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Nyheter

New York vill förbättra
standarden för inomhusluft
Ordförande för Manhattan Borough, Mark Levine,
vill införa regleringar som ska förbättra standarden
för inomhuskvaliteten. Det är fram för allt för att
förebygga framtida sjukdomsspridning och för att
minska spridningen av Covid-19. Läs om initiativet.

Boston mäter koldioxidhalt i skolor
I Boston genomförs just nu regelbundna mätningar
av koldioxidhalten i kommunala skolor. Siffrorna är
offentliga och genom en karta kan vi följa hur det ser
ut område för område. Kartan finns online att läsa
och undersöka för den som vill, med data från 3
månader tillbaka och framåt. I mätningarna ingår
inte bara koldioxidhalten, utan även bland annat
temperatur och luftfuktighet. 

Se kartan

Förhöjda radonhalter på skolor
Mätningar visar på förhöjda radonhalter på skolor i
Kiruna. Det går inte att utesluta att det beror på
gruvan och på grund av den ökade sprickbildningen
i fastigheterna. En åtgärd är att öka ventilationen
och att installera särskilda utsug under grunden.

Tillägg till boken "Fläkt i drift"
Denna vägledning
beskriver ett generellt
tillvägagångssätt för
provning av fläktars
funktion vid drifts-
temperatur som
momentant överskrider
den nominellt angivna
maximala drifts-
temperaturen i datablad.

Typgodkännanderegler 
Nu har en arbetsgrupp bestående av deltagare från
Svensk Ventilation, RISE, Isoleringsfirmornas
förening och Swedisol tagit fram vägledningen
"Utvändigt brandisolerade ventilationskanaler av
stålplåt – typgodkännanderegler". 

Vägledningen riktar sig till de som tillverkar och
marknadsför ventilationskanaler, brandisolering
och upphängningar, men syftet är att underlätta för
beställarna att välja produkter och lösningar som är
godkända att använda tillsammans.

Läs vägledningenLyssna på P4 Norrbotten.

Läs vägledningen

https://www.gothamgazette.com/city/11325-covid-indoor-building-air-quality-standards-manhattan-levin
https://bostonschoolsiaq.terrabase.com/
https://www.svenskventilation.se/publikation/utvandigt-brandisolerade-ventilationskanaler-av-stalplat-typgodkannanderegler/
https://sverigesradio.se/artikel/forhojda-radonhalter-pa-kirunaskolor-kopplas-till-gruvan
https://www.svenskventilation.se/publikation/vagledning-test-och-verifiering-av-flaktmotor-for-flakt-i-drift/
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Här är en spellista från Youtube 
med alla inspelade föredrag.

Föredragen från Inneklimatarenan 

Hälsa – prestation – produktivitet
Energieffektivt – hållbarhet – klimat.
Ekonomi – fastighetsvärde.
Säkrare ventilationslösningar – både mot smitta
och brand
Styrning – övervakning – AI

Under 26–29 april besökte 35 000 personer Nordens
största byggmässa – Nordbygg. På plats fanns Svensk
Ventilation med Inneklimatarenan, en scen som var
fullspäckad med föredrag. 

Varje dag mellan 09.20–16.20 började ett nytt
föredrag var tjugonde minut. Nu finns alla föredrag
på Youtube och vår hemsida!

Programmet innehöll bland annat ämnen om:
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Svensk Ventilation i Almedalen
I år deltar Svensk Ventilation i en paneldebatt
under Almedalsveckan: Fasadrenovering,
ventilation och energibesparing - från vision
till handling. Det handlar om hur ett ökat fokus
på hållbarhet får extra styrka av lagstiftning
inom energiområdet, driver efterfrågan på
fasadtjänster och installationer av
energieffektiva ventilationsinstallationer. 

När: Onsdag den 6 juli mellan 13.00-15.00
Plats: Fiskargränd 5, "Fiskaren 8"

Glad sommar önskar 
Svensk Ventilation!

Sommarstängt juli & första veckan i augusti. 
Ses i höst!

https://youtube.com/playlist?list=PL6Utagk6Sc9EWyAbAdnQBHRW4lzzvFPL2
https://youtube.com/playlist?list=PL6Utagk6Sc9EWyAbAdnQBHRW4lzzvFPL2
https://youtube.com/playlist?list=PL6Utagk6Sc9EWyAbAdnQBHRW4lzzvFPL2
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Svenskt kommittémöte 1 juni 
Den svenska standardiseringskommittén
Luftbehandlingsteknik, SIS TK 170, hade sitt
möte 1 juni där Andreas Martinsson från Svensk
Ventilation valdes till ny ordförande för
kommittén.  

