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Nordbygg närmar sig

Inneklimatarenan – monter A39:31
Varje dag mellan 09.20–16.20 kan du lyssna på
föredrag av representanter från fastighets- och
ventilationsbranschen, myndigheter och forskare. 

Förutom att lyssna på föredrag finns det
frukostpåse varje dag till de första föredragen
mellan 09.20–10.40. 

Eller kom förbi på en kaffe under dagen – hos oss
finns både mingel och fika. 

Nytt för i år är att Inneklimatarenan också sänds live
online. Håll utkik i våra kanaler för att ta del av de
digitala sändningarna. 

Här är allt du behöver inför Nordbygg:

Boka din fribiljett

Programmet för Inneklimatarenan

Folder för Inneklimatarenan

Snart är det dags för årets största
mässa för byggbranschen –
Nordbygg. Svensk Ventilation
deltar med Inneklimatarenan, 
som kommer vara späckad med 
föreläsningar från hela ventilationsbranschen. 

Den 26–29 april ses vi äntligen på Älvsjömässan i
Stockholm igen!

Vad gör Svensk Ventilation på Nordbygg?

https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/03/M9114-7-Svensk-Ventilation-Nordbygg-2022-folder-200x270-web.pdf
https://ticket.stockholmsmassan.se/cgi-bin/fmsm/lib/pub/tt.cgi/Hem.html?oid=1875&lang=11&ticket=g_u_e_s_t&_ga=2.264646095.1546477613.1648626475-997965809.1638872077
https://www.nordbygg.se/program?sc_lang=sv-se&stand=4795f72e772c4b9c8d8c2e1df3af57e4
https://www.nordbygg.se/program?sc_lang=sv-se&stand=4795f72e772c4b9c8d8c2e1df3af57e4
https://www.nordbygg.se/program?sc_lang=sv-se&stand=4795f72e772c4b9c8d8c2e1df3af57e4
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/03/M9114-7-Svensk-Ventilation-Nordbygg-2022-folder-200x270-web.pdf
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Skyddsrum är mer aktuella än
på väldigt länge. Hur ser det
ut med krav på luft i
skyddsrum? Svensk
Ventilation lyfter exempel på
kraven på ventilation i
skyddsrum. 

Ventilation i skyddsrum

Upprätta en åtgärdsplan för ren inomhusluft.
Optimera uteluftflödena.
Förbättra filtrering och luftrening.
Engagera dem som vistas i byggnaden.

USA:s regering lanserade den 17 mars sitt
åtgärdspaket för bättre inomhusluft: Clean Air in
Buildings Challenge. Paketet innehåller bland  annat
122 miljarder dollar till skolor för att uppgradera
ventilation och luftfiltrering samt en vägledning för
fastighetssektorn med en rad praktiska råd i fyra
avdelningar:

Läs guiden: Clean Air in Buildings Challenge 
Läs: Vita husets pressmeddelande

USA satsar på ventilation

Ny klimatrapport oroar

Läs om ventilation i skyddsrum.

IPCC har släppt sin sjätte klimatrapport. I den 
vittnar forskningen om att hälsoeffekterna av
klimatförändringar redan är här – specifikt kopplat
till hetta. I många städer förvärras effekterna av
föroreningar genom stigande temperaturer, vilket i
sin tur leder till högre krav på inomhusklimatet. Bra
inomhusklimat kan inte längre vara en lyx, utan
behöver bli en självklarhet. 

Läs om IPCC:s rapport

En italiensk studie genomförd i Rom visar att god
ventilation kan minska smittspridningen av Covid-
19. Studien som gjordes i över 10 000 klassrum visar
att mekanisk ventilation kan reducera
smittspridningen med över 80 %. 

Läs om studien. 

Ventilation minskar smittspridning

Den senaste tiden har flertalet skolor behövt stänga
eller flytta under den period som bristfällig
ventilation åtgärdas. Den senaste i raden är Ragunda
kommun i Östersund, där fallet tagits till JO. Fallet
handlar om försenade ventilationskontroller och
kommunen riskerar vite om kontroll och åtgärd inte
genomförs.

