021-10-08 Styrgrupp Marknad 

2021-10-14 Eurovent PG-RAHA (bostadsaggregat) 

2021-10-14 Presentera branschen för YH-stu-
derande, Huskvarna 

2021-10-15 Task Force EPBD om IEQ 

2021-10-18 Presentera karriärvägar för ventilations-
ingenjörsstuderande 

2021-10-18 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2021-10-20 Presentera branschen för ventilationsin-
genjörsstuderande 

2021-10-20 Arbetsgrupp Nordbygg 

2021-10-26 Styrgrupp Produkter 

2021-10-27 Styrgrupp Brand 

2021-10-28 Installationsbrandskyddsdagen 

2021-11-03 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler, DBI Köpenhamn 

2021-11-08 Lunchträff: Ökade materialpriser 
Vad säger avtalen? Stockholm 

2021-11-09 Eurovent PG-FIL (Luftfilter) 

2021-11-09 Flow rate through filter media: technical 
discussion 

2021-11-11 BeSmå-dagen 

2021-11-11 Referensgrupp AMA VVS & Kyla 

2021-11-15 Lunchwebbinarium: Värmeåtervinning 
och luftläckage 

2021-11-15 Styrgrupp Utbildning 

2021-11-17 Arbetsgrupp Roadshow 

2021-11-17 Ledningsgrupp Ventilationsingenjörer. 
Kalmar, Borlänge och Piteå 

2021-11-18 Ledningsgrupp VVS-ingenjör, projektle-
dare och kalkylator 

2021-11-22 Styrgrupp Marknad 

Vecka 47 (2 dgr) CEN TC 156 Ventilation or Buildings 

2021-11-25 -26 Svensk Ventilations styrelse, Göteborg 
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