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Luftkvalitet är A och O  
Luftföroreningar är ett av de största folkhälsopro-
blemen vi står inför idag. Nio av tio människor 
runt om i världen andas luft som inte stämmer 
överens med WHO:s riktlinjer för god luftkvalitet. 
Exponering av luftföroreningar är ansvarig för en 
rad olika sjukdomar. Lyssna på WHO:s podd med 
Dr Maria Neira Episode #66 - Air pollution, a pub-
lic health emergency. 

Bättre ventilation kan stoppa virus 
Seniorprofessor Mats Sandström vid Högskolan i 
Gävle är en av de som arbetar i projektet med att 
förbättra ventilation för att förhindra spridning av 
exempelvis coronavirus. Mats menar att man i 
stället för omblandande ventilation skulle kunna 
arbeta med barriärer av frisk luft, för att kontrol-
lera hur luften och smittan sprids.  
Lyssna på hela inslaget från Sveriges radio P4. 

Krav på fullgod skolventilation 
Varbergs kommun uppfyller nu Arbetsmiljöverkets 
krav på fullgod ventilation. Det ska anslås på 
varje klassrum hur många personer som får vistas 
där, och att ventilationen ska anpassas. Med god 
ventilation i skolorna ökas den allmänna hälsosta-
tusen. Läs mer om lärarnas kamp för en coro-
nasäkrad arbetsmiljö. 

Doktor med koll på inneluften 
Yuliya Omelekhina har nyligen disputerat vid 
Lunds universitet med sin avhandling om partiklar 
i bostäder - Be Aware of the Indoor Air. Hon har 
bland annat jämfört halter av olika partiklar före 
och efter renovering av flerfamiljshus, men också 
studerat hur exempelvis matlagning och levande 
ljus påverkar partikelhalterna. En kanske oväntat 
stor partikelkälla som hon identifierar är e-cigaret-
ter. Omelekhina rekommenderar också myndig-
heterna i Sverige att skärpa kraven på osuppfång-
ning i bostadskök. Läs avhandlingen. Se Omelek-
hinas övriga publikationer. 

Späckat program på Nordbygg 
I år samarbetar Svensk Ventilation med Svensk 
Automation om den nya Inneklimatarenan. På 
scenen börjar ett nytt seminarium var tjugonde 
minut, bortsett från vissa ämnen som har fått dub-
belpass. Se scenprogrammet på webben. Innekli-
matarenan ligger mitt bland ventilationsföretagen i 
A-hallen, läge A39:31.  
Boka fribiljett till Nordbygg,  
Registreringskod:  
svenskventilationnb22  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-66---air-pollution-a-public-health-emergency
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-66---air-pollution-a-public-health-emergency
https://sverigesradio.se/artikel/battre-ventilation-kan-stoppa-coronaviruset
https://skolvarlden.se/artiklar/lararna-vinnare-i-kampen-om-coronasakrad-arbetsmiljo
https://skolvarlden.se/artiklar/lararna-vinnare-i-kampen-om-coronasakrad-arbetsmiljo
https://portal.research.lu.se/sv/publications/be-aware-of-the-indoor-air-physicochemical-characterization-of-ai
https://portal.research.lu.se/sv/persons/yuliya-omelekhina/publications/
https://portal.research.lu.se/sv/persons/yuliya-omelekhina/publications/
https://www.svenskventilation.se/nordbygg-2022/
https://ticket.stockholmsmassan.se/cgi-bin/fmsm/lib/pub/tt.cgi/Nordbygg_2022.html?oid=1875&lang=11&ticket=g_u_e_s_t
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Uppdaterad vägledning: 
Köksfläktar har tillkommit 
Svensk Ventilation har 
kompletterat vägledningen 
för osuppfångning, så att 
den omfattar både spiskå-
por och köksfläktar. Vägled-
ningen riktar sig till leveran-
törerna, men syftet är att 
underlätta för beställarna 
att välja produkter och lös-
ningar.  
Läs vägledningen. 

Vägledningen anger att man bör redovisa osuppfång-
ning under förutsättningar som ligger nära svensk 
praxis. Därmed måste man göra vissa avsteg från euro-
peisk provningsstandard. 

Provförut-
sättningar 
med avsteg. 

Avsteg enligt vägled-
ningen. 

Europeisk 
provnings-
standard. 

Luftflöde vid 
provning av 
spiskåpa. 

20, 30, och 40 liter per 
sekund. Det flöde 

som ger 
75 % osupp-
fångning 

Luftflöde vid 
provning av 
köksfläkt. 