Se inslaget om bristfällig ventilation på SVT
Se inslaget om JO-anmälan på SVT

Bristfällig ventilation i skolor

https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/17/fact-sheet-biden-administration-launches-effort-to-improve-ventilation-and-reduce-the-spread-of-covid-19-in-buildings/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/17/fact-sheet-biden-administration-launches-effort-to-improve-ventilation-and-reduce-the-spread-of-covid-19-in-buildings/
https://www.svenskventilation.se/2022/03/ventilation-i-skyddsrum/
https://miljo-utveckling.se/ipccs-klimatrapport-i-12-punkter/?utm_campaign=Veckobrev&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&link_id=pdOvgUmMFdR
https://www.reuters.com/world/europe/italian-study-shows-ventilation-can-cut-school-covid-cases-by-82-2022-03-22/
https://www.reuters.com/world/europe/italian-study-shows-ventilation-can-cut-school-covid-cases-by-82-2022-03-22/
https://sverigesradio.se/artikel/ragundaelever-maste-flytta-medan-bristfallig-ventilation-atgardas
https://sverigesradio.se/artikel/jo-anmalan-efter-forsenade-ventilationskontroller-mycket-allvarligt
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E2B2 har nu formellt beviljat finansiering till
forskningsprojekt Verifiering av centrala
ventilationsaggregat i flerbostadshus med Svensk
Ventilation som koordinator. Projektet genomförs
bland annat i form av workshops med Svensk
Ventilations medlemsföretag. Projektledare är Per
Kempe, tekn.dr i installationsteknik.

E2B2 beskriver projektet så här: I energieffektiva
byggnader måste alla detaljer fungera som tänkt, annars
är risken stor att energianvändningen ökar. Här tar
forskarna fram en ny metod som ska underlätta för
beställare, konsulter och installatörer att kravställa och
verifiera funktionen hos ventilationsaggregat. Metoden
ökar möjligheten för nya och renoverade byggnader att
uppfylla sin beräknade energiprestanda.

Stabil marknadsvolym
Enligt vår senaste konjunkturrapport från Navet
Analytics så verkar ventilationsmarknaden i Sverige
de kommande två åren varken växa eller krympa –
självklart med reservation för det oroliga läget med
krig i Europa. Variationer förväntas mellan landets
regioner och inom olika marknadssektorer.

Storstadslänen spås gå bättre än övriga landet.
Kontor och handel, respektive industri och lager
varierar i viss mån mot varandra. Logga in på
medlemssidorna och ta del av vår faktaspäckade
konjunkturrapport. 

Byggbranschen i stort verkar ändå se ljust på
framtiden. Navets intervjuer med arkitekt- och
konsultföretag pekar på växande orderstockar med
4,5 respektive 6 procent. Intervjuerna gjordes innan
Ryssland invaderade Ukraina. Läs mer.

Svårt att rekrytera
Navet Analytics senaste rekryteringsenkät bland
ventilationsentreprenörer visar ett svårare
rekryteringsläge än någonsin under de tio år som
enkäten har gjorts. Kvartal 1 svarade över 80 % av
företagen att det var mycket svårt att rekrytera i
samtliga tre personalgrupper: montörer, tjänstemän
och ledningspersonal. Det är just nu rekordsvårt att
rekrytera personal inom ledningsfunktioner. Logga
in på medlemssidorna och ta del av enkätresultatet i
vår konjunkturrapport.

Pengar till verifieringsprojekt

https://www.svenskventilation.se/logga-in/
https://www.byggnyheter.se/20220328/26734/konsultpanel-tror-pa-fortsatt-tillvaxt-i-byggsektorn-i-ar
https://www.svenskventilation.se/logga-in/
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CEN-möte via Zoom 12–13 maj
Den europeiska standardiseringskommittén
Ventilation for Buildings, CEN TC 156, håller även
nästa plenarmöte via zoom. Detta möte hade förut
planerats äga rum i Köpenhamn. Representanter
för Svensk Ventilation ingår i den svenska
delegationen.

Svenskt kommittémöte 1 juni
Den svenska standardiseringskommittén
Luftbehandlingsteknik, SIS TK 170, har nästa möte
den 1 juni, då Erik Österlund förväntas lämna över
klubban till nästa kommittéordförande.

Fortsatt arbete med
fläktförordningen
EU-kommissionen har publicerat ett
arbetsdokument för att komma vidare med
uppgiften att ersätta nu gällande
ekodesignförordning för fläktar, EU 327/2011.
Arbetet har mer eller mindre legat nere sedan
2015. Ett samrådsmöte, Consultation forum, ska
hållas den 1 april. 

Läs arbetsdokumentet.

Säkrare inloggning i EPREL
EU har infört en säkrare verifieringsprocess för
leverantörer som loggar in i en europeiska
databasen för energimärkta produkter EPREL.

