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Tio liter per person och sekund 
Med det uteluftsflödet är risken att bli smittad in-

omhus jämförbar med risken utomhus, om smitt-

bärare och andra håller de avstånd som pandemi-

reglerna har lärt oss. Slutsatsen dras av tre fors-

kare i Hongkong med hjälp av en enkel (nåja) ma-

tematisk flödesmodell. Läs artikeln i Indoor Air. 

 

Forskarnas råd: övervaka koldioxid 
Forskare i Storbritannien råder nu kontor att mäta 

luftkvaliteten inomhus, genom att mäta koldioxid-

halten. På så sätt går det att samla data kring 

vilka lokaler som är dåligt ventilerade eller är be-

lastade med för många personer. Tyst kontorsar-

bete utgör ingen större risk för smittspridningen 

av Covid-19, men med dålig ventilation kan risken 

öka. Läs mer.  

Inneluften århundradets utmaning 
Ventilation och luftkva-

litet blir den största 

hälsoutmaningen 

framöver på våra ar-

betsplatser och i of-

fentliga miljöer. Och 

det gäller inte enbart 

sjukdomar som covid, 

utan även kognitiv för-

måga och produktivi-

tet. Det menar profes-

sor Vin Gupta på Uni-

versity of Washington, som också är hälsodirektör 

på Amazon. Läs mer eller titta på intervjun. 

Hälsosamma byggnader för alla 
120 000 européer dör i förtid varje år på grund av 

dålig inomhusluft, till en årlig kostnad på 260 mil-

jarder euro. Samtidigt kan hälsofördelarna med 

energieffektiva renoveringar i EU uppgå till 42‒88 

miljarder euro årligen. Tolv europeiska installat-

ionsorganisationer menar därför att när nu direkti-

vet för byggnaders energiprestanda (EPBD) revi-

deras så får vi inte missa att både energieffektivi-

sera och förbättra inomhusmiljön, exempelvis ge-

nom: 

• Minimikrav på inomhusmiljön 

• Krav på att övervaka inomhusmiljön 

• Krav på att inspektera installationer (som t ex 

OVK). 

• Komplettera energideklarationerna med inomhus-

miljöparametrar 

Svensk Ventilation har lämnat synpunkter via 

Eurovent. Läs organisationernas uppmaning.  

https://doi.org/10.1111/ina.12946
https://sites.manchester.ac.uk/covid19-national-project/2021/10/05/scientists-advise-office-co2-monitoring-to-help-manage-covid-19-risk/
https://www.cnbc.com/2021/10/22/amazons-top-doctor-on-biggest-work-health-challenge-of-the-century.html
https://www.cnbc.com/video/2021/10/22/every-company-now-needs-to-have-a-chief-health-officer-vin-gupta.html
https://www.evia.eu/wp-content/uploads/IEQ-Gathering-Joint-Statement-Healthy-Buildings-for-All-20211028-FINAL-1.pdf
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Hur andas skolan? 
Det är en fråga sjätteklassare runt om i landet just 

nu ställer sig. Svensk Ventilations tävling om hur 

luften rör sig i skolan har spridit sig till landets alla 

hörn – men än finns det möjlighet att skicka in bi-

drag. Sprid ordet till medarbetare, vänner som är 

lärare eller den lokala skolan. Första pris är 

10 000 kr till klasskassan.  

Läs mer om skoltävlingen. 

Ny teknik- och miljöchef 
I april går Erik Österlund efter lång och trogen 

tjänst i pension. Välkomnar gör vi Andreas 

Martinsson som kommer ta över Eriks roll som 

teknik- och miljöchef 

hos Svensk Ventilation. 

Andreas har stor erfa-

renhet av ventilations-

branschen och kommer 

senast från arbete med 

ventilationsbrandskydd. 

Han börjar på kansliet i 

februari. 

Läs mer om Andreas. 

Bra köksventilation leder till det fria 
Den som verkligen bryr sig om sin inomhusmiljö 

hemma i köket bör ha köksventilationen som le-

der ut oset i det fria. Det skriver Green Builder, 

och konstaterar att förmågan att fånga upp kväve-

oxid sjunker från 56 % till 19 % på några få 

veckor hos att vanliga kolfilterfläktar i USA.  