Plenarmöte CEN/TC 156 12–13 maj

Remisser

Kommissionens förslag till förordning om
ekodesign för hållbara produkter, 10 juni

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

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.
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Sveriges bästa unga
ventilationsmontör
Nyligen har 170 ungdomar tävlat i 30 olika
yrken i Yrkes-SM. Det har tävlats i en stor
bredd av yrken, från undersköterska och frisör
till maskinförare och plåtslagare. Vinnare i
kategorin ventilationsmontör blev Pontus
Forsström från Söderköping. 

Stort grattis önskar vi Pontus!

På Plenarmötet beslutades det bland annat att
försöka starta en eller flera europeiska
standarder som stödjer en harmonisering av
PCR (Product Category Rule) för t.ex.
kanalsystem, aggregat eller don. 

Arbetsskador ökade under 2021
Enligt nya siffror från Arbetsmiljöverket ökade
antalet arbetsskador kraftigt under förra året,
vilket till stor del beror på pandemin. Totalt är
det fler arbetsskador bland män än bland
kvinnor. Under pandemin har dock fler
kvinnor inom vård- och omsorg anmält olyckor
än tidigare och skillnaden gentemot männen
har blivit mindre. 

De anmälda arbetssjukdomarna ökade med 48
procent. Arbetssjukdomarna som exempelvis
ergonomiska belastningsfaktorer, fysikaliska
faktorer som buller och ventilation ligger kvar
på ungefär samma nivåer som tidigare. 

Läs mer 

https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.duochjobbet.se/nyhet/2021-ett-extremar-for-arbetsskadorna/?utm_campaign=Nyhetsbrev+v.24&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
https://www.duochjobbet.se/nyhet/2021-ett-extremar-for-arbetsskadorna/?utm_campaign=Nyhetsbrev+v.24&utm_medium=email&utm_source=BizWizard
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Marknad & konjunktur
Byggkostnader och byggtakten
Mellan april 2022 och april 2021 ökade
byggkostnaderna med 12,2 procent, vilket är
den högsta förändringen i årstakt sedan 1981,
enligt SCB. Framför allt ökade kostnaderna för
byggmaterial och drivmedel. Dessutom
påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 100
nya bostadslägenheter under det första
kvartalet 2022. Det är 13 procent färre i
jämförelse med kvartal 2021. Läs mer om
byggkostnaderna och byggtakten

Risk för fallande bostadsinvesteringar
Sveriges Allmännytta varnar för att man kan
tvingas stoppa projekt med nya hyresrätter till
följd av ökade produktionskostnader. De vill
därför se politiska förslag, däribland ett undantag
för allmännyttan för lagen om offentlig
upphandling (LOU). 

- Att slopa LOU är ett enkelt förslag som skulle ge
kostnadssänkningar på cirka tio procent, på så
vis skulle man kunna parera några av de värsta
prisökningarna, säger Jonas Högset, fastighets-
och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Även Handelsbanken menar att konjunkturen
ser stark ut här och nu, men högre priser kan i
förlängningen leda till fallande bostads-
investeringar. De justerar ner tillväxtprognosen 
i sin senaste konjunkturrapport. 

Läs mer om Sveriges Allmännytta och vad
Handelsbankens chefsekonom säger.

Grönt byggande viktig valfråga

Nära hälften svarar att frågan är viktig inför
kommande riksdagsval och nära fyra av tio
anser också att bygg- och fastighetsbranschens
utsläpp och klimatarbete är en viktig fråga. 

Läs om rapporten

Ny rapport om cirkulär ekonomi
Att ta tillvara våra resurser är viktigare än
någonsin – med anledning av bland annat
klimatkrisen och en ständigt växande
befolkning. Urban Insight-rapporten, Building
the future through circular data, slår fast att
ljuset i tunneln är en återgång till den cirkulära
ekonomin, där avfall helt elimineras. 

Rapporten visar hur vi med hjälp av data och
digitala verktyg kan identifiera vad som kan
återbrukas och återvinnas och samtidigt
minska både koldioxidutsläpp och kostnader.

Läs mer om rapporten

Rapporter

Den årliga studien
över svenskarnas
kunskap och
attityder om bygg-
och fastighets-
branschen har
kommit. 

