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

APR IL /MAJ  2022 ,  NUMMER 4

Regeringen i Belgien vill nu satsa på ventilation i
alla offentliga byggnader som exempelvis barer,
biografer och gym. De menar att en av de viktigaste
lärdomarna vi kan ta med oss från pandemin är
vikten av hälsosam inomhusluft för att förebygga
framtida sjukdomar. Inom ramen för den nya lagen
måste sådana typer av utrymmen använda
koldioxidmätare.
 
Läs om Belgiens nya satsning

Belgien satsar på ventilation

Många andas hälsofarlig luft
Majoriteten av världens befolkning andas in
hälsofarlig luft. En ny rapport från WHO visar att
bara 10 % av städerna som mätt sin luft klarade
WHO:s uppdaterade riktlinjer för andel partiklar
som får finnas. Dessutom kan runt 400 000 dödsfall
kopplas till luftföroreningar, bara i Europa. 

Ren inomhusluft ska vara en självklarhet och i
områden med mycket luftföroreningar behövs bra
filtrering av uteluften. Det är särskilt viktigt för
känsliga grupper, som spädbarn, barn eller äldre.

Lyssna på hela inslaget

Ny studie om mekanisk ventilation
En ny studie visar resultaten att mekanisk
ventilation kan rädda och förebygga många
hälsoproblem. Bostäder med mekanisk ventilation
minskade halterna av farliga partiklar, koldioxid,
kolmonoxid och formaldehyd. Enligt studien
rekommenderas mekaniska ventilationssystem i alla
bostäder. 

Läs om studien hos NCHH

Nu finns Eurovents filtervägledning på svenska; 
"Val av filter klassade enligt EN ISO 16890 för
allmänventilation – Eurovent 4/23".
Rekommendationen riktar sig till alla VVS-konsulter
samt yrkesverksamma som arbetar 
med ventilationssystem, 
fastighetsförvaltare och tillverkare
av utrustning inklusive luftfilter.

Val av filtervägledning på svenska

Läs hela rekommendationen

I en studie från Hochschule Luzern (HSLU)
undersöktes det i vilken utsträckning potentiellt
förorenade aerosoler kan komma in i tilluften från
frånluften genom roterande värmeväxlare. 

Resultaten visade att vid rätt dimensionering och
korrekt installation kan man praktiskt taget utesluta
en överföring av aerosoler från frånluften till
tilluften. 

Studie av roterande värmeväxlare 

Läs studien

https://www.brusselstimes.com/214866/bars-cinemas-gyms-belgium-agrees-on-ventilation-plan-for-public-places
https://sverigesradio.se/artikel/majoritet-av-alla-manniskor-andas-halsofarlig-luft
https://nchh.org/resource-library/report_studying-the-optimal-ventilation-for-environmental-indoor-air-quality.pdf
https://nchh.org/2022/04/new-study-finds-ventilation-significantly-reduces-indoor-pollutant-levels-and-adds-new-evidence-for-eliminating-gas-stoves/
https://www.svenskventilation.se/publikation/val-av-filter-klassade-enligt-en-iso-16890-for-allmanventilation-eurovent-4-23/
https://files.newsletter2go.com/xmnq1sur/s_856ffn8j/files/403_TGA_08_2022_Measurements_of_Aerosol_Transfer_V1_220407.pdf?utm_content=158176972&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-363311
https://files.newsletter2go.com/xmnq1sur/s_856ffn8j/files/403_TGA_08_2022_Measurements_of_Aerosol_Transfer_V1_220407.pdf?utm_content=158176972&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-363311
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Forskare från Chalmers har nyligen lyckats räkna ut
hur fläktars tonala ljud uppstår. Det är sedan
tidigare känt att ljud från installationer kan ha
negativ effekt på hälsan, men i ett forskningsprojekt
har man nu försökt kartlägga vad som skapar de
enskilda tonerna i en fläkt, för att kunna reducera
dessa. 

Tysta fläktar kan göra oss friskare

Läs om tysta fläktar

Hur påverkades ert arbete?
Råden från myndigheter och bransch?
Genomfördes några förändringar?