Läs mer. 

Vi ses på Nordbygg 
Den 26‒29 april 2022 kan ni träffa Svensk Venti-

lation med medlemmar på Nordbygg. Nordbygg 

är Norra Europas största mötesplats för bygg- och 

fastighetsbranschen och lockar vartannat år runt 

48 000 besökare från byggsektorn i Sverige, men 

även från övriga Skandinavien, Baltikum och 

Europa. Vi ses där! 

https://www.andasfriskt.se/skola/tavling/
https://www.svenskventilation.se/2021/11/svensk-ventilation-valkomnar-en-ny-medarbetare/
https://www.greenbuildermedia.com/blog/recirculating-range-hoods-do-too-little-to-protect-your-lungs?utm_campaign=Housing%202.0&utm_content=184267907&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-121170205
https://www.nordbygg.se/?sc_lang=sv-se
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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 

Äntligen lunchträff på riktigt 

Ökade priser & försenade leveranser 
Vad säger standardavtalen och vad kan du göra? 

Ett tjugotal intresserade ventilatörer kom till Hä-

gerstensåsen den 8 november på Svensk Venti-

lations första fysiska lunchträff sedan i mars 2020. 

Ännu fler valde att följa fö-

redraget via Teams. Viktor 

Sterner, entreprenadjurist 

på Installatörsföretagen, 

förklarade hur AB 04 och 

ABT 06 reglerar onormala 

prisökningar och leverans-

förseningar och tipsade om 

vad företag kan göra för att 

förebygga riskerna.  

Logga in på medlemssidorna välj Presentationer 

– Webbinarier 2020-2021 och titta på föredraget. 

Dags att nominera 
Förslagslådan till Stora inneklimatpriset är nu öp-

pen! För att bidra behöver produkten/tjänsten/me-

todiken vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat 

och långsiktigt begränsad resursanvändning. 

Stora Inneklimatpriset ämnar öka intresset för in-

neklimatteknik, stärka dess ställning och upp-

märksamma teknik som främjar ett sunt inomhus-

klimat i energieffektiva byggnader.  

Läs mer och lämna bidrag. 

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.svenskventilation.se/logga-in/
https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/13740?orgid=353&type=News
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Brist på material och komponenter 
Samtidigt som pandemin lindras och intresset 

växer för god inomhusmiljö, blir bristen på 

material och komponenter alltmer kännbar – även 

i ventilationsbranschen. Redan i början av 2021 

märktes detta tydligt hos leverantörerna, men i 

somras blev bristerna även tydliga för ventilat-

ionsentreprenörerna.  

Diagrammet visar andelen medlemsföretag som svarat 

värre än vanligt på frågan: 

Orsakar coronaviruset problem med leveranser av 

komponenter, material och sakvaror? 

Cementbrist oroar 
Den osäkra tillgången på cement och komponen-

ter gör det svårare än vanligt att sia om 2022. 

Byggföretagens höstrapport ägnar sig därför mest 

år att analysera läget och det gångna året. Grund-

läget är positivt med god efterfrågan, men för lo-

kaler är det fortsatt tillbakagång. Både hyres- och 

bostadsrätter i flerbostadshus är inne i en tydlig 

uppgång där hyresrätterna verkar behålla den do-

minerande ställning som de skaffade sig 2019. 

Läs Byggkonjunkturen 2021:2.  

Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-

lationsbranschens remissin-

stans och har sedan förra 

numret svarat på följande 

remiss: 

• Boverkets rapport ”Till-

synsavgifter och 

byggsanktionsavgifter” 

(utreder bl.a avgift för 

kommunernas tillsyn av OVK). 

