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Nyheter

Ventilation bekämpar Covid-19
Enligt Victorias (Australien) hälsovårdschef,
professor Brett Sutton, kan ventilationsförbättringar
ha samma inverkan som ökade boostervaccinationer
för att bekämpa covid-19. Sutton nämner vidare att
bättre medvetenhet om ventilation skulle bidra till
att minska de långsiktiga effekterna av covid-19 och
andra infektionssjukdomar. Läs mer.

Svanenmärkning för byggnader
Svanenmärkningen för byggnader kommer att
göras om, kanske redan vid årsskiftet. ”Vi skärper
de befintliga kraven och ställer också krav på nya
områden”, säger Sofia Korpar Malmström på
Svanen. Nya fokusområden är bland annat cirkulär
ekonomi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster
och att leva upp till EU:s taxonomi.  Läs mer. 

Luftflöde påverkar förmågan

En ny studie vid University of Jeddah har undersökt
hur inlärningsmiljön påverkas av både temperatur
och koldioxidhalt. 499 kvinnliga studenter vid
universitetet exponerades för olika kombinationer
av temperatur och koldioxidhalt. Resultatet: Både
temperatur och luftflöde har betydelse i
kombination för den kognitiva förmågan. 

Läs studien

Rapport: stadsluft farlig för barn
En ny studie visar att förskolebarn i trafiktäta
storstadsområden är ute betydligt kortare tid av sin
dag på förskolan men riskerar samtidigt att andas in
en dubbelt så hög dos av luftföroreningar
(partiklar*/minut) jämfört med barn i medelstora
och mindre orter. Läs mer. 

Luftföroreningar kan orsaka cancer

EEA (Europeiska Miljöbyrån) offentligjorde i juni
en rapport som visar att över 10 % av alla
cancerfall i Europa kan orsakas av olika sorters
föroreningar – bland annat luftföroreningar
inomhus, radon och UV-strålning och kemikalier.
EEA menar att det går att förebygga den risken. 
Läs mer. 

Nytt EPD-avtal samlar Norden
Ett nytt EPD-avtal, miljövarudeklarationer, har
tecknats av de ansvariga för EPD-programmen i
Sverige, Norge och Danmark. Det ska skapa nya
möjligheter att använda miljödata över gränserna.
Läs mer. 

https://www.theage.com.au/national/victoria/brett-sutton-says-this-is-key-to-fighting-covid-19-20220805-p5b7p2.html
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/sa-skarps-nya-svanen-hogre-krav-pa-aterbruk-och-kemiskt-innehall/
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/08/Indoor-Air-2022-Ahmed-Combined-effects-of-ventilation-rates-and-indoor-temperatures-on-cognitive-performance-of.pdf
https://www.lu.se/artikel/ny-rapport-stadsluftens-halsobelastning-pa-barn
https://www.eea.europa.eu/sv/highlights/exponering-for-fororeningar-ligger-bakom
https://www.ivl.se/press/pressmeddelanden/2022-08-15-nytt-epd-avtal-samlar-norden-kring-klimatdokumentation.html
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Entreprenadjuridik 
– en utbildningsserie

Del 1: Avsteg från AB04/ABT06, 22 augusti. Redan
genomförd. Föreläsningslängd: 1,5 h.  
Del 2: Hur hanterar du störningar i projektet? 29
augusti, 12.00-13.00
Del 3: 6 vanliga entreprenadjuridiska misstag, 5
september, 12.00-13.00
Del 4: Totalentreprenadens särdrag, 19
september, 12.00-13.00

Under fyra måndagar, med start 22 augusti, har du
som medlem i Svensk Ventilation möjlighet att delta
på kostnadsfria webbinarier om entreprenadjuridik. 

Föreläsningarna hålls av Installatörsföretagen och
efter att du deltagit på en föreläsning finns det
möjlighet att få ett diplom.

Webbinarierna hålls mellan 12.00-13.00 följande
datum:

Kontakta oss om du inte fått inbjudan via mejl. Alla
föreläsningar går att se i efterhand om du loggar in –
gå sedan in på Mina sidor – Presentationer. 

Buildings Post Corona

Nu bjuder samarbetspartners för projektet
Buildings Post Corona in till en första
presentation kring vad de hittills kommit fram
till gällande byggnader och Covid-19. Det är en
möjlighet för akademien, industrin,
organisationer och makthavare att mötas och
diskutera. 

När? 2022-10-06
Tid? 10.00 – 12.00
Plats? Zoom

Registrera dig här!
Se hela inbjudan

Vad tycker partierna om radon?

Det är valår och Svensk Radonförening har tagit
pulsen på riksdagspartiernas syn på radon.
Partierna har svarat på frågor om; radonbidrag,
om radonmätning ska vara obligatoriskt i
energideklarationen eller OVK:n och om dagens
gränsvärden för radon är rimliga. 

Läs mer

Föräldraorganisationen BARNverket har bett
partierna om svar på ett antal frågor rörande
skolan. En av frågorna berör hur viktigt partierna
tycker luftkvalitet är, där både Kristdemokraterna
och Miljöpartiet har svarat att det är mycket viktigt.
Centerpartiet vill dessutom se tydliga riktlinjer för
ventilation, som ska bidra till bra inomhusmiljö
och begränsad klimatpåverkan.  Läs svaren.