Projektet Buildings post-corona genomför en
undersökning i byggbranschen för att ta reda på
vilka åtgärder som genomförts med föranledning av
coronapandemin. Exempel på frågor:

Enkät för branschen post-corona

Gör enkäten

I slutet av april var väntan äntligen över – Nordbygg
gick av stapeln. Med totalt 35 000 besökare och 930
utställare var arrangörerna mycket nöjda. Glädjen
över att återigen få träffas märktes även i Svensk
Ventilations monter, där scenen Inneklimatarenan
var tjugonde minut fylldes med en ny talare och
aktuellt föredrag. Som om inte det vore nog
livesändes hela Inneklimatarenan på Nordbyggs
hemsida – något som uppskattades av många. 

Inneklimatarenan – en mötesplats

Läs om Inneklimatarenan

Eskilstunabaserade Smartfront tog hem 21:a
upplagan av Stora Inneklimatpriset för sin metod att
uppgradera fasad, ventilation och fönster på
befintliga flerbostadshus. Priset delades ut den 28
april under Nordbygg i Stockholm. Prisutdelare var
Stockholms stads miljöborgarråd, Katarina Luhr
(MP). 

Smartfront vinner Inneklimatpriset

Läs om vinnaren av Stora Inneklimatpriset

https://www.nyteknik.se/innovation/forst-i-varlden-att-forsta-flaktars-oljud-nu-bygger-han-supertyst-flakt-7032645
https://www.kth.se/form/6268ff115f387cf0ec9ebf2e
https://www.svenskventilation.se/2022/05/inneklimatarenan-en-motesplats-och-kunskapsbank-pa-nordbygg/
https://slussen.biz/Inneklimatpriset
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Remisser

CEN-möte via Zoom 12–13 maj
Den europeiska standardiseringskommittén
Ventilation for Buildings, CEN TC 156, håller även
nästa plenarmöte via zoom. 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. Svensk
Ventilation har nominerat Andreas Martinsson till
ordförande. 

Kommissionens förslag till en ny
byggproduktförordning, 22 april

Ämnesbetygsreformen på gymnasieskolan,
9 maj

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

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.
Uppdatering av standarder

SS-EN 308-värmeväxlare är nu publicerad och
fastställd som svensk standard, 2022-04-04
EN-1886, Luftbehandlingsaggregat - Mekaniska
egenskaper är en helt omarbetad standard, ska
nu ut på remiss.
EN-13053, där främst språkliga fel har rättats
till.

Följande relevanta standarder har tillkommit,
uppdaterats eller utgått:
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Lugnare ökningstakt i byggandet 
Enligt Byggstartsindikatorn är det en lugnare
ökningstakt i byggandet. Antalet pågående
projekteringar kan tyda på att byggandet kommer
att fortsätta öka men osäkerheten kring
konjunktureffekterna av kriget i Ukraina, de
stigande räntorna och högre materialkostnader,
talar dock att en avmattning kan vara på gång. 

Läs om Byggfaktas Byggstartsindikator

Logga även in på medlemssidorna och välj sedan
Marknad -> Månadsbrev för att läsa Navets
Marknadssignaler & prognoser, april 2022.

Källa: Navet Analytics

https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.tidningenbyggmaterial.se/nyheter/e/881/lugnare-okningstakt-i-byggandet-enligt-byggstartsindikatorn/
https://www.svenskventilation.se/logga-in/
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Boverket
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Kommande webbinarier

de olika SFP-varianterna definieras 
man ska beräkna SFP
man kan mäta SFP

Lunchwebbinarium: SFP – specifik fläkteffekt.
Rekommenderade definitioner, beräkningar och
testmetoder. 

Ventilationssystemets huvuduppgift är att föra
bort använd inomhusluft och ersätta den med ny.
Luft måste alltså förflyttas, och detta arbete bör
utföras så effektivt som möjligt. Branschens
mätetal för denna förmåga är den elenergi som
ventilationen förbrukar för att förflytta en
kubikmeter luft, och kallas specifik fläkteffekt,
SFP (specific fan power).

 För att göra rättvisa jämförelser mellan olika
ventilationslösningar och -produkter måste man
vara noga med vilka förutsättningar som gäller för
ett visst SFP-tal. Svensk Ventilations
rekommendationer från 2021 visar hur:

När? 16 maj 2022
Tid? 12.00 – 13.00
Var? Via Teams

Föreläsare
William Lawrance,
produktchef inom
Swegon och ordförande i
den europeiska
standardiserings-
gruppen för
luftbehandlingsaggregat
CEN TC 156 WG 5.