Undersökningen visar att grönt och hållbart
byggande står högt på agendan för svenskarna. 

https://www.byggvarlden.se/byggkostnaderna-okar-lavinartat/
https://www.byggvarlden.se/minskad-byggtakt-under-forsta-kvartalet/
https://www.byggnyheter.se/20220523/27080/varnar-okade-byggpriser-ser-morkt-ut
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/affarer-i-byggsektorn/chefsekonomen-stor-risk-for-minskade-bostadsinvesteringar/
https://www.sgbc.se/nyheter/gront-byggande-viktig-valfraga-for-svenskarna-enligt-ny-novus-undersokning/
https://www.grontsamhallsbyggande.se/2022/05/24/ny-rapport-fran-sweco-stora-kostnadsbesparingar-mojliga-genom-cirkulart-byggande/
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Boverket

Myndigheter
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Boverket: Hälsa först!
Boverket har släppt en exempelsamling för att visa
på hur vi kan utveckla hållbara, hälsosamma och
trygga samhällen. Det här ser de som en viktig
utgångspunkt för social hållbarhet. Ett av kapitlen
heter ”Hälsosamma innemiljöer” och lyfter bland
annat vikten av ren luft, i vilket de hänvisar till
Svensk Ventilation. Läs kapitlet här. 

Läs om konceptet ”Hälsa först!”

Aktuellt från Boverket
Den 22 juni klockan 13.30-14.30 sänds Boverkets
återkommande webbinarium "Aktuellt från
Boverket", om till exempel nya regler om individuell
mätning (IMD) av värme och varmvatten i
flerbostadshus samt föreslagna ändringar i plan- och
bygglagen.

Läs mer och se webbinariet

Nya regler om individuell mätning
Riksdagen och regeringen har tidigare beslutat om
ny lag och ny förordning om energimätning i
byggnader. Boverket upphävde därför gällande
föreskrifter om energimätning i byggnader den 31
maj 2022. Dessa ersätts av nya föreskrifter som
gäller för individuell mätning (IMD) av värme och
varmvatten i flerbostadshus.

Läs om de nya föreskrifterna

Energimyndigheten

Kontroll av ventilationsaggregat
Uppvärmning, luftkonditionering och ventilation
har stor betydelse för energikostnaden för
villaägare. Därför kontrollerar Energimyndigheten
just nu att varmvattenberedare,
ventilationsaggregat och luftkonditionerings-
apparater för villor uppfyller lagkrav på effektivitet
och funktion och att de är rätt energimärkta.

Läs om kontrollerna

Statistik för bostäder och lokaler
Nu är den officiella statistiken för bostäder och
lokalers energianvändning för uppvärmning och
varmvatten publicerad. Statistiken visar att
energianvändningen till uppvärmning och
varmvatten för småhus under 2021 ökade med
2,7 TWh jämfört med 2020. För flerbostadshus är
ökningen 2,5 TWh och för lokaler 1,6 TWh.
Ökningen förklaras främst med att 2020 var ett
varmare år än 2021. Läs om statistiken.

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/halsa-forst/inomhusmiljoer/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/halsa-forst/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/webbseminarier/aktuellt-fran-boverket2/
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/nyheter-inom-energiomradet/nya-regler-om-individuell-matning-imd-av-varme-och-varmvatten-i-flerbostadshus/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/nu-pagar-kontroll-av-varmvattenberedare-ventilationsaggregat-och-luftkonditionering-for-villor/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/ny-statistik-for-bostader-och-lokaler/
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WebbinarierUtbildning

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. 

Startdatum för yrkeshögskoleutbildningen 
är 31 oktober. 

Anmälan stänger 29 augusti!

Läs mer och ansök

Bli ventilationsinjusterare
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Tidigare webbinarier

SFP – specifik fläkteffekt. Rekommenderade
definitioner, beräkningar och testmetoder
med William Lawrance från den 16/5-2022
Osuppfångning i bostadskök med Erik
Österlund från den 14/2-2022
Värmeåtervinning & luftläckage med William
Lawrance från den 15/11-2021
Rökkontroll: Vad, varför och hur – en guide
med Andreas Martinsson från den 27/9-2021
Rumsakustik & ventilation med Peter Nöjd
från den 14/6-2021
Brandtätning och brandspjäll med Andreas
Martinsson från den 17/5-2021
Automatisk kontinuerlig OVK med Mikael
Nutsos från den 10/5-2021
Luften – vårt viktigaste livsmedel med Anders
Hedström från 8/2-2021

Sedan pandemins intrång i vår vardag har Svensk
Ventilation genomfört webbinarier. Nu har vi
släppt ett antal av dem på Youtube som kan ses i
efterhand. 