Max- och minflöden vid 
anslutning till imkanal 
enligt IEC 61591:2019. 

Installations-
höjd vid 
provning. 

Enligt tillverkarens an-
visning för ett provkök 
där överskåpen sitter 
50 cm över spisen. 

Kåpans/fläk-
tens under-
kant 60 cm 
över spisen. 

Inspelat webbinarium 
Osuppfångning i bostadskök 
I samband med den uppdaterade vägledningen 
höll Svensk Ventilation ett webbinarium med 
bland annat: 

• Vägledningens innehåll, motiv och bakgrund. 

• Forskningsresultat från Danmark om partiklar 
från matos i verkliga bostäder. 

• Hur man ska dimensionera forceringsflöden i 
flerbostadshus med central ventilation. 

Titta på webbinariet. 

Kyla allt viktigare 
Efterfrågan på komfortkyla förväntas öka med 
1,3 TWh i Sverige under de närmaste decenni-
erna. Flera områden pekas ut där man räknar 
med ett ökat kylbehov däribland komfortkyla i bo-
städer och lokaler. Enligt en färsk rapport.  
Läs mer.  

= 50 cm enligt anvisning 

https://www.svenskventilation.se/publikation/osuppfangning-i-spiskapor-for-bostader-vagledning/
https://youtu.be/cR9uBkGRy68
https://www.energi.se/artiklar/2022/februari-2022/allt-viktigare-att-varmebolag-kan-erbjuda-fjarrkyla/
https://youtu.be/cR9uBkGRy68
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Lunchwebbinarium 3 mars 
Geotermisk förvärmning 
Energimyndighetens beställargrupp för energief-
fektiva flerbostadshus, BeBo, bjuder in till ett 

lunchwebbinarium om sin förstu-
die Geotermisk förvärmning 
(geo-FTX), som Per Kempe från 
PE Teknik & Arkitektur har drivit 
och kommer att presentera. 

Förstudien har analyserat mätdata från 28 olika 
luftbehandlingsaggregat med geo-FTX. Dessutom 
har fyra FTX-aggregat som har elförvärmning till 
−2°C och åtta HSB-FTX-system som ingått i en ti-
digare utvärdering analyserats. Kunskapen från 
dessa analyser har sedan legat till grund för ett 
antal råd som tagits fram inom förstudien och som 
kommer att presenteras på lunchwebbinariet. 

Datum och tid: fredag 3 mars kl 11.30‒12.30. 

Plats: Digitalt. 

Läs mer och anmäl dig  

Webbinarium 11 mars 
Energieffektivisering och samverkan 
 – centrala nycklar för att nå klimatmålen 

Hur maximerar vi värdet och potentialen kopp-
lat till energieffektivisering? 

Välkommen till en kostnadsfri, digital träff för ent-
reprenörer, konsulter, tillverkare och andra som 
levererar energieffektivisering. 

Datum och tid: fredag 11 mars kl 09.00‒10.00. 

Plats: Teams. 

Program: 
• Lotta Bångens, EEF – Vad är värdet av energi-

effektivisering och hur maximerar vi de möjlig-
heter som finns? 

• Agneta Persson, Anthesis – Introducerar Grön 
logik-rapporten och värdet av energieffektivise-
ring ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

• Hans Nyblom, Installatörsföretagen – Introdu-
cerar Installatörernas förstudie om samver-
kansmodeller och samverkanskunskap, Enoff-
modellen som ett gott exempel. 

• Per Sjöbom, Rejlers – Hur har Rejlers använt 
EnOff-modellen i praktiken? I Enköpings kom-
mun. 

Läs mer och anmäl dig  

Webbinariet anordnas i samverkan mellan Energieffek-
tiviseringsföretagen, Swedisol, Svensk Ventilation, In-
stallatörsföretagen, Belysningsbranschen och Isole-
ringsfirmornas förening. 

https://www.bebostad.se/kalender/2022-03-03-geoftx
https://eef.se/aktiviteter/webbinarium-energieffektivisering-och-samverkan-centrala-nycklar-for-att-na-klimatmalen/
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Remissvar 
Svensk Ventilation är venti-
lationsbranschens remissin-
stans och vi har under febru-
ari svarat på följande remiss:  

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

Under mars månad kommer 
vi att svara på följande remisser:  

• 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. 

eBVD ‒ digital miljöinformation 
Behöver du snabbt förstå 
vad digital miljöinformat-
ion för byggmaterial är? 
Byggbranschen har se-
dan många år en över-
enskommelse om hur 
miljö- och hälsoinformation för byggvaror skall do-
kumenteras och delas, genom en så kallad bygg-
varudeklaration. 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. 