Anmäl dig här

Webbguide för en byggnads liv
Boverket har släppt en guide som beskriver en
byggnads liv från idé till rivning, återvinning och
återbruk.

Läs guiden

Webbinarium om klimatdeklaration
Boverket bjuder in till ett fördjupande webbinarium
om klimatdeklaration för nya byggnader med korta
föreläsningar om bland annat täckningsgrad och
demo av e-tjänsten för registrering av
klimatdeklaration. Installationer, inredning eller
ytskikt ingår inte idag i klimatdeklarationen.

Läs mer och anmäl dig

Folkhälsomyndigheten

Uppdaterade vägledningar

Ventilation i skolan
Ventilation i förskolor

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat följande
tillsynsvägledningar:

Ord och inga visor från FoHM
Asylboenden ska ha en god luftkvalitet – men
enligt FoHM räcker till exempel inte självdrag för
att uppnå det. I en FAQ skriver FoHM att det
därför behövs ett mekaniskt ventilationssystem
för att uppnå de luftflöden som behövs. 

Läs mer om ventilation i asylboenden

https://forms.gle/LwaGi2PGkuDNE7UP6
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/webbutbildning/en-byggnads-liv/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/anmalan-har-oppnat-till-fordjupat-webbseminarium--klimatdeklaration/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-skolor/ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/forskolor/ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-asylboenden/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-ventilation/
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Skolverket

Fortsatt tillfällig förordning
Fram till den 31 juli gäller den tillfälliga
förordning som innebär att skolor bör se över sin
ventilation. 

Läs rekommendationen

Utbildning

Yrkesprogram ska ge behörighet

Riksdagen sa ja till förslaget som innebär att alla
nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska
ge behörighet till universitets- och
högskolestudier. Riksdagen anser att
yrkesprogrammen behöver bli mer attraktiva. 

Den som väljer ett yrkesprogram ska vara helt
säker på att efter utbildningen kunna ha både de
yrkeskunskaper som arbetsgivaren efterfrågar
och grundläggande högskolebehörighet. Det ska
dock vara möjligt för eleverna att välja bort
grundläggande högskolebehörighet. 

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari
2023 och tillämpas första gången på utbildningar
som startar höstterminen 2023.

Behov av ventilationsingenjörer
Klimatinvesteringsstödet Klimatklivet har sedan
starten beviljat drygt 400 miljoner i stöd till
klimatsmarta företag i Dalarna. Omställningen av
industrin i Dalarna skapar en stor efterfrågan på
ny kompetens som Lernia nu ska möta genom att
utbilda fler ventilationsingenjörer i Borlänge.

 - De miljövänliga företagssatsningarna har
resulterat i en ökad efterfrågan på ny kompetens
inom flera branscher, ventilationsteknik är en av
dem. De som går utbildningen får möjligheten att
vara med och förbättra framtidens
ventilationssystem och minska utsläppen av
växthusgaser, säger Ulla Gustafsson,
verksamhetschef på Lernia yrkeshögskola.

Ventilationsingenjörsutbildningen är framtagen
genom samarbete med representanter från
branschen och arbetsgivare. Ansökan är öppen
fram till 31 maj, med start i augusti 2022. 

Läs artikeln och om ventilationsingenjör på
Yrkeshögskolan

Är du VVS-ingenjör, servicetekniker,
ventilationsmontör eller har yrkeserfarenhet
inom ventilation? Anmälan till
Ventilationsinjusterare på INSU är öppen! 

Det finns ett stort behov av utbildad arbetskraft
för injustering av bra och energieffektiv
ventilation. Utbildningen är på halvfart och
distans, så det ska passa dig som jobbar. 