Webbinarierna genomförs av och med Svensk
Ventilation i samarbete med olika experter. Här är
de  webbinarier du kan se: 

Se webbinarierna här
Se en kort video som handlar om utbildningen

https://youtu.be/FpYH5uO4OGU
https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
https://www.svenskventilation.se/publikation/webbinarier/
https://youtu.be/FpYH5uO4OGU
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Årsmöte 12 maj i Göteborg

Glada miner den 12 maj, då Svensk Ventilation hade
årsmöte i Göteborg. Det var en efterlängtad träff där
branschen åter fick mötas och nätverka. Robert
Johansson från Systemair omvaldes till ordförande.
Se hela nya styrelsen här.

Syds lokalavdelning
Under 2022 kommer lokalavdelning Syd att dra
igång. Första mötet med Syd kommer ske den 22
juni 2022, som uppstart inför höstens arbete. Är ni
intresserade av att vara med? Kontakta
andreas.martinsson@svenskventilation.se! 

Svensk Ventilation
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Utmärkelsen i år gick till Martin
Borgström. Martin tilldelas
utmärkelsen för ett aktivt jobb för
ventilationsbranschens bästa och
ett långvarigt arbete för Svensk
Ventilation inom ventilations-
brandskydd. Martin har mången
gång bidragit som föreläsare och
alltid ställt upp för Svensk
Ventilation som kunnigt bollplank.

Nu finns åter chansen att få ståta med
vandringspriset, som just nu förvaltas av Ludvig
Driscoll från Swegon. Svensk Ventilations
golfturnering sker även i år som en deltävling i
EMTF:s golftävling. Ett hett tips till dina
golfspelande kollegor!

Tävlingsform: Slaggolf (en klass)
Plats: Sollentuna GK
Tid: Fredagen den 25 augusti med samling senast
07.00 för registrering, frukost och information. 

Anmälan
Anmälan sker via Tony Gibbs på
tony.gibbs@geberit.com
Kopia: britta.permats@svenskventilation.se
Ange namn, företag samt golf-ID.

Startavgiften är endast 200 kr, som betalas på plats
av alla startande. I detta ingår frukost, golfspel,
lunch och olika aktiviteter på flera ställen längs
banan. 

OBS: Samling senast 07.00 för registrering, frukost
och information. Kom i god tid!

Golftävling den 25 augusti

https://www.svenskventilation.se/kontakt/styrelsen/
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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
2022-09-12 – 2022-09-14, Katrineholm
2022-10-10 – 2022-10-12, Stockholm
2022-11-21 – 2022-11-23, Göteborg

Installationsbrandskydd
2022-09-21, Katrineholm

Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, vent
2022-09-21, Katrineholm

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

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
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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/
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/
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Medlemskalender maj–juli 2022
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2022-05-30

2022-05-31

2022-06-01

2022-06-08

2022-06-14

2022-06-14

2022-06-14/15

2022-06-15

2022-06-16

2022-06-17

2022-06-21

2022-06-21

2022-06-22

2022-06-22

2022-06-23

2022-06-27

2022-07-06

2022-08-16

2022-08-19

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 

2022-05-02

2022-05-03

2022-05-04

2022-05-05

2022-05-05

2022-05-06

2022-05-09

2022-05-11

2022-05-12

Arbetsgrupp Brandbok 2024 

Arbetsgrupp Roadshow 

Arbetsgrupp: Typgodkännanden för
brandisolerade kanaler 

Arbetsgrupp Verifiera bostads-FTX 

Arbetsgrupp Brandbok 2024 

BeSmå referensgrupp 

SIS/TK170 Luftbehandlingsteknik 

Styrgrupp Brand 

Arbetsgrupp Roadshow 

Ledningsgrupp Ventilationsingenjörer.
Kalmar, Borlänge och Piteå 

Eurovent PG-AHU (luftbehandlingsaggregat),
Paris 

Styrgrupp Produkter, Stockholm 

Eurovent PG-RAHU (bostadsaggregat), Milano 

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

Arbetsgrupp Cirkuläritet

Eurovent PG-AHU (luftbehandlingsaggregat),
Paris 

Samverkansmöte med Konkurrensverket och
Regeringskansliet om KKVs Rapport.

Arbetsgrupp Lokalavdelning syd

Arbetsgrupp EU-Taxonomi

CEN/TC156 WG2 Mechanical, hybrid and
natural residential ventilation, Paris 

Almedalen Paneldebatt

Referensgrupp rapport teknisk isolering

Arbetsgrupp Verifiera bostads-FTX 

Arbetsgrupp Verifiera bostads-FTX 


