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Vinnarna i vår skoltävling  
Grattis till klass 6 på Kulturskolan Raketen i 
Stockholm som vann första pris och kammade 
hem 10 000 kr till klasskassan! På andra plats hit-
tar vi klass 6C på Sävarskolan i Umeå som vin-
ner 5 000 kr och tredjepristagarna är klass 6C på 
Österportsskolan i Malmö som tar hem 2 500 kr. 

Under hösten har Svensk Ventilation genomfört 
en tävling för sjätteklassare. Tävlingen gick ut på 
att på ett kreativt sätt beskriva luftens väg i klass-
rum och skola. Engagerade tolvåringar från de 
nordligaste till de sydligaste delarna av landet 
skapade videor. Läs mer om tävlingen. 

Smittorisk i oventilerade klassrum 
En studie från Schweiz visar 
att risken att bli smittad med 
Covid-19 är högre i klass-
rum med dålig ventilation. 
Projektet har genomförts i 

150 olika klassrum i Graubünden och är den 
första att konstatera att luftkvaliteten inomhus på-
verkar smittspridningen. I dåligt ventilerade klass-
rum var det fler som blev smittade än i rum med 
bättre luftkvalitet. Läs om studien från Schweiz. 

Ventilation viktig smittskyddsåtgärd 
Mycket pekar på att covid-19 till stor del sprids 
genom inandning. Risken att bli smittad är stor 
när flera människor under lång tid vistas i trånga 
lokaler med dålig ventilation. God ventilation är 
alltså en åtgärd bland andra som kan hålla till-
baka smittan. Exempelvis visar en stor ameri-
kansk studie i skolor att förbättrad ventilation 
minskar smittan, medan fysiska barriärer mellan 
bänkarna inte ger någon förbättring. Det framgår 
av en ny praktisk kunskapsöversikt från Göte-
borgs universitet: Luftvägsvirus vid arbetsplatser 
‒ Smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder. 
Översikten riktar sig till företagshälsovård, 
skyddsombud och arbetsgivare.  
Läs mer i Arbetsliv eller ladda ner översikten. 

Luftföroreningar farligare  
En ny studie visar att luftföroreningar är farligare 
för hälsan än vad man tidigare trott. Även låga 
halter påverkar och speciellt barn. ”I tätorter med 
förhöjda halter av luftföroreningar, som partiklar 
och kvävedioxid 
ser vi en ökad risk 
för hjärtinfarkt, 
stroke, demens och 
lungcancer med 
mera”, säger Roger 
Sedin, enhetschef 
på Naturvårdsverket. 
Läs mer och se inslaget från SVT. 

https://www.svenskventilation.se/2021/12/skoltavling-om-ventilation-engagerade-landets-sjatteklassare/
https://www.empa.ch/web/s604/covid-and-co2
https://www2.prevent.se/arbetsliv/forskning/2021/ny-studie-faststaller-hur-covid-19-sprids-pa-arbetsplatsen/
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70221
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/naturvardsverket-luftfororeningar-farligare-an-man-tidigare-trott
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Ny bostadsminister  
Sveriges nya bostadsminister heter Johan Dani-
elsson, är uppväxt i Borlänge och har studerat 
statsvetenskap i Linköping. Han valdes in i EU-
parlamentet 2019 och har tidigare verkat som EU-
samordnare på LO. Han är även biträdande ar-
betsmarknadsminister.  

‒ Det var trevligt att få träffa bostadsministern och 
sätta ventilation, OVK och energieffektivisering på 
kartan. Dessutom talade vi om komponentbristen 
samt de ökade råvarupriserna och fraktkostna-
derna, säger Britta Permats. 

Branschen ses på Nordbygg 
Nordbygg är Norra Europas största mötesplats för 
bygg- och fastighetsbranschen och lockar vartan-
nat år runt 48 000 besökare från byggsektorn i 
Sverige, men även från övriga Norden, Baltikum 
och Europa. 26‒29 april deltar Svensk Ventilation 
med spännande och intressanta föreläsningar 
från branschen på scenen Inneklimatarenan. Vi 
kommer bland annat beröra följande ämnen:  

• Hälsa – prestation – produktivitet. 

• Energieffektivt – hållbarhet – klimat. 

• Ekonomi – fastighetsvärde. 

• Säkrare ventilationslösningar – både mot 
smitta och brand. 

• Styrning – övervakning – AI. 

Se filmen om vilka ventilationsföretag som visar 
sina nyheter på Nordbygg! 

Läs mer om Nordbygg.  

https://youtu.be/CLVYLaRn050
https://youtu.be/CLVYLaRn050
https://www.nordbygg.se/
https://youtu.be/CLVYLaRn050
https://www.nordbygg.se/
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DN nämner Grön logik 
I Dagens Nyheter den 20 december 2021 nämns 
rapporten Grön logik och att Sverige har världens 
sjunde högsta elanvändning per person, något 
som har möjliggjorts av våra låga elpriser. Nu när 
priserna skjuter i höjden hoppas Energieffektivise-
ringsföretagen att det kan vara en katalysator för 
att få Sverige att förstå att vi måste se över våra 
system - och energieffektivisera. Rapporten Grön 
logik visar att vi kan spara 53 TWh per år – bara 
genom energieffektivisering av bebyggelse. Po-
tentialen är ca 13 TWh el, och 40 TWh värme 
inom just byggnader. Läs mer på EEF:s webb och 
den uppdaterade rapporten Grön Logik. 

Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remiss-
instans och har under året 
svarat på följande remisser: 

• Tillsynsavgift och 
byggsanktionsavgift 
(OVK).  

• Energieffektiviseringsdirektivet.  

• AMA VVS & Kyla 22.  

• Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.  

• Klimatdeklaration av byggnader.  

• Energieffektivisering i flerbostadshus.  

• Boverkets föreskrifter om skydd mot buller.  

• Produktkategoriregler för EPD för ventilations-
produkter.  

• Klimatdeklaration för byggnader.  

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

Starkt bostadsbyggande 
Bostäder är det som utvecklas riktigt starkt just 
nu. Det är både Byggfakta och Navet Analytics 
överens om. Men trots att bostäder medför förhål-
landevis lite ventilationsinstallationer visar Svensk 
Ventilations statistik, som Navet tar fram, närapå 
rekordnivåer för de senaste fyra kvartalen. Många 
ventilationsföretag vittnar nu också om att pande-
min har ökat intresset för god inomhusluft, så 
2022 kan säkert bli ett gott år för branschen. Det 
största orosmolnet är tillgången och priset på 
material och komponenter. 

Logga in på medlemssidorna, välj Marknad ‒ Ent-
reprenadstatistik och ta del av de senaste siff-
rorna län för län.  

https://eef.se/forskare-menar-att-energisystemet-lacker-eef-vet-hur-man-tatar-det/
https://www.svenskventilation.se/publikation/gron-logik-energieffektiviseringspotentialen-i-sverige/
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://press.byggfakta.se/pressreleases/byggfaktas-byggstartsindikator-signalerar-fortsatt-uppgaang-foer-byggandet-i-november-3150748
https://www.svenskventilation.se/logga-in/
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Dansk Bilaga A om inomhusmiljön 
I Danmark har man nu publicerat en nationell Bi-
laga A till EN 16798-1:2019 för inomhusmiljöpara-
metrar med bland annat uteluftsflöden. Dansk 
Standard har i stora drag anammat defaultvär-
dena i Bilaga B. 
Läs om uteluftflödena enligt EN 16798-1. 
Länk till EN 16798-1 hos SIS. 

Bilaga A i övriga Norden 
Även Standard Norge håller på med en nationell 
Bilaga A, som förväntas komma på remiss under 
första kvartalet 2022. Enligt EU-kommissionens 
förslag till uppdaterat Direktiv för byggnaders 
energiprestanda (EPBD) ska medlemsländerna 
basera sina energikrav på de standarder som ta-
gits fram som stöd för direktivet, däribland 
EN 16798-1. Så även i Sverige och Finland borde 
EN 16798-1 förses med nationella bilagor. 
Läs mer om uppdateringen av direktivet. 

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 kv 1 2022: 

20 januari kl 09.00-11.30 
1 februari kl 09.00-11.30 
14 februari kl 13.00‒15.30 
9 mars kl 09.00-11.30 
22 mars kl 13.00‒15.30 

Länk till information och anmälan. 

Hur ser framtidens eBVD ut? 
Lagen om klimatdeklaration för nya byggnader 
träder i kraft den 1 januari 2022. Syftet är att 
minska klimatpåverkan från byggskedet. Behovet 
av ett digitalt system för att deklarera miljöpre-
standa är stort. eBVD driver just nu ett utveckl-
ingsprojekt där systemet anpassas efter morgon-
dagens utmaningar. På seminariet den 26 januari 
kl.8.30‒9.30 får du en liten smygtitt!  
Välkommen att anmäla dig! 

eBVD i två steg samma dag 
Behöver du snabbt förstå vad digital miljöinform-
ation för byggmaterial är? Byggbranschen har se-
dan många år en överenskommelse om hur miljö- 
och hälsoinformation för byggvaror skall doku-
menteras och delas, genom en så kallad byggva-
rudeklaration. För dig som vill lära dig mer om vad 
en eBVD är och få en översiktlig bild erbjuds ett 
timslångt webbinarium: Varför eBVD.  
Kortwebbinariet följs direkt av ett tvåtimmars 
webbinarium: eBVD – att registrera en produkt. 

8 februari 
09.00-10.00 Varför eBVD. 
10.00-12.00 Att registrera en produkt. 

13 april 
09.00-10.00 Varför eBVD. 
10.00-12.00 Att registrera en produkt. 

Se alla IVL:s evenemang. 

https://www.svenskventilation.se/2021/12/inomhusmiljostandard-delas-i-fem/
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/bygginstallationer/allmant/ss-en-16798-12019/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6683
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://events.blackthorn.io/sv/0Y35EBM7/hur-kommer-framtidens-ebvd-att-se-ut-5a1h1n2C4FS/overview
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/2022-02-08-ebvd----varfor-ebvd.html
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/2022-02-08-ebvd----att-registrera-en-produkt.html
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/2022-04-13-ebvd----varfor-ebvd.html
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/2022-04-13-ebvd----att-registrera-en-produkt.html?link_id=WzXM02mqrejG9E
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/


Nr 10 2021  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Webbinarium av ISIAQ  
Spridningen av coronavi-
ruset har ändrat vår var-
dag. ISIAQ har därför en 
webbinarieserie där de 
pratar om smittspridning 
inomhus, hanteringen av 
byggnader och luftrenares 
effektivitet. Webbinariet 9/12 Health and contami-
nation: New perspectives for the future med pro-
fessor Yugou Li, professor Julian W. Tang och 
professor Cath Noakes är fritt tillgängligt. Se 
ISIAQ-seminarierna. 

Använd energi bättre strategi  
Fossilfritt Sverige kommer att ta fram en strategi 
för energieffektivisering. Boverkets byggregler be-
höver förändras så att en byggnads energipre-
standa beräknas med använd energi istället för 
köpt energi. Det skriver Svante Axelsson, nation-
ell samordnare för Fossilfritt Sverige, i Aktuell 
Hållbarhet. Läs om strategin. 

Dags att nominera 
Förslagslådan till Stora Inneklimatpriset står öp-
pen. Nominera en produkt/tjänst/metodik som är 
innovativ, bidrar till bra inomhusklimat och lång-
siktigt begränsad resursanvändning.  
Läs mer och lämna bidrag. 

Taxonomin beslutad 
EU:s medlemsländer har nu godkänt de första de-
larna av EU:s gröna taxonomi. Byggindustrin visar 
hur taxonomin påverkar byggbranschen. Läs mer. 

Nya energikrav inom EU 
Som en del i EU:s ”renoveringsvåg” föreslår nu 
EU-kommissionen att obligatoriska energiprestan-
dastandarder eller MEPS (Minimum Energy Per-
formance Standards) införs. Det förslag som nu 
kommer från kommissionen är betydligt mer 
långtgående än hur MEPS hittills praktiserats i en-
skilda medlemsländer. Läs om energikraven. 

Energimyndigheten 
 
Effektiv bebyggelse ett mål för 2030 
Energimyndigheten har tillsammans med mark-
nadens aktörer och relevanta myndigheter identi-
fierat vilka utmaningar som är viktigast att ta itu 
med just nu för att nå energieffektiviseringsmålet 
till 2030. De har identifierat fem områden, där ett 
av dem är Resurseffektiv bebyggelse.  
Läs mer om energieffektiviseringsmålen. 

  

https://www.isiaq.org/webinars.php
https://www.isiaq.org/webinars.php
https://fossilfrittsverige.se/
http://tanalys.se/fossilfritt-sverige-tar-fram-strategi-for-energieffektivisering/
https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/13740?orgid=353&type=News
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/nu-har-taxonomin-klubbats-dags-for-svensk-byggbransch-att-kavla-upp-armarna/?utm_campaign=BYI_21_12_13_m%C3%83%C2%A5n&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://fastighetstidningen.se/nya-tvingande-energikrav-fran-bryssel/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/Sektorsstrategier-for-energieffektivisering2/Resurseffektiv-bebyggelse/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/sa-kan-sverige-na-energieffektiviseringsmalet-till-2030/
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Översyn av ombyggnad i PBL  
Ombyggnad är ett begrepp som Plan- och byggla-
gen använder för en särskild typ av ändring av 
byggnad. Boverket har nu släppt en rapport som 
redovisar Boverkets regeringsuppdrag att utreda 
om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad 
kan förtydligas i Plan- och bygglagen och anslu-
tande författningar. Läs rapporten. 

Utsläppen samma som 2008 
Bygg- och fastighetssektorn svarade 2019 för in-
hemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,7 
miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsva-
rade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser. Av de totala utsläppen (inhemska 
och import) från sektorn stod byggverksamhet för 
knappt 50 procent år 2019 och uppvärmning av 
fastigheter för 25 procent. Jämfört med 2018 ökar 
utsläppen i alla tre delbranscherna. Sverige har 
lyckats med att reducera energianvändningen och 
utsläppen relaterat till uppvärmning ganska effek-
tivt fram till 2008 medan i stort sett inget har hänt 
därefter. Läs mer på Dagens Näringsliv och Bo-
verket. 

Arbetsmiljöverket 
 
Ny checklista för projektering 
Checklista för projekteringsansvar (ADI 583) er-
sätts med checklistan Planera, projektera och 
samordna för en bra arbetsmiljö (ADI 714). Me-
ningen är att den ska finnas med i byggproces-
sens alla skeden och vara ett vägledande stöd så 
det blir enklare att göra rätt. Det finns ett eget av-
snitt för ventilation, där det för varje frågeställning 
nu dessutom finns en tydlig hänvisning till berörd 
föreskrift. Läs om checklistan. 

Strålsäkerhetsmyndigheten 
 
Höga radonhalter i var sjätte villa  
Radonhalterna i småhus har generellt minskat. 
Dock har fortfarande var sjätte villa för hög radon-
halt – det visar en studie från Strålsäkerhetsmyn-
digheten. Exponering för höga halter radon kan 
leda till lungcancer, vilket gör det viktigt att fort-
sätta sänka radonhalterna.  
Lyssna på inslag från P4. 
Läs mer om Strålsäkerhetsmyndighetens studie. 

Skolverket 
 
Förebyggande arbete i skolan  
Skolverket har uppdaterat sina sidor som handlar 
om förebyggande arbete mot smittspridning i sko-
lorna. På sidorna lyfter Skolverket ventilation som 
en av de viktigaste åtgärderna för att minska 
smittspridningen.  
Läs mer om förebyggande arbete på grundskolan. 
Läs mer om förebyggande arbete på gymnasiet. 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2021/oversyn-av-ombyggnad-i-pbl/
https://www.dagensnaringsliv.se/index.php/20211220/219862/energieffektivisering-i-svenska-byggnadssektorn-del-1
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
https://www.av.se/nyheter/2021/uppdaterad-projekteringschecklista-for-byggprocessens-alla-skeden/
https://sverigesradio.se/artikel/radonhalter-i-smahus-har-minskat
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2021/202128/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-forebyggande-i-forskoleklassen-grundskolan-och-fritidshemmet-under-covid-19-pandemin
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbeta-forebyggande-i-gymnasieskolan-under-covid-19-pandemin
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Svensk Ventilation önskar alla 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

 
Stängt på kansliet 
Svensk Ventilations kansli håller stängt över jul 
och nyår från den 23 december. Vi öppnar åter 
igen den 3 januari. 

Nya medlemmar 2021 
Vi hälsar 2021 års nya medlemmar välkomna till 
föreningen. 

 Sydvent AB 

 Vingner Projekt AB 

 Energiförädling AB 

 Tovenco 

 Franke Futurum 

 NORD Sthlm Klimat & Energi AB 

 Gojitech 

 Airmaster 

 Nya Instalcobolag 
Stockholm Luftkompetens 

Våra publikationer 2021 
Under 2021 har Svensk Ventilation publicerat fem 
publikationer. De är: 

 Klimatkatalysatorn 
 RoHS-deklaration av kylblaffar – vägledning 
 Luftläckage i luftbehandlingsaggregat – Euro-

vent 6/15 
 Rekommenderade SFP-definitioner med be-

räkningar & testmetoder 
 Osuppfångning i spiskåpor för bostäder – 

vägledning 
 Grön Logik: energieffektiviseringspotentialen i 

Sverige 

  

https://www.svenskventilation.se/publikation/klimatkatalysatorn/
https://www.svenskventilation.se/publikation/rohs-deklaration-av-kylbafflar-vagledning/
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/rekommenderade-sfp-definitioner-med-berakningar-och-testmetoder/
https://www.svenskventilation.se/publikation/rekommenderade-sfp-definitioner-med-berakningar-och-testmetoder/
https://www.svenskventilation.se/publikation/osuppfangning-i-spiskapor-for-bostader-vagledning/
https://www.svenskventilation.se/publikation/osuppfangning-i-spiskapor-for-bostader-vagledning/
https://www.svenskventilation.se/publikation/gron-logik-energieffektiviseringspotentialen-i-sverige/
https://www.svenskventilation.se/publikation/gron-logik-energieffektiviseringspotentialen-i-sverige/


Nr 10 2021  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Branschpresentationer för YH 
Svensk Ventilation har under hösten presenterat 
ventilationsbranschen för de studerande på VVS- 
och ventilationsingenjörsutbildningarna runt om i 
landet. Informationen till de studerande har hand-
lat om:  

• Ventilationsbranschen och dess företag. 

• Varför de studerande är så viktiga. 

• Vilka olika arbetsuppgifter och jobb som finns. 

• Vilka olika karriärvägar som finns.  

• Hur konjunkturen och framtiden ser ut.  

Yrkeshögskolestuderande som Svensk Ventilat-
ion har träffat:  

• VVS ingenjörsutbildningen STI (Stockholm), 
1/10.  

• VVS ingenjörsutbildningen TUC (Huskvarna), 
14/10.  

• Ventilationsingenjörsutbildningen Lernia, Piteå 
18/10.  

• Ventilationsingenjörsutbildningen Lernia, Piteå, 
Kalmar, Borlänge 20/10.  

• VVS ingenjörsutbildningen TUC (Stockholm), 
10/11.  

• VVS ingenjörsutbildningen INSU, 14/12.  
Fler kommer under våren 2022.  
 

 
Tomten tipsar om god luftkvalitet: 

Elda rätt och förorena mindre 
Naturvårdsverket har rekommendationer för hur 
du eldar rätt hemma – så du inte orsakar onödiga 
luftföroreningar under jul!  

• Innan du eldar – tänk på att använda bra ved 
och tändningsmaterial. 

• Att tända brasan – stapla veden på ett luftigt 
sätt & placera tändmedlet i toppen av brasan. 

• Ge lagom lufttillförsel – ha luckan lite öppen 
när elden tänds, men stäng den när den tagit 
sig. Spjällen ska vara öppna, men sänks när 
elden kommit i gång. 

• Påfyllning av ved – lägg träna i kors och öppna 
spjällen tills träna har tagit sig. 

• Kolla röken – är röken gulaktig, svart eller grå 
är det ett tecken på att det kommer ut mycket 
föroreningar. I så fall behöver du kontakta din 
sotare eller energi- och klimatrådgivare på din 
kommun. 

Läs hela guiden för hur du eldar rätt! 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/luft-och-klimat/vedeldning/elda-med-ved-i-kamin-spis-och-ugn
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Stockholms Lokalavdelning  

 
 
Höstmöte och stämma via webben 
Det förvärrade smittläget medgav varken båtresa 
eller julbord. Lokalavdelning Stockholm höll istäl-
let höstmöte med stämma via Teams den 10 de-
cember. Vårmötet planeras till 5‒6 maj. 

Den nya styrelsen har samma ledamöter som förut: 

Nicklas Brömster, ordförande IV Produkt 

Per Holmqvist Airteam Creovent 

Håkan Askemar Ekovent 

Eric Lindqvist Gösta Schelin 

Magnus Ljunggren FläktGroup 

Magnus Strand Strands Luft AB 

Robert Persson Swegon 

Johan Blank Ventprojekt 

Mats Ogenborg Ventilator 

Utbildningar och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

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

Injustering av luftflöden 
2022-01-25 – 2022-01-27 Katrineholm 

2022-03-23 – 2022-03-25 Katrineholm 

2022-05-17 – 2022-05-19 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 
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 

  

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  
december 2021 ‒ februari 2022 
2021-12-01 Typgodkännanden för brandisolerade 

kanaler 

2021-12-02 Styrgrupp Hållbarhet 

2021-12-08 Styrgrupp Brand 

2021-12-10 Höstmöte med stämma, Lokalavd Stock-
holm 

2021-12-13 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2021-12-15 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2022-01-11 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 

2022-01-25 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2022-01-19 -26 Samråd mellan Svensk Ventilation och 
Swedisol om typgodkännanden 

2022-01-20 -21 Installatörsföretagens ventilationsutskott 

2022-01-31 Styrgrupp Utbildning 

2022-02-01 Basta – nya klassningen: Elektronik 

2022-02-02 SIS TK 181 Brandsäkerhet 

2022-02-07 Lunchwebbinarium: Ventilationsmontö-
rens vardag 

2022-02-14 Lunchwebbinarium: Osuppfångning i 
spiskåpor och köksfläktar 

2022-02-09 Styrgrupp Brand 

2022-02-10 Styrgrupp Produkter 

2022-02-11 Webbinarium om Grön logik (Energief-
fektivisering) 

2022-02-17 Styrgrupp Hållbarhet 

2022-02-21 Lunchwebbinarium: SFP-rekommendat-
ioner 
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