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Sämre inomhusluft hemma 2020 
Enligt en undersökning från 
över 1000 väderstationer 
har luften försämrats i 
skandinaviska hem under 
pandemin. Insamlade data 
visar att koldioxidnivån i 
hemmen legat något högre 
under 2020 jämfört med nivåerna 2019, vilket tro-
ligtvis är en effekt av att många jobbade hemifrån. 
I norska hem låg koldioxidhalten strax under 1000 
ppm, medan danska och svenska hem låg strax 
över. Läs hela artikeln. 

Rekommenderade SFP-definitioner 
SFPv har använts inom 
den svenska ventilations-
branschen över 20 år och 
den senaste uppdate-
ringen skedde år 2000. I 
och med behov av att in-
kludera nya krav och euro-
peiska standarder, samt att 
definiera termen SFPe, till-
satte Svensk Ventilations 
styrgrupp Produkter 2021-

02-10 en arbetsgrupp för en översyn. Styrgrupp 
Produkter godkände den nya rekommendationen 
2021-11-10. Läs rekommendationen.  

Grön Logik: ny rapport 
Den nya studien Grön 
Logik visar att ökad 
energieffektivisering 
är ett måste för att ef-
fektivt uppnå klimat-
målen. Rapporten vi-
sar att energieffektivi-
serande insatser kan 
bespara det svenska 
samhället 800 miljar-
der kronor fram till år 
2045. I samband med 
att rapporten släpptes publicerades en debattarti-
kel i Dagens Industri. Regionala versioner av de-
battartikeln sprids nu i följande lokalpress: 
Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Vär-
namo Nyheter, Dagens Västervik, Dagens Kal-
mar, Dagens Hultsfred, Dagens Vimmerby, 
Ölandsbladet, Värmlands Folkblad, Smålands-
posten, Strengnäs Tidning och Gefle Dagblad. 
Läs artikel och rapport. Läs debattartikel. 

Rapporten Grön Logik har tagits fram i samverkan 
mellan Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsä-
garna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföreta-
gen, Swedisol och Svensk Ventilation.  

https://www.svenskfastighetsutveckling.se/2021/11/22/samre-inomhusluft-i-svenska-hem-under-pandemin/
https://www.svenskventilation.se/2021/11/rekommenderade-sfp-definitioner-med-berakningar-och-testmetoder/
https://www.svenskventilation.se/2021/11/ny-rapport-okad-energieffektivisering-ett-maste/
https://www.di.se/debatt/debatt-energieffektivisering-avgorande-for-att-na-klimatmalet/
https://eef.se/
https://www.fastighetsagarna.se/
https://www.fastighetsagarna.se/
https://www.innovationsforetagen.se/
https://www.in.se/#/
https://www.in.se/#/
https://swedisol.se/
https://www.svenskventilation.se/
https://www.svenskventilation.se/2021/11/rekommenderade-sfp-definitioner-med-berakningar-och-testmetoder/
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Ny vägledning: 
Osuppfångning i spiskåpor 
En arbetsgrupp inom 
Svensk Ventilation har tagit 
fram en vägledning för 
osuppfångning i spiskåpor 
för bostäder. Vägledningen 
riktar sig till tillverkarna, 
men syftar till att underlätta 
för beställarna att välja 
spiskåpor och luftflöden.  
Läs vägledningen.  

Gällande standard EN 13141-3:2017 kräver att spiskå-
por provas med kåpan 60 cm ovanför spisen och med 
det flöde som ger 75 % osuppfångning. Procenttalet 
har, trots att det kommer från en laboratoriestandard, 
ofta uppfattats som en lämplig kravnivå för forcerings-
flödet i verkliga kök. Men i många fall blir detta flöde 
så stort att man får problem med ersättningsluft, under-
tryck och för trånga kanaler. Dokumentet vägleder till-
verkarna att redovisa osuppfångning under förhållan-
den som ligger närmare svensk praxis: 

• Luftflödena 20, 30 och 40 liter per sekund. 

• Installation i kök med överskåp 50 cm ovan spis. 

Gruppen arbetar vidare med att utöka vägled-
ningen till att även omfatta köksfläktar. 

Hur många lagar mat samtidigt? 
Hur många samtidiga force-
ringsflöden ska ventilations-
systemet klara i ett flerbo-
stadshus?  

Svensk Ventilations arbets-
grupp om spiskåpor har be-
handlat frågan om sam-
manlagrade flöden från 
spiskåpor och beslutat hän-
visa till Figur 2:6 i Ventilat-
ion ‒ Byggvägledning 7 ‒ 
En handbok i anslutning till 
Boverkets byggregler (AB 
Svensk Byggtjänst). Dia-
grammet täcker anläggningar med upp till 30 
spiskåpor och anger exempelvis att system med 
tio spiskåpor bör dimensioneras för att sex force-
rar samtidigt.  

Inspelat webbinarium 
Värmeåtervinning och luftläckage 

Den 15 november deltog 
några hundra personer i 
lunchwebbinariet om värmeå-
tervinning och luftläckage. 
William Lawrance berättade 
om olika typer av värmeåter-
vinning och gick igenom hu-
vudpunkterna i Eurovents re-

kommendation 6/15 Luftläckage i 
luftbehandlingsaggregat. 
Webbinariet arrangerades i sam-
arbete mellan Energi & Miljötek-
niska föreningen, Funktionskon-
trollanterna i Sverige och Svensk 
Ventilation.  
Titta på det inspelade webbinariet.  

https://www.svenskventilation.se/publikation/osuppfangning-i-spiskapor-for-bostader-vagledning/
https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/installationer/vvsva/ventilation.-bvl-7.-utg-5
https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/installationer/vvsva/ventilation.-bvl-7.-utg-5
https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/installationer/vvsva/ventilation.-bvl-7.-utg-5
https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/installationer/vvsva/ventilation.-bvl-7.-utg-5
https://www.svenskventilation.se/publikation/luftlackage-i-luftbehandlingsaggregat-eurovent-6-15/
https://www.svenskventilation.se/publikation/luftlackage-i-luftbehandlingsaggregat-eurovent-6-15/
https://www.svenskventilation.se/publikation/luftlackage-i-luftbehandlingsaggregat-eurovent-6-15/
https://youtu.be/-JhGAPLyu9A
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Snart prisutdelning 
Första pris är 10 000 kr till klasskassan. Många 
sjätteklassare väntar därför nu på att Svensk Ven-
tilation ska kora pristagarna i tävlingen Visa hur 
luften rör sig i skolan. Ett 40-tal tävlingsbidrag har 
inkommit, juryn har sammanträtt och den stora 
checken är under utskrift. Håll utkik i Svensk Ven-
tilations nyhetsflöde och sociala medier. Läs mer 
om skoltävlingen. 

Bostadbyggandet ökar 
Enligt Statistikmyndigheten SCB fortsätter bo-
stadsbyggandet att växa – trots pandemins påver-
kan.  Preliminärt påbörjades 46 000 lägenheter 
under de tre första kvartalen 2021, vilket är 17 
procent mer än samma period 2020. 

Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Kundkrav om GTIN från 1 juli 
Fem rikstäckande byggentreprenörer gör nu ge-
mensam sak med organisationerna inom bygg-
material och digital bygginformation. Vid halvårs-
skiftet 2022 ska GTIN vara infört som gemensam 
identifierare av byggprodukter. Motivet är spårbar-
het i byggprocessen och att digitalt kunna koppla 
unika data till varje produkt. Läs uppmaningen. 
Läs även om hur GTIN ska användas i byggbran-
schen på Bygg » GS1 Sweden. 

Entreprenörerna och organisationerna betonar att  
alla nu måste arbeta aktivt för att: 

• GTIN ska kunna användas operativt i affärsrelat-
ioner och interna processer. 

• producenter och leverantörer alltid har GTIN på 
sina byggprodukter och följer dess regelverk, samt 
kopplar artikelinformation och data till detta. 

• bedömnings- och certifieringsföretagen och andra 
databasägare för produktinformation, har GTIN 
som en obligatorisk, kvalitetssäkrad information 
och identifierare. 