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

Se alla IVL:s evenemang. 

16 procent fler påbörjade lägenheter 
Enligt Statistikmyndighetens SCB preliminära 
uppgifter påbörjades 16 procent fler lägenheter 
2021 än året innan. 2021 kan därmed hamna i 
nivå med tjugohundratalets toppår 2017. Huvud-
delen av de påbörjade lägenheterna var hyresrät-
ter. Läs mer. 

Rullande kvartalsvärden från Statistikmyndigheten SCB 

Byggfaktas Byggstartsindikator rapporterar samti-
digt att bostadsbyggandet är på väg att plana ut. 
Läs mer. 

Dyrare byggmaterial 
Byggmaterial har blivit 17 % dyrare under 2021, 
det framgår av Statistikmyndighetens faktorprisin-
dex. Ökningarna är kraftigast för trävaror och ar-
meringsstål. Läs mer. 
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https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/pong/statistiknyhet/paborjad-nybyggnation-av-bostadslagenheter-kv1-4-preliminara-uppgifter2/
https://press.byggfakta.se/pressreleases/byggandet-planar-ut-enligt-byggfaktas-byggstartsindikator-foer-januari-3162001
https://www.byggnyheter.se/20220131/26398/priset-pa-byggmaterial-okar-kraftigt
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Svenskt kommittémöte 9 mars 
SIS TK 170 Luftbehandlingsteknik träffas för kom-
mittémöte den 9 mars klockan 10.00‒15.00. Kon-
takta kansliet om du saknar inbjudan. 

CEN-möte 12‒13 maj 
Den europeiska standardiseringskommittén CEN 
TC 156 Ventilation for Buildings håller plenarmöte 
12‒13 maj i Köpenhamn. 

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

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. 

Verifieringsprojektet i gång 
Med finansiering från E2B2 har 
Svensk Ventilation nu dragit i gång 
projektet Verifiering av bostads-FTX. 
Målet är att ta fram en metodik för 
stegvis verifiering av funktionskrav. 
Projektledaren Per Kempe kommer 
att hålla ett antal workshops med 
Svensk Ventilations medlemsföretag 
för att utreda: 

• Vilka verifieringar kan göras i olika delar i 
byggprocessen för att säkerställa att funktions-
kraven uppfylls i färdig byggnad? 

• Vilka mätningar kan göras med inbyggd mät-
ning och vilka mätningar behöver göras med 
portabel utrustning (t ex verifiering av luftflöden 
och luftläckage med spårgas)? 

Projektet ska slutrapporteras i december 2022. 
Läs Per Kempes presentation. 

Den fullständiga projekttiteln är Metodik för kravstäl-
lande och stegvis verifiering av ventilationsaggregats 
funktion och energianvändning i flerbostadshus – vil-
ken helårsrelevans har standarddriftpunkter? 

E2B2 är Energimyndighetens forskningsprogram för 
energieffektivt byggande och boende.  

Sista chansen 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. 

 

https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
https://snmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/erik_osterlund_svenskventilation_se/EbsMq-V5wXVDsX-HDDEh5XIBIYYeKpbSCATMSVXLmTPoTA?e=OKuSMm
https://slussen.biz/Inneklimatpriset
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Få koll på GTIN den 15 mars 
Har du som levererar 
till byggbranschen koll 
på det som beställarna 
kräver från den 1 juli? 
GS1 Sweden anordnar 
ett webbinarium om 
GTIN för byggbran-
schen den 15 mars.  
Läs mer och anmäl dig till  
Digitalisering inom bygg. 

Fem rikstäckande byggentreprenörer gjorde 2021 ge-
mensam sak med organisationerna inom byggmaterial 
och digital bygginformation. Vid halvårsskiftet 2022 
ska GTIN vara infört som gemensam identifierare av 
byggprodukter. Motivet är spårbarhet i byggprocessen 
och att digitalt kunna koppla unika data till varje pro-
dukt. Läs uppmaningen. Läs även om hur GTIN ska 
användas i byggbranschen på Bygg » GS1 Sweden. 