Ladda ner Suppliers Verification Guide version
1.03 (pdf).

Boverkets förslag till föreskrifter och
allmänna råd om energimätning i
byggnader, 1 mars
Förslag till nya kriterier för Svanenmärkta
Nya byggnader, 15 mars

Svensk Ventilation är 
ventilationsbranschens 
remissinstans och vi har 
under mars svarat på 
följande remisser:

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.

Omtag för ventilationsförordningen
Revideringen av ekodesignreglerna för ventilation,
EU 1253/2014 och 1254/2014, kommer att pågå i
flera år till. Kommissionen har nämligen
utvärderat alla synpunkter och förslag som kom in
våren 2021, och tänker nu handla upp en riktad
teknisk stödstudie som startar i sommar och pågår
i ett år. 

Sommaren 2023 räknar kommissionen med att
återuppta processen, och sedan lär det ta något år
till innan en ny förordning är på plats.

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering_/jag-ar-saljare-eller-tillverkare/dokument/produkter-med-krav/industriflaktar/20220228-draft-elements-of-a-possible-fans-regulation.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrk.idrelay.com%2F2930%2Fclk%3Fq%3Db72-7f71-00007f610b7200000000000000000aa7-ebebcffd5088e4653a19cdd1ccf3a96a%26c%3D8273a07ece&data=04%7C01%7Cbritta.permats%40svenskventilation.se%7C3587092dad4f402f68e608da06821351%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637829452987520136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NJ3LkBYdxyM1Det0sBzuX1A%2BQL76s2ZSbnI4ewY8Aao%3D&reserved=0
https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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I månadsskiftet mars-april uppdaterar eBVD sitt
format. Alla befintliga elektroniska
byggvarudeklarationer överförs automatiskt till
det nya formatet. Vissa fält försvinner och vissa
tillkommer. Produktbolagen behöver därför
successivt uppdatera sina eBVD:er med ny
information.

Läs mer eller ladda ner 
guide om skillnaderna i
gamla nya formatet.

Ringvägen 100, box 17154, 104 62 Stockholm 08-762 73 60, info@svenskventilation.se

GTIN för byggprodukter 1 april

hur man använder GS1 Företagsprefix och hur
prefixet är uppbyggt.
vad GTIN är, dess användningsområde och
fördelar.
hur man registrerar produkter i MyGS1.

GS1 Sweden bjuder på denna 90-minuterskurs
riktad till de inom byggbranschen som ska börja
identifiera sina artiklar med GTIN. Kursen lär ut:
 

Länk till information och anmälan.

eBVD får nytt format

Lär dig om BASTA
BASTA erbjuder under våren
följande digitala utbildningar:

7 april kl 09.00-10.30 (gratis)
BASTA Introduktion, En kort presentation av
BASTA och registrering av artiklar i systemet.

4 maj kl 09.00-12.00 (850 kr+moms)
BASTA Kriterieutbildning – Kriterier, kvalificering,
registrering av produkter – kort utbildning, Denna
utbildning riktas till den som redan är insatt och
har några års erfarenhet av Reach och CLP. 

9 maj kl 08.30-09.15 (gratis)
BASTA Cirkulärt och Informationskrav

Länk till information och anmälan.

BASTA för varor med elektronik
BASTA-systemet införde för några månader sedan
varugruppen ELEKTRONIK. Produkter som
innehåller elektronik går numer alltså att
registrera i BASTA. Läs mer.

https://web.apsis.one/e9ptcqqfnzCy4
https://www.ivl.se/download/18.36e8465a17f4b9fdc89cc58/1647875960912/Forandringar-eBVD-formatet.pdf?link_id=peep8192yfPX4
https://www.ivl.se/download/18.36e8465a17f4b9fdc89cc58/1647875960912/Forandringar-eBVD-formatet.pdf?link_id=peep8192yfPX4
https://www.ivl.se/download/18.36e8465a17f4b9fdc89cc58/1647875960912/Forandringar-eBVD-formatet.pdf?link_id=peep8192yfPX4
https://gs1.se/support/bygg-kom-igang-och-identifiera-dina-artiklar/
https://www.bastaonline.se/utbildningar-seminarier/
https://www.bastaonline.se/ny-grupp-for-produkter-som-innehaller-elektronik/
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ASHRAE: Tolka CO2 rätt

Koldioxidhalten inomhus ger ingen fullständig
bild av luftkvaliteten.
Mer forskning behövs om koldioxidens direkta
inverkan på människor vid sådana halter som
man normalt har inomhus.
Skillnaden i koldioxidhalt mellan inne och ute
kan användas för att bedöma luftflöden och
luftutbyte, men det förutsätter åtskilliga
antaganden och korrekta ingångsvärden.
Reningstekniker som enbart fångar upp
koldioxid förbättrar inte luftkvaliteten, utan kan
tvärtom störa styrsystem baserade på
koldioxidmätning.