• affärs- och IT-system kan hantera och förmedla 
GTIN. 
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Påbörjade bostäder
rullande helårsvärden

flerbostadshus småhus

https://www.andasfriskt.se/skola/tavling/
https://www.andasfriskt.se/skola/tavling/
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2021/11/Tidplan-inforande-av-GTIN_211122.pdf
https://gs1.se/din-bransch/bygg/
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Inomhusmiljöstandard delas i fem 
CEN TC 156, den europeiska standardiserings-
kommittén för ventilation i byggnader, höll plenar-
möte den 22-23 november, även denna gång digi-
talt via Zoom. Viktigaste ärendet var standarden 
för inomhusmiljöparametrar som knyts till EU:s di-
rektiv om byggnaders energiprestanda – 
EN 16798-1. Trots att den utkom så sent som 
2019 planerar man att revidera den och dela upp 
den i fem olika delar: 
1. Allmän övergripande del 
2. Termisk komfort 
3. Luftkvalitet 
4. Belysning 
5. Akustik 

EN 16798-1 delar in kvaliteten hos inomhusmiljön 
i fyra kategorier:  

I High För personer med särskilda be-
hov, t ex barn och äldre. 

II Medium Det som normalt förväntas av de 
som vistas i lokalen. 

III Moderate 

IV Low  

Standardens bilaga A anger hur Europas länder 
bör formulera krav på inomhusmiljön, i form av ta-
beller där nationella organ eller myndigheter kan 
fylla i nationella värden. Bilaga B innehåller 
samma tabeller med defaultvärden.  

Defaultvärden för luftflöde anges på samma sätt 
som i svenska arbetsmiljöregler, alltså som ett 
luftflöde per person som vistas i lokalen plus ett 
luftflöde baserat på golvarean. Areaflödet beror 
på hur mycket föroreningar som byggnaden av-
ger, med lägre flödeskrav för lågemitterande 
byggnadsmaterial.  

För att avgöra hur emitterande ett material är hänvisas 
till tester i ventilerade provningskammare. Sten, glas, 
keramik och obehandlad metall är kända för att knappt 
avge några emissioner alls.  

För att nå upp till kategori II enligt defaultvärdena 
bör uteluftflödet alltså vara minst 7 liter per se-
kund och person plus 1,4 liter per sekund och 
kvadratmeter i en byggnad med konventionella 
(icke lågemitterande) byggnadsmaterial. 

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: 
7 december kl 09.00‒11.30 
14 december kl 09.00-11.30 
20 januari kl 09.00-11.30 
Länk till information, anmälan och senare kurstill-
fällen. 

Kategori 
för kvalitet 
hos inom-
husmiljön 

Utelufts-
flöde per  
person 
l/s 

Uteluftsflöden för olika emissionsklas-
ser hos byggnadsmaterial, l/s·m2 

Mycket låg-
emitterande 
LPB-1 

Lågemit-
terande 
LPB-2 

Icke låge-
mitterande 
LPB-3 

I 10 0,5 1,0 2,0 

II 7 0,35 0,7 1,4 

III 4 0,2 0,4 0,8 

IV 2,5 0,15 0,3 0,6 

https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
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Tekniklektioner hos ventföretag 
Under hösten har ett ventilationsföretag lånat ut 
sina nya lokaler till åttondeklassare från en grund-
skola i Skinnskatteberg. Syftet med lektionerna är 
visa upp de många roller och möjligheter som 
finns i branschen – och på sikt öka intresset. 
Samarbetet är nytt, unikt och ger branschen en 
möjlighet att tidigt visa upp sig. Läs om samar-
betet. 

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

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. 

26 januari Hur kommer framtidens eBVD att 
se ut? 

Se alla IVL:s evenemang. 

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! 

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/2021/11/elever-far-tekniklektioner-hos-medlemsforetag/
https://www.svenskventilation.se/2021/11/elever-far-tekniklektioner-hos-medlemsforetag/
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/
https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/13740?orgid=353&type=News
https://www.nordbygg.se/?sc_lang=sv-se
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Hela BBR byts ut 2024 
Regeringsuppdraget att modernisera och förenkla 
Boverkets bygg- och konstruktionsregler justerar 
sin tidsplan. Nu planeras alla författningar att 
träda i kraft samtidigt 2024. De tidigare två 
blocken samordnas nu till ett och träder i kraft 1 
juli 2024. Läs om Möjligheternas byggregler. 