Läs mer och ansök

Bli ventilationsinjusterare

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/tillfalliga-forordningen-galler-till-31-juli
https://via.tt.se/pressmeddelande/dalarnas-klimatomstallning-okar-behovet-av-ingenjorer-och-tekniker-yrkeshogskoleutbildning-ska-fylla-kompetensbehovet?publisherId=2153938&releaseId=3320876
https://www.lernia.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildning/ventilationsingenjor/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
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Nicklas Brömster, IV Produkt – ordförande
Johan Blank, Ventprojekt
Mats Ogenborg, Ventilator
Eric Lindqvist, Gösta Schelin AB
Per Holmqvist, Airteam Creovent
Magnus Ljunggren, FläktGroup
Magnus Strand, Strands Luft
Robert Persson, Swegon
Håkan Askemar, Ekovent
Mikael Windefalk, Windefalk Ventilation & Energi

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
Vårmötet den 5-6 maj genomfördes till havs på
båten Cinderella. Under mötet genomfördes
arbetsgrupperna workshops och dessutom valdes
kommande års styrelse. 
Dessa är:
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https://forms.gle/Wr23Moy4ZfaeVA8t6
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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 i augusti. 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
2022-09-27 – 2022-09-29, Katrineholm
2022-10-10 – 2022-10-12, Katrineholm
2022-11-23 – 2022-11-25, Katrineholm

Mätning av luftflöden
2022-10-19 – 2022-10-20, Katrineholm
2022-12-06 – 2022-12-07, Katrineholm

Ventilationsteknik
2022-09-21 – 2022-09-22, Stockholm

Ventilationsmontör, steg 1
2 dagar, kontakta INSU

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

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

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
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
1 dag, kontakta INSU

Projektekonomi
2022-11-30 – 2022-12-01, Stockholm

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar
Två tillfällen:
2022-10-06 – 2021-10-07, Stockholm
2022-10-26 – 2022-10-28, Stockholm
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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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Medlemskalender april–juni 2022

2022-05-12

2022-05-12

2022-05-12-13

2022-05-16

2022-05-16

2022-05-19/20

2022-05-23

2022-05-23

2022-05-24

2022-05-30

2022-05-30

2022-05-31

2022-06-01

2022-06-08

2022-06-14

2022-06-14

2022-06-14/15

2022-06-16

2022-06-27

Vårmöte lokalavdelning Stockholm,
M/S Cinderella 
Regelforum om funktionskrav i byggreglerna,
Stockholm 

RISE-projekt om sensorer, 
referensgruppsmöte 

Styrgrupp Hållbarhet 

Eurovent PG-FIL (luftfilter), Prag 

Styrelsemöte, Göteborg 

Årstämma, Göteborg 

CEN TC 156 (Ventilation for Buildings)  

Styrgrupp Marknad 

Lunchwebbinarium: SFP-rekommendationer 

Eurovent Association, styrelsemöte, General
Assembly 

Arbetsgrupp Nordbygg 

Arbetsgrupp: Typgodkännanden för
brandisolerade kanaler 

Arbetsgrupp Osuppfångning i bostadskök 

Styrgrupp Utbildning 

Arbetsgrupp Brandbok 2024 

BeSmå referensgrupp 

SIS/TK170 Luftbehandlingsteknik 

2022-04-04

2022-04-05

2022-04-05

2022-04-06

2022-04-07

2022-04-13

2022-04-13

2022-04-21

2022-04-21

2022-04-26-29

2022-05-02

2022-05-03

2022-05-04

2022-05-05

2022-05-05-06

2022-05-06

2022-05-09

2022-05-11

2022-05-12

Arbetsgrupp Nordbygg 

Arbetsgrupp Osuppfångning i bostadskök 

Arbetsgrupp Ventilationsregler 

Arbetsgrupp Brandbok 2024 

Arbetsgrupp Verifiera bostads-FTX 

Styrgrupp Brand, Stockholm

Arbetsgrupp: Typgodkännanden för
brandisolerade kanaler 

Arbetsgrupp Verifiera bostads-FTX 

Styrgrupp Produkter, Stockholm 

Nordbygg med bl.a. Inneklimatarenan 

Arbetsgrupp Brandbok 2024 

Arbetsgrupp Roadshow 

Arbetsgrupp: Typgodkännanden för
brandisolerade kanaler 

Arbetsgrupp Verifiera bostads-FTX Styrgrupp Brand 

Arbetsgrupp Roadshow 

Ledningsgrupp Ventilationsingenjörer.
Kalmar, Borlänge och Piteå 

Eurovent PG-AHU (luftbehandlingsaggregat),
Paris 

Styrgrupp Produkter, Stockholm 

Eurovent PG-RAHU (bostadsaggregat), Milano 