Fastighets- och ventilationsbranschen misstolkar
ofta koldioxidhalter och använder koldioxidmätning
på fel sätt. Det menar ASHRAE och gick därför
nyligen ut med ett Position Document on Indoor
Carbon Dioxide, med bland annat följande
ställningstaganden:

Läs ASHRAE Position Document on Indoor Carbon
Dioxide.

Hur påverkas vi av taxonomin?
Med hjälp av EU:s
taxonomi ska investerarna
i framtiden hålla reda på
vilka satsningar som är
hållbara och bidrar till den 

gröna omställningen. Hur detta kommer att bli
diskuteras i ett timslångt inspelat webbinarium
från Svenskt Näringsliv.

Se webbinariet.

Radondagen
Vår systerorganisation Svensk Radonförening
arrangerade radondagen den 16 mars. Föreläste
gjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, Karolinska
Institutet, SISAB m.fl. En paneldebatt med
politiker diskuterade medvetenheten om
radonriskerna och varför det är viktigt med ett
radonbidrag. 

Tryggve Rönnqvist som har analyserat
radonhalter på svenska arbetsplatser och bostäder
menar att nybyggda hus i Sverige i allmänhet har
lägre radonhalter. Han anser därför att
nybyggnadskravet kan sänkas till 100 Bq/m3. 

Svensk Radonförening och Svensk Ventilation
anser att ett radonbidrag bör återinföras för att
den positiva trenden med minskade radonhalter
ska fortsätta.

Läs mer om radondagen.

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_indoorcarbondioxide_2022.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/incoming/hur-paverkar-eus-taxonomi-det-svenska-naringslivet-och-den-grona_1182401.html
https://radondagen.org/
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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 föreläsare och
moderatorer och vi på Svensk
Ventilation har haft glädjen att
samarbeta med honom i
Almedalen i ett antal år. Antoni
kommer att bjuda på ett antal
nycklar och insikter i hur man
möter och bemöter kunder och 
kollegor för att skapa motivation, arbetsglädje
och goda resultat. Han kommer även att beröra
hur man lyckas med hybridledarskap.

Stockholms lokalavdelning
Vårmöte 5-6 maj – till havs!

Var med och dra igång lokalavdelningen nu när
restriktionerna äntligen har lättat. Sätt igång nya
och gamla arbetsgrupper – och umgås vid
middagsbordet med branschkollegorna! Båtresa
med Cinderella, måltider och övernattning i
enkelhytt för bara 750 kronor per deltagare.

Länk till anmälan senast den 1 april.

https://forms.gle/Wr23Moy4ZfaeVA8t6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqpEjdmyVNyT5MFYtYE4APYaTLmySxWgOrjQhPmWrC8kDg2A/viewform?usp=sf_link
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YH-utbildningar hos INSU

Ventilationsinjusterare
Kalkylator inom VVS
VVS-ingenjör
Projektledare VVS

Ansökan för nedanstående utbildningar öppnade
1 februari och stänger 30 april. Utbildningsstart är
augusti 2022. Du kan söka till:

Ett tips är att redan nu säkerställa att du har både
gymnasiebetyg, intyg på tidigare studier och
korrekta arbetsgivarintyg (innehållande tjänst,
omfattning, företag, intygande från chef/HR etc.)
färdiga. 

Ansök här.

Utbildningar & 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
2022-10-19 – 2022-10-20, Katrineholm

Ventilationsteknik
2022-05-10 – 2022-05-11, Katrineholm
2022-09-21 – 2022-09-22, Stockholm

Ventilationsmontör, steg 1
2022-05-17 – 2022-05-18, Katrineholm

Ventilationsmontör, steg 2
2022-09-06 – 2022-09-07, Katrineholm

Ventilationsmontör, steg 3
2022-11-29 – 2022-11-30

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
2022-04-19 – 2022-04-21, Göteborg
2022-05-18 – 2022-05-20, Luleå
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://www.insu.se/yrkeshogskola/
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/ventilationsmontor-steg-1/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3/
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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