Radonåtgärder kan minska cancer 
Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 
14 procent av antalet lungcancerfall i Sverige är 
orsakade av radon. Det motsvarar cirka 500 lung-
cancerfall per år. 450 av dessa är orsakade av ra-
don i kombination med rökning medan 50 av fal-
len är icke-rökare. Genom att sänka radonhalten i 
hus med radonvärden över 200 Bq/m³ till nivåer 
runt 100 Bq/m³ eller ännu lägre går det uppskatt-
ningsvis att på sikt undvika omkring 200 lungcan-
cerfall om året. Svensk radonförening vill särskilt 
uppmärksamma de 200 liv per år som skulle 
kunna räddas med rätt radonåtgärder. Läs mer. 

Folkhälsomyndigheten 
 
Temperatur inomhus 
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sidorna 
Temperatur inomhus och Vägledning för bedöm-
ning av termiskt inomhusklimat och temperatur. 
Vägledningen innehåller bl a följande förklaringar: 

• Operativ temperatur.  

• Lufttemperatur.  

• Rekommenderade värden.  

• Känsliga personer.  

• Vistelsezonen. 

• Väder. 

• Speciellt utsatta rum. 

• Mätosäkerhet. 

• Drag. 

• Ventilation. 

• Ersättning för ökade elkostnader. 

• Energibesparing. 

Skolverket 
 
Översyn av ventilationen 
Den 9 februari upphörde många restriktioner men 
den tillfälliga förordningen för skolan under coro-
napandemin gäller fortfarande. Det är till exempel 
fortsatt möjligt att anpassa scheman och förlänga 
skoldagen m.m. Huvudmän har också ett gene-
rellt ansvar för att motverka spridning av smitt-
samma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi 
eller inte. Exempel på förebyggande åtgärd är att 
se över ventilationen. Läs mer. 

  

https://gs1.se/seminarier/webinar-digitalisering-inom-bygg/
https://gs1.se/seminarier/webinar-digitalisering-inom-bygg/
https://byggmaterialindustrierna.se/wp-content/uploads/2021/11/Tidplan-inforande-av-GTIN_211122.pdf
https://gs1.se/din-bransch/bygg/
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/minska-lungcancer-med-raett-radonaatgaerder-3159724
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/termiskt-inomhusklimat-och-temperatur/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/restriktioner-forsvinner-men-tillfalliga-forordningen-ar-kvar?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
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Naturvårdsverket 
 
Ny sanktionsavgift för farligt avfall  
Från och med 1 januari 2022 gäller en bestäm-
melse om en ny miljösanktionsavgift. Den verk-
samhet som rapporterar in uppgifter om sitt farliga 
avfall för sent till avfallsregistret kan behöva be-
tala en miljösanktionsavgift om 5 000 kronor. Na-
turvårdsverket bedömer att en stor del av de en 
miljon verksamheter som genererar farligt avfall 
behöver rapportera till avfallsregistret. Läs mer. 

 
Arbetsmiljöverket 

 
Ny föreskriftstruktur 2024 
Nu finns en ny tidsplan för arbetet med Arbetsmil-
jöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny 
struktur. Det blir en ny remissomgång i mindre 
skala och med den nya tidsplanen väntas före-
skrifterna träda i kraft i början av hösten 2024 
både själv. Läs mer. 

Ventilationsmontering blir SM-gren 
Ventilationsmontör är numera en egen inriktning 
på gymnasiet och det är dags att uppmärksamma 
både själva yrket och landets skickliga unga venti-
lationsmontörer. I år blir det därför premiär för 
”SM Unga Ventilationsmontörer”. Vartannat år ar-
rangeras evenemanget Yrkes-SM med 60-talet 
yrkesutbildningar som samlas för att visa upp sig 
och cirka hälften av dessa tävlar. I år kommer Yr-
kes-SM att äga rum i Arenastaden i Växjö den 
10–12 maj. Läs mer. 

Installationsyrken på Yrkes-SM 2022 

• Fastighetstekniker   

• Installationselektriker  

• Ventilationsmontör 

• VVS-montör 

YH-utbildningar hos INSU 
Ansökan för nedanstående utbildningar öppnar 
1 februari och stänger 30 april. 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. 
Ansök här. 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/
https://www.av.se/nyheter/2022/beslut-om-den-fortsatta-processen-for-foreskrifter-i-en-ny-struktur/
https://www.yrkessm.se/yrken-och-utstallare/#bygg
https://www.insu.se/yrkeshogskola/
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Fler ska välja yrkesprogrammen 
Regeringen föreslår att de nationella yrkespro-
grammen i gymnasieskolan ska innehålla det som 
krävs för att elever ska uppnå grundläggande be-
hörighet till högskolan. Det innebär att alla yrkes-
program ska innehålla ämnena svenska eller 
svenska som andraspråk och engelska i den om-
fattning som krävs för att eleverna ska uppnå så-
dan behörighet. Det ska dock vara möjligt att välja 
bort den grundläggande behörigheten om eleven 
så önskar. Läs mer. 

Dimensionera utbildningarna 
Arbetsmarknadens behov ska få betydelse när ut-
bildningsinriktningar och antal platser inom gymn-
asial utbildning dimensioneras. I dag utbildas det 
fler än vad som efterfrågas till vissa branscher 
och färre än vad vi behöver till andra. Det är fel 
anser utbildningsminister Anna Ekström, men det 

är också något som kan 
ändras genom att di-
mensionera utbildningar 
på ett sådant sätt att de 
leder till att fler får jobb. 
Läs förslaget. 

Foto:  
Kristian Pohl/Regeringskansliet 

 

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

Länk till anmälan 

Program 
14.00 Kaffe.  
14.30 Föreningsstämma, dagordning med 

handlingar skickas ut senare.  
15.30 Paus.  
15.45 Gästföreläsare Antoni Lacinai: 

Kundbemötande och ledarskap i 
världsklass. 

16.45 Paus.  
18.00 Mingel. 
18.30 Middag. 

Antoni Lacinai är en av 
landets populäraste förelä-
sare och moderatorer och 
vi på Svensk Ventilation 
har haft glädjen att samar-
beta med honom i Alme-
dalen i ett antal år. Antoni 
kommer att bjuda på ett 
antal nycklar och insikter i 
hur man möter och bemö-
ter kunder och kollegor för att skapa motivation, ar-
betsglädje och goda resultat. Han kommer även att be-
röra hur man lyckas med hybridledarskap. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/gymnasiets-yrkesprogram-ska-bli-mer-attraktiva/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/dimensionering-av-gymnasial-utbildning-ska-forbattra-kompetensforsorjningen/
https://forms.gle/Wr23Moy4ZfaeVA8t6


Nr 2 2022  

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

 
Stockholms Lokalavdelning  

 
 
Vårmöte 5-6 maj 

 
Var med och dra igång 
lokalavdelningen nu när 
restriktionerna äntligen 
har lättat. Sätt igång nya 
och gamla arbetsgrup-
per. Och trängs vid mid-
dagsbordet med 
branschkollegorna.  

Resa, måltider och övernattning i enkelhytt för 
bara 750 kronor per deltagare. 

Länk till anmälan senast den 30 mars. 

Utbildningar och kurser 
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering 

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

2022-03-23 – 2022-03-25 Katrineholm FULLBOKAT 

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 
2022-05-10 – 2022-05-11 Katrineholm 

2022-09-21 – 2022-09-22 Stockholm 
Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2022-04-19 – 2022-04-21 Göteborg 

2022-05-23 – 2022-05-25 Stockholm 

2022-05-30 – 2022-06-01 Katrineholm 

2022-08-22 – 2022-08-24 Katrineholm 

2022-10-10 – 2022-10-12 Stockholm 

2022-11-21 – 2022-11-23 Göteborg 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqpEjdmyVNyT5MFYtYE4APYaTLmySxWgOrjQhPmWrC8kDg2A/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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Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 
  

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

Medlemskalender  
februari‒april 2022 
2022-02-01 Arbetsgrupp Osuppfångning i bo-

stadskök 

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 

2022-02-10 Arbetsgrupp Verifiera bostads-FTX 

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 

2022-02-22 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2022-02-22 BeSmå referensgrupp 

2022-02-25 Kom igång med GTIN för byggbranschen  

2022-02-28 Styrgrupp Utbildning 

2022-03-01 Arbetsgrupp Ventilationsregler 

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

2022-03-03 Arbetsgrupp Verifiera bostads-FTX 

2022-03-03 Arbetsgrupp Brandbok 2024 

2022-03-09 SIS TK 170 (Luftbehandling) 

2022-03-11 Webbinarium: Energieffektivisering och 
samverkan 

2022-03-14 Styrelsemöte 

2022-03-14 Typgodkännanden för brandisolerade 
kanaler 

2022-03-15 Digitalisering inom bygg med GTIN 

2022-03-16 Imkanal 2022 

2022-03-31 BeSmå referensgrupp 

2022-04-04 Arbetsgrupp Nordbygg 

2022-04-05 Arbetsgrupp Osuppfångning i bo-
stadskök 

2022-04-13 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2022-04-21 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2022-04-26 -29 Nordbygg med bl a Inneklimatarenan 
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