Olika meningar om använd energi 
Boverket tycker, till skillnad från Energimyndig-
heten, att det räcker att ha regler om köpt energi 
och att vi inte behöver regler baserade på använd 
energi. Men om man skulle ställa krav om använd 
energi vore värmeförlusttal det lämpligaste. Det 
framgår av myndighetens utredning 2021:18. 
Svensk Ventilation har i en rad remissvar, senast 
2019, föreslagit att införa kompletterande krav på 
använd energi baserade värmeförlusttal. Läs mer  
eller ladda ner utredningen. 

Värmeförlusttalet beskriver byggnadens effektförluster 
genom transmission, infiltration och ventilation vid di-
mensionerande vinterutetemperatur. 

 

Arbetsmiljöverket 
 
Uppdaterat direktiv om smittrisker 
I ändringsföreskriften om smittrisker är flera av 
kraven gällande skydd för exponering av smittäm-
nen uppdaterade och justerade, bland annat om 
undertryck, luftsluss, frånluftsfilter och separat 
ventilation. Ändringarna i föreskrifterna gäller från 
och med den 20 november 2021. De som berörs 

av ändringarna är de som avsiktligt arbetar med 
smittämnen i laboratorier, i rum för försöksdjur 
och i industriella processer. Läs om föreskriften. 

Naturvårdsverket 
 
Så här tar ni del av Klimatklivet 
Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder 
som leder till en utsläppsminskning av växthusga-
ser. Bidraget kan ges till alla utom privatpersoner. 
Det kan vara till företag, kommuner, organisat-
ioner, kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 
Inom byggbranschen är det bland andra bidrag 
för energieffektiviserande åtgärder såsom effekti-
vare ventilations- och uppvärmningssystem. Läs 
om investeringsstödet från Naturvårdsverket. 

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. 

 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/tidplanen-for-mojligheternas-byggregler-uppdateras/
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/10/Svensk-Ventilation-Svarsfil-BFS-2019-xx-dnr-6664-2017.pdf
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/10/Svensk-Ventilation-Svarsfil-BFS-2019-xx-dnr-6664-2017.pdf
https://www.energinyheter.se/20211123/25296/forslag-pa-varmeforlusttal-lamnas-av-boverket
https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fjarrvarme/utredning-av-kompletterande-krav-for-byggnaders-energiprestanda-tillganglig.pdf
https://www.av.se/nyheter/2021/uppdaterat-direktiv-om-skydd-for-exponering-av-smittamnen/
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/affarer-i-byggsektorn/naturvardsverket-betalar-ut-miljoner-i-investeringsstod-sa-tar-du-del-av-pengarna/
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/affarer-i-byggsektorn/naturvardsverket-betalar-ut-miljoner-i-investeringsstod-sa-tar-du-del-av-pengarna/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
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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. 

Utbildningar och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2022-10-18 – 2023-03-18 Katrineholm 
 

Injustering av luftflöden 
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 

2022-09-21 – 2022-09-22 Stockholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 
2022-02-14 – 2022-02-16 Stockholm 

2022-04-18 – 2022-04-20 Göteborg 

2022-05-23 – 2022-05-25 Katrineholm 

2022-05-25 – 2022-05-27 Stockholm 

2022-08-22 – 2022-08-24 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 
2022-04-06 Malmö 

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

 Projektekonomi 
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 

  

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Restplatser%20till%20h%C3%B6stm%C3%B6tet%209-10%20december
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  
november 2021 ‒ januari 2022 
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 

2021-11-11 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

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 

2021-12-01 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2021-12-02 Styrgrupp Hållbarhet 

2021-12-08 Styrgrupp Brand 

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

2021-12-13 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2022-01-12 Arbetsgrupp Nordbygg 

2022-01-12 Forskningsprojekt sensorer, referens-
grupp 

2022-01-17 Styrgrupp Marknad 

2022-01-19 Ledningsgrupp Ventilationsingenjörer. 
Kalmar, Borlänge och Piteå 

2022-01-20 -21 Installatörsföretagens ventilationsutskott 

2022-01-31 Styrgrupp Utbildning 
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