Partierna om luftkvalitet i skolan

https://www.svenskventilation.se/
https://www.buildingspostcorona.se/
https://kth-se.zoom.us/meeting/register/u5Eodu2srDsqH91b_caXkQzzD1tikTvNJI9A
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/08/220816_Inbjudan-BPC-Knowledge-Session44-kopia.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/svensk-radonfoerening-tar-pulsen-paa-riksdagspartierna-3197871?utm_campaign=send_list
https://www.barnverket.se/
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Boverket: Bostadsbyggandet
mattas av
Boverkets senaste byggprognos visar att färre
bostäder kommer kunna byggas under 2022 än
vad som gjordes 2021. 2021 höll dock en historiskt
hög takt och behovet av nya bostäder kommer
fortsätta öka.  Se graf nedan. Läs mer.

Byggkostnadsindex ökade
Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg
med 1,4 procent i juli 2022 jämfört med juni
2022 (1,1 procent i juni). Jämfört med juli 2021
steg Byggkostnadsindex med 14,6 procent (14,4
procent i juni). Det är den största förändringen
i årstakt sedan juni 1980. Se graf nedan. 

Läs mer
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Konjunktur & marknad

Källa: SCB

Statistik från SCB:
bostadsbyggandet 2022
Ungefär 31 050 lägenheter började byggas under
första halvåret 2022, visar preliminär statistik från
Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en
minskning med cirka 11 procent jämfört med
samma period 2021, då 34 826 lägenheter
påbörjades. Läs mer.

Källa: Boverket

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/bostadsbyggandet-bromsar-in/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/byggnadsprisindex-samt-faktorprisindex-for-byggnader/byggkostnadsindex-bki/pong/statistiknyhet/byggkostnadsindex-for-byggnader-juli-2022/
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-forsta-halvaret-2022-preliminara-uppgifter/
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Remisser & standarder

Standardisering

ISO/TC 117 – Fans
ISO/TC 117/WG 11 - Energy efficiency
classification
ISO/TC 142 - Cleaning equipment for air and
other gases
CEN/TC 156 - Ventilation for buildings
CEN/TC 156/WG 9 - Fire precautions for air
distribution systems in buildings

Följande dokument från olika kommittéer har
lagts upp i SIS Dokument:

Logga in för att se

Remisser

Synpunkter på lagstiftningsförslag inom
Planen REPowerEU, 18 augusti

Svensk Ventilation är 
ventilationsbranschens 
remissinstans och vi har 
under augusti svarat 
på följande remiss:

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.

Naturvårdsverket

Myndigheter

Sveriges klimatutsläpp ökade 2021
Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat
markant sedan 1990, men under 2021 ökade
utsläppen med fyra procent jämfört med 2020. 

Utsläppsökningen under 2021 beror framför allt
på uppgång från låga produktionsnivåer inom
industrin Detta framgår av preliminär statistik
publicerad av Naturvårdsverket. 

Läs mer

Förslag: Utöka taxonomin 
Naturvårdsverket har publicerat en rapport i
vilken de skriver om vilka åtgärder som skulle
göra det enklare att få fram kapital till
näringslivets klimatomställning. I den föreslås
det bland annat en utökad taxonomi. 

Läs mer

https://login.iso.org/portal/
https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/sveriges-klimatutslapp-okade-med-fyra-procent-under-2021/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/okad-samordning-behovs-for-att-underlatta-finansieringen-av-klimatomstallningen/
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Upphandlingsmyndigheten

Chefers arbetsmiljö inspekteras
Enligt statistik från Arbetsmiljöverket pressas
många gånger första linjens chefer både upp- och
nerifrån i organisationen, något som kan leda till
ohälsa och sjukdom. 

Därför gör nu Arbetsmiljöverket en stor
inspektionsinsats av arbetsmiljön hos just första
linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att
förbättra chefernas arbetsmiljö och kommer
fokusera på bland annat arbetsbelastning och
arbetstider. 

Läs merFolkhälsomyndigheten

Uppdatering om värmeböljor

Inför sommaren uppdaterade
Folkhälsomyndigheten sin vägledning och sitt
informationsmaterial kring värmeböljors
hälsoeffekter. 
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Arbetsmiljöverket

Nya krav för energianvändning
Upphandlingsmyndigheten har publicerat ett
nytt krav för minskad energianvändning och
därmed sänkt klimatpåverkan när en byggnad
används och driftas. Upphandlingsmyndigheten
menar att det är viktigt för driftsekonomin och
ska minska Sveriges och EU:s sårbarhet i frågan
om importerade energikällor. 

Läs mer om kraven

Läs om vägledningarna

Uppdatering om smittspridning
och ventilation
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin
allmänna information om ventilation och
smittspridning. Läs mer. 

https://www.av.se/press/chefers-arbetsmiljo-inspekteras/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2022/nytt-kriterium-for-nybyggda-hus-minskar-klimatpaverkan-vid-drift/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/ventilation/
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WebbinarierUtbildning

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: 

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

Se en kort video som handlar om utbildningen

Stort behov av
ventilationsmontörer
Rekryteringsbehovet av ventilationsmontörer är
stora – men för få söker sig till branschen. Det
visar en undersökning gjord av Plåt- och
Ventbyrån. Ungefär 40 procent av
ventilