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Forskning om smitta i byggnader 
Vi vet att luftburna sjukdomar sprids lättare inom-
hus än utomhus. Men går det att designa inom-
husmiljön för att minimera den risken, genom 
bland annat smart ventilation? Det vill forskare på 
KTH, Umeå universitet, Lunds universitet och 
Chalmers undersöka. De ska kartlägga hur bygg-
nader bör designas för att främja en hälsosam in-
omhusmiljö, vilken minimerar risken att sprida 
smittsamma sjukdomar som Covid-19. Svensk 
Ventilation är med som samarbetspartner.  
Läs mer om projektet. 

Koldioxidmätare avslöjar skolluften 
1 av 8 skolor i Storbritannien har mer än 1500 
ppm koldioxid i inomhusluften, enligt en undersök-
ning gjord i december 2021. Svensk Ventilation 
har tidigare berört att ett flertal länder inför koldi-
oxidmätare i klassrum för att undersöka luftkvali-
teten. Generalsekreterare för NAHT (brittiska lä-
rarfacket), Paul Whiteman, menar att fungerande 
ventilation är avgörande för att bekämpa sprid-
ningen av Covid-19, och att skolorna som har för 
hög koldioxidhalt måste få den hjälp de behöver 
av den brittiska staten. Läs artikeln. 

Kartlägger smittspridning inomhus 
Ett nytt labb på Högskolan i Gävle ska undersöka 
hur ventilation kan minska risken att bli smittad av 
luftburna sjukdomar som Covid-19. ”Tillsammans 
med forskare i Japan har vi utvecklat en helt ny 
teori för hur smittspridning sker inom och mellan 
rum och hur man kan ventilera bort dem”, säger 
Alan Kabanashi, forskare inom energisystem vid 
Högskolan i Gävle. Läs mer. 

Fossilt inomhusklimat 
På Evolutionsmuseet i 
Uppsala finns Nordens 
största samling av äkta 
dinosaurieskelett. Men 
inomhusklimatet i mu-
seet är inte tillräckligt 
bra, vilket gör att fossi-
lerna ett efter ett faller i 
bitar. ”Även om det är 
en långsam process så är det ett akut problem”, 
säger Mats Eriksson, museichef. Problemet är 
inte unikt för Uppsala, utan något som sker runt 
om på landets museer eftersom de ofta håller till i 
gamla byggnader. Läs mer och se klippet. 

Se över ventilationen i skolan 
Arbetsmiljöverket rekommenderar att se över ven-
tilationen i skolor för att förebygga smittsprid-
ningen, skriver Sunt Arbetsliv.  
– Vi vet att många skolor tyvärr inte har fullgod 
ventilation. Vad man kan göra just nu är att ren-
göra och serva den befintliga ventilationen, och 
se till att den fungerar optimalt. Sedan kan man 
fundera på att byta ut den när man renoverar 
nästa gång., menar Björn Olsson, enhetschef på 
avdelningen Regler på Arbetsmiljöverket.  
Läs mer på suntarbetsliv.se.  

https://www.svenskventilation.se/2022/01/beviljat-buildings-post-corona/
https://www.svenskventilation.se/2021/09/ventilationens-betydelse-i-skolan/
https://www.independent.co.uk/news/uk/nadhim-zahawi-schools-co2-government-department-for-education-b1999372.html
https://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2022-01-24-Nytt-labb-ska-lara-forskarna-ventilera-bort-covid.html
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/dinosaurieskelett-pa-evolutionsmuseet-forstors-1
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/fysisk-arbetsmiljo/corona-forebygg-stress-och-smitta-i-skolan/
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Se filmen ‒ klicka på bilden! 

Kampanjen #andasfriskt 
Under hösten har Svensk Ventilation genomfört 
en kampanj för allmänheten, under namnet Hur 
andas ditt hus? I samverkan mellan medlemmar 
och kansli har kampanjen nått hundratusentals 
mottagare av budskapet. På TikTok fick videor 
med #andasfriskt över en miljon visningar, ge-
nom samarbete med influencern Memetix.  
Här kan du läsa mer om effekten av kampanjen. 

 
Utsugande köksfläkt överlägsen 
En undersökning från Realdania By & Byg i Dan-
mark visar att köksfläkt med utsug är mycket 
bättre än kolfilterfläkt på att få undan de skadliga 
partiklar som bildas när man lagar mat. Läs mer. 

Realdania visar också att 
planlösning och installation är 
avgörande för hur mycket 
matospartiklar spider sig i en 
bostad. Svårast är det att 

fånga upp matoset från en köksö i en bostad med 
öppen planlösning. Läs mer. 

Rekommendationer för geo-FTX 
En förstudie från 
BeBo, Energimyndig-
hetens beställargrupp 
för energieffektiva 
flerbostadshus, har 
gått igenom data från 
ett 40-tal FTX-aggre-
gat med geotermisk 
förvärmning, och lan-
dat i vissa råd och re-
kommendationer. 
Bland annat visar för-
studien till vilken tem-
peratur man behöver 
förvärma för att slippa påfrysning vid olika utetem-
peraturer, se diagrammet.  

Studien pekar också på möjligheten till svalka un-
der värmeböljor. När det är +30°C ute kan rätt ut-
formad geo-FTX sänka tilluftstemperaturen till 
cirka +20°C, och på så sätt sänka inomhustempe-
raturen med cirka 2°C. Läs mer. 
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https://www.svenskventilation.se/en-bransch-i-samverkan-hur-andas-ditt-hus/
https://www.bolius.dk/ny-undersoegelse-stor-forskel-paa-hvor-godt-emhaetter-fjerner-skadelige-stegepartikler-97461
https://www.bolius.dk/madlavning-skader-indeklimaet-76691
https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/geotermisk-forvarmning-forstudie
https://www.bebostad.se/media/5225/2021-05-geotermisk-f%C3%B6rv%C3%A4rmning-av-ftx-inventering-analys-och-rekommendationer.pdf
https://youtu.be/a2DEFN1176Y
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Skärpt rekommendation för filter 
Eurovents rekommendation 4/23, Val av filter 
klassade enligt EN ISO 16890 för allmänventilat-
ion, har kommit i en fjärde utgåva. Den nya utgå-
van är anpassad till de skärpta tröskelvärden för 
partikelkoncentrationer som publicerades 2021 i 
WHO global air quality guidelines.  

Partikelstorlek 
Tröskelvärde enligt WHO  

årsmedel, μg/m³ 
2021 Tidigare (2005) 

PM2,5 5 10 
PM10 15 20 

Läs mer eller hämta rekommendationen i Euro-
vents webbutik.  

På svenska kommer den fjärde utgåvan inom kort 
att finnas bland Svensk Ventilations publikationer. 

Pandemin ökar intresset 
Svensk Ventilations månatliga coronaenkät bland 
medlemsföretagen kan mycket väl tolkas som att 
intresset för god inomhusmiljö och ventilation har 
ökat under pandemin. Andelen som rapporterar 
högre försäljning har nämligen vuxit under hela 
2021. 

Hur blev försäljningen senaste 2 månaderna? 

 
Personalläget bland medlemsföretagen har tidvis 
varit ansträngt, och pandemins olika vågor syns 
tydligt i frånvaron. 

Har ni mycket frånvaro på grund av corona? 

 
Källa: Svensk ventilations coronaenkät 

Logga in på medlemssidorna för att ta del av den 
fullständiga coronaenkäten. 
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://eurovent.eu/?q=articles/eurovent-publishes-updated-recommendation-423
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-423-2022-selection-en-iso-16890-rated-air-filter-classes-fourth-edition-english
https://eurovent.eu/?q=content/eurovent-423-2022-selection-en-iso-16890-rated-air-filter-classes-fourth-edition-english
https://www.svenskventilation.se/publikation/val-av-filter-klassade-enligt-en-iso-16890-for-allmanventilation-eurovent-4-23/
https://www.svenskventilation.se/logga-in/
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1000 ppm CO2 i nya Svanenkrav? 
Miljömärkning Sverige föreslår nya Svanenregler 
för kategorin Nya byggnader – Bostäder samt ut-
bildnings- och kontorsbyggnader. Förslaget inne-
håller nya kriterier för inomhusmiljö och luftkvalitet 
inomhus, däribland behovsstyrning med CO2 och 
”förbud” mot kolfilterfläktar. Läs mer. 

Ur förslagets avsnitt O43: Inomhusluftens kvalitet 

Kontors- och utbildningsbyggnader: 
En maximal inomhuskoncentration på 1000 ppm CO2 i 
luften ska finnas i alla gemensamma utrymmen, vilket 
inkluderar gemensamma rum/lekrum, klassrum samt 
utrymmen för grupparbete och studier. Sensorer för 
automatisk behovsstyrning baserad på CO2 ska install-
eras. 

Äldreboenden och hem för funktionshindrade: 
En maximal inomhuskoncentration på 1000 ppm CO2 i 
luften ska finnas i alla gemensamma rum. Utrymmen i 
byggnaden som definieras som bostadsytor måste upp-
fylla nedanstående krav. Sensorer för automatisk be-
hovsstyrning baserad på CO2 ska installeras. 

Flerbostadshus: 
Den tilluft som krävs för utsugsfläkten i köket måste 
tillföras automatiskt utan att den boende behöver in-
gripa. Fläktkåpor som bygger på recirkulation och fil-
trering är inte tillåtna. Minst ett fönster/en dörr som 
kan öppnas mot utemiljön ska finnas i alla sovrum och 
vardagsrum. 

Förslaget är ute till den 15 mars och ett remiss-
webbinarium hålls den 16 februari kl 13-16. An-
mälan till stefan.bjorling@svanen.se senast 2 da-
gar i förväg. 

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://www.svanen.se/att-svanenmarka/aktuella-remisser-och-svar/nya-byggnader-089/
mailto:stefan.bjorling@svanen.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20remissm%C3%B6te%2016%20februari
https://youtu.be/CLVYLaRn050
https://youtu.be/CLVYLaRn050
https://www.nordbygg.se/
https://youtu.be/CLVYLaRn050
https://www.nordbygg.se/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remissin-
stans och kommer under 
februari och mars att svara 
på följande remisser:   

• Revidering av EU-direkti-
vet om byggnaders ener-
giprestanda, 9 februari. 

• Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om energimätning i byggnader, 1 mars. 

• Förslag till nya kriterier för Svanenmärkta Nya 
byggnader, 15 mars. 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar. 

 

 
Dags att nominera 
Förslagslådan till Stora Inneklimatpriset står öp-
pen fram till den 6 mars. Nominera en pro-
dukt/tjänst/metodik som är innovativ, bidrar till bra 
inomhusklimat och långsiktigt begränsad resur-
sanvändning. Läs mer och lämna bidrag. 

Nypublicerade standarder 
Följande standarder har sedan november publice-
rats som svensk standard: 

SS-EN 15805:2021 
Luftbehandling - Luftfilter för ventilationsanlägg-
ningar – Dimensioner. 
Particulate air filters for general ventilation - Stan-
dardised dimensions. 

SS-EN 1366-11:2018+A1:2022 
Provning av brandmotstånd för installationer i 
byggnader - Del 11: Brandskydd för kabelsystem 
och tillhörande komponenter. 
Fire resistance tests for service installations - Part 
11: Fire protective systems for cable systems and 
associated components. 

Introduktionskurs på webben 
SIS erbjuder en webbaserad introduktionskurs för 
dig som deltar i någon av SIS kommittéer. Kursen 
ger en god inblick i standardiseringsprocessen 
och rutiner inom SIS, CEN och ISO. Följande 
kurstillfällen finns under vårterminen: 

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 
7 april kl 09.00‒11.30 
25 april kl 13.00‒15.30 
18 maj kl 09.00‒11.30 
2 juni kl 13.00‒15.30 

Länk till information och anmälan. 

http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://slussen.biz/Inneklimatpriset
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
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BASTA + elektronik = sant 
Bastasystemet har nu anpassat sig till produkter 
som innehåller elektronik. Lär dig mer på fru-
kostwebbinariet, där ett av Svensk Ventilations 
medlemsföretag medverkar. 

1 februari 
08.30-09.15 BASTAs nya Elektronikkrav - Lär 

dig mer om om vår nya nivå 

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. 

Informationsfilm om radon  
Svensk radonförening släpper nu en informations-
film om radon. De vill med filmen driva en kam-
panj som främjar medvetenheten om riskerna 
med radon och verka för minskat antal lungcan-
cerfall till följd av radon. Det är viktigt att ta radon-
problematiken på allvar, menar Svensk radonför-
ening. Bättre ventilation är en av de lösningar 
som minskar radonhalten. Se filmen. 

 
Energimyndigheten 

 
Ekodesign är lönsamt 
Sweco har på uppdrag av Energimyndigheten ge-
nomfört en effektanalys av myndighetens påver-
kansarbete inom ekodesign och energimärkning 
för produkterna ventilationsenheter och elmotorer. 
De aktörer som Sweco har intervjuat anser att 
kraven i förordningarna är bra och driver mark-
naden i rätt riktning samt att striktare reglering ger 
konkurrensfördelar både inom EU och globalt. 
Värdet av energibesparingarna överstiger de 
svenska marknadsaktörernas och skattebetalar-
nas direkta kostnader för lagstiftningen. 
Läs nyhetsbrevet 

 

https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/2022-02-01--bastas-nya-elektronikkrav---lar-dig-mer-om-om-var-nya-niva.html
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/2022-02-01--bastas-nya-elektronikkrav---lar-dig-mer-om-om-var-nya-niva.html
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/
https://youtu.be/TmPdsGamgm4
https://youtu.be/TmPdsGamgm4
https://youtu.be/TmPdsGamgm4
https://trk.idrelay.com/2930/web?q=b72-7e48-00007dfe0b7200000000000000000aa7&c=058a523c08
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Slutrapport om god inomhusmiljö 
Boverket fick i uppdrag av regeringen att under 
åren 2018–2021 förstärka arbetet för att nya och 
befintliga byggnader ska ha en god inomhusmiljö. 
Nu finns slutrapporten från arbetet, där Boverket 
redovisar vilka insatser som gjorts och vilka resul-
tat som uppnåtts genom satsningen och hur arbe-
tet ska kunna användas efter att uppdraget har 
upphört. Läs slutrapporten. 

Kontrollera inomhusmiljön 
Kontroller och beslutsstöd behövs för att du ska 
kunna veta om inomhusmiljön är tillräckligt bra i 
drift eller om du behöver justera den. Hos Bover-
ket kan du ta reda på mer om vanliga sätt att kon-
trollera inomhusmiljö vad gäller bland annat tek-
nisk status på byggnaden. 
Läs mer om kontrollmetoder. 

 

Konkurrensverket 
 
Ifrågasatt bonussystem 
Konkurrensen i handeln med byggmaterial är 
bristfällig. Mot bakgrund av att byggmaterialpriser 
bidragit till kraftigt ökade byggkostnader de sen-
aste åren, uppdrog regeringen åt Konkurrensver-
ket att utreda konkurrensen inom handeln med 
byggmaterial. Rapporten menar att retroaktiva er-
sättningar, så kallade bakbonusar eller kickbacks, 
försvagar konkurrensen och kan driva korrupta af-
färsbeteenden. Läs rapporten.  

YH-utbildningar hos INSU 
Ansökan för nedanstående utbildningar öppnar 
1 februari och utbildningsstart är augusti 2022. 

• Ventilationsinjusterare. 

• Kalkylator inom VVS. 

• VVS-ingenjör. 

• Projektledare VVS. 

Ett tips är att redan nu säkerställa att du har både 
gymnasiebetyg, intyg på tidigare studier och kor-
rekta arbetsgivarintyg (innehållande tjänst, omfatt-
ning, företag, intygande från chef/HR etc.) färdiga. 
Läs mer och fyll i intresseanmälan  

Årsmöte 12 maj i Göteborg 
Svensk Ventilation håller 2022 sitt årsmöte den 
12 maj på Dockyard Hotel/Reveljen i Göteborg.  

Tider 
14.00 Kaffe.  
14.30 Föreningsstämma, dagordning med 

handlingar skickas ut senare.  
15.30 Paus.  
15.45 Gästföreläsare. 
18.00 Mingel. 
18.30 Middag på Reveljen.  
 

  

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2021/slutrapport-for-uppdraget-att-forstarka-arbetet-for-en-god-inomhusmiljo/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/kontroller/kontroll-av-inomhusmiljo/
https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/rapportlista/konkurrensen-i-byggmaterialindustrin/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/intresseanmalan/
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Lokalavdelningar  

 
 
 
 
Öppet webbinarium 7 februari 
Ventilationsmontörens vardag 
Hur ser egentligen en ventilationsmontörs vardag 
ut och vad krävs? Under en timme kommer vi be-
röra följande frågor: 

• Vilka krav och förväntningar ställs på ventilat-
ionsmontörer? Har kraven ökat? 

• Hur viktigt är teoretiska kunskaper och hur sä-
kerställer vi att montaget blir rätt utfört? 

• Hur är steget från montör till ledande montör? 

• Vilka kurser och utbildningar finns? 
Vi presenterar lilla och stora utbildningspaketet 
samt det för ledande montör. 

Tid: 7 februari 2022 klockan 12.00‒13.00. 

Anmäl dig här! 

Föreläser gör Klas Röhr 
(bilden) från Vent & Event 
Sverige AB tillsammans 
med Claes Sjöberg från 
INSU.  

Utbildningar och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

2022-10-18 – 2023-03-18 Katrineholm 
 Injustering av luftflöden 

2022-05-17 – 2022-05-19 Katrineholm 

2022-09-27 – 2022-09-29 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 

2022-04-19 – 2022-04-21 Göteborg 

2022-05-30 – 2022-06-01 Katrineholm 

2022-06-01 – 2022-06-03 Stockholm 

2022-08-22 – 2022-08-24 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 
1 dag Kontakta INSU 

Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, vent 
2022-05-05 Katrineholm 

 Projektekonomi 
2022-05-23 – 2022-05-24 Stockholm 

2022-11-30 – 2022-12-01 Stockholm 
Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar 

2022-04-27 – 2022-05-19 Göteborg 

2022-10-06 – 2021-10-28 Stockholm 

  

https://forms.gle/v6XVMZUH1itbXJmi7
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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ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Medlemskalender  
januari‒mars 2022 
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 

2022-01-26 Dialog med Swedisol om brandisolerade 
kanaler 

2022-01-27 Stegvis verifiering av ventilationsaggre-
gat, avstämning inför projektstart 

2022-01-31 Styrgrupp Utbildning 

2022-02-01 Arbetsgrupp Osuppfångning i spiskåpor 

2022-02-01 Basta – nya klassningen: Elektronik 

2022-02-02 SIS TK 181 Brandsäkerhet 

2022-02-03 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2022-02-07 Lunchwebbinarium: Ventilationsmontö-
rens vardag 

2022-02-08 Terra-Clean filterforskning, workshop 

2022-02-08 Arbetsgrupp Nordbygg 

2022-02-09 Styrgrupp Brand 

2022-02-10 Styrgrupp Produkter 

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

2022-02-14 Styrgrupp Marknad 

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

2022-02-16 Svanen-kriterier - remissgenomgång 

2022-02-17 Styrgrupp Hållbarhet 

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

2022-03-02 Ledningsgrupp VVS-ingenjör, Kalkylator, 
Projektledare, Injusterare (INSU) 

2022-03-09 SIS TK 170 (Luftbehandling) 

2022-03-14 Styrelsemöte 
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