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 2021: 

25 november kl 13.00-15.30 

7 december kl 09.00‒11.30 

14 december kl 09.00-11.30 

Länk till information, anmälan och kurstillfällen 

2022. 
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https://byggforetagen.se/statistik/byggkonjunkturen-20212/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
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Nypublicerade standarder 
Följande standarder har sedan halvårsskiftet pub-

licerats som svensk standard: 

SS-EN 15882-5:2021 

Utökad tillämpning av resultat från provning av brand-

motstånd – Installationer i byggnader – Del 5:Kombi-

nerade penetrationstätningar 

Extended application of results from fire resistance 

tests for service installations – Part 5: Combined pe-

netration seals 

SS-EN ISO 29461-1:2021 

Luftintagssystem för roterande maskiner - Del 1: Test-

metod och klassificering av statiska filterelement 

Air intake filter systems for rotary machinery - Test 

methods - Part 1: Static filter elements 

SS-EN 16282-7:2017+A1:2021 

Storköksutrustning - Utrustning för storköksventilation 

- Del 7: Installation och användning av fasta brands-

läcksystem 

Equipment for commercial kitchens - Components for 

ventilation in commercial kitchens - Part 7: Installat-

ion and use of fixed fire suppression systems 

SS-EN 16282-3:2016+A1:2021 

Utrustning för kommersiella kök - Komponenter för 

ventilation i kommersiella kök - Del 3: Tak för köks-

ventilation; design och säkerhetskrav 

Equipment for commercial kitchens - Components for 

ventilation in commercial kitchens - Part 3: Kitchen 

ventilation ceilings; design and safety requirements 

SS-EN ISO 12759-5:2021 

Luftbehandling - Effektivitetsklassificering för fläktar- 

Del 5: impulsfläktar 

Fans - Efficiency classification for fans - Part 5: Jet 

fans 

SS-EN ISO 10052:2021 

Byggakustik - Fältmätningar av luft- och stegljudsiso-

lering samt buller från installationer – Överslagsmetod 

Acoustics - Field measurements of airborne and im-

pact sound insulation and of service equipment sound - 

Survey method 

SS-ISO 16818:2021 

Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Energieffek-

tivitet – Terminologi 

Building environment design - Energy efficiency – Ter-

minology 

SS 24300-2:2021 

Byggnaders energiprestanda - Del 2: Klassning av 

energianvändning 

Energy performance of buildings - Part 2: Classificat-

ion of energy use 

SS 24300-4:2021 

Byggnaders energiprestanda - Del 4: Klassning av hus-

hålls- eller verksamhetsenergi 

Energy performance of buildings - Part 4: Classificat-

ion of domestic or activity energy use 

Europeiskt kommittémöte 
CEN TC 156, den europeiska standardiserings-

kommittén för ventilation i byggnader, håller 

plenarmöte den 22-23 november. Även denna 

gång hålls mötet helt digitalt via Zoom. Flera per-

soner från Svensk Ventilation ingår i Sveriges de-

legation. 

Har du några synpunkter? 

Upphandling av ventkomponenter 
Arbetet med HBVs (Allmännyttans 

inköpsfunktion) kommande upp-

handling av Ventilationskompo-

nenter har påbörjats. För att få en 

bättre bild av marknaden vill HBV 

ha synpunkter från Svensk Ventilations medlem-

mar. Sista svarsdag är 2021-11-11.  

Läs mer och lämna synpunkter. 

https://hbv.se/nyheter/aktuellt/ventilationskomponenter---rfi-annonserad/
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Lär mer om eBVD och BASTA 
IVL Svenska Miljöinstitutet har 

ett brett utbud av webbaserade 

evenemang om eBVD och 

BASTA.  

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. 

Radon Awareness Week 
Den 1 november startade Radon Awareness 

Week i Storbritannien. Se deras kampanjfilm 

Don’t delay, protect your lungs today för grun-

derna i hur radon fungerar. Filmen är en minut 

lång och på engelska.  

Se kampanjfilmen. 

 

Webbinarium om klimatdeklaration 
Boverkets projektgrupp för klimatdeklarationer in-

formerar med korta föreläsningar och en fråge-

panel den 25 november klockan 13.30. 

Webbinariet riktar sig till byggherrar och entrepre-

nörer. Läs mer och anmälan. 

Stöd till förebyggande arbete  
I byggsektorn förkommer ett stort slöseri som 

drabbar samhället med negativa konsekvenser så 

som ohälsa och miljö- och klimatpåverkan. En av 

förutsättningarna för att skapa en god inomhus-

miljö och uppnå en hållbar samhällsbyggnadssek-

tor är att vi slutar göra fel. Boverket har nu tagit 

fram ett stöd till byggbranschen för att förebygga 

fel, brister och skador.  

Läs mer om Boverkets stöd. 

Boverksdagarna 
Boverksdagarna 9–10 december är två dagar 

med digitala föreläsningar, workshop och samtal 

om de utmaningar vi ser inom klimatomställ-

ningen, digitaliseringen, hur vi bor och mycket 

mer. Delar av programmet utformar du själv ge-

nom att välja vilka aktiviteter som intresserar dig. 

Passa också på att nätverka med andra deltagare 

och medverkande. 

Läs mer om Boverksdagarna. 

https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/
https://youtu.be/Y27vOdz_LOE
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/om-klimatdeklaration/anmalan-webbseminarium-om-klimatdeklaration-av-nya-byggnader---med-fokus-pa-dialog/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/boverksdagarna/boverksdagarna-2021/
https://youtu.be/Y27vOdz_LOE


Nr 8 2021  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

 

Arbetsmiljöverket 

 

Förebygg smitta i skolan 
”Säkerställ god ventilation” – så skriver Arbetsmil-

jöverket i rekommendationerna för att förebygga 

smittspridning i skolan till rektorer runt om i lan-

det. Vidare nämns också att god ventilation är av-

görande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lo-

kal där människor vistas, arbetar eller går i sko-

lan. Läs hela rekommendationen. 

Dags att mäta radon på jobbet 
Under perioden 1 oktober till och med 31 april är 

det lämpligt att mäta radonhalten under minst två 

månader. Åtgärder som minskar radonhalten 

skapar bättre förutsättningar för att undvika lung-

cancer. En minskad vistelsetid i de utrymmen 

som har högst radonhalter är också bra.  

Läs mer på Arbetsmiljöverket. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

Att mäta radon  
Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram metod-

beskrivningar för hur radonmätningar i bostäder 

och på arbetsplatser ska göras för att mätning-

arna ska kunna användas som underlag för myn-

dighetsbeslut.  

Läs mer om att mäta radon. 

Läs om metodbeskrivningen. 

Stockholms Lokalavdelning  

 

Höstmöte 9-10 december 

 

Var med och dra igång lo-

kalavdelningen nu när re-

striktionerna 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 har stängt.  

Kontakta kansliet om eventuella restplatser. 

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.av.se/nyheter/2021/dags-att-mata-radon-pa-arbetsplatsen/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/att-mata-radon/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/handbocker-och-metodbeskrivningar/metodbeskrivning-for-radonmatning-pa-arbetsplatser/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Restplatser%20till%20höstmötet%209-10%20december
https://goo.gl/forms/gVl5WLoPYUBhiUDy1
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Yrkeshögskolan 

 

Ventilationsinjusterare: 

Anmälan fortfarande öppen 
Är du VVS-ingenjör, servicetekniker, ventilations-

montör eller har yrkeserfarenhet inom ventilation? 

Sen anmälan till Ventilationsinjusterare på INSU 

är öppen till 8 december. Utbildningen är på halv-

fart och distans, så det ska passa dig som jobbar. 

Läs mer och ansök. 

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 

2022-03-09 – 2022-03-10 Katrineholm 

2022-10-19 – 2022-10-20 Katrineholm 

Ventilationsteknik 

2022-02-01 – 2022-02-02 Katrineholm 

2022-05-10 – 2022-05-11 Katrineholm 

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://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/


Nr 8 2021  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Medlemskalender  

oktober‒december 

2021-10-04 
Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2021-10-06 Styrgrupp Hållbarhet 

2021-10-08 Styrgrupp Marknad 

2021-10-11 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2021-10-13 Vägledning om SFP, arbetsgrupp 

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 

2021-10-27 Vägledning om SFP, arbetsgrupp 

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 
Taxonomin – för mer hållbara företag 
och investeringar, webbinarium 

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

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

2021-11-10 Styrgrupp Produkter 

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 Basta-dagen, webbinarium 

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 

2021-11-22 -23 CEN TC 156 Ventilation or Buildings 

2021-11-24 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2021-11-24 Arbetsgrupp Nordbygg 

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

2021-12-02 Styrgrupp Hållbarhet 

2021-12-08 Styrgrupp Brand 

2021-12-09 -10 
Höstmöte med stämma, Lokalavd Stock-
holm, M/S Cinderella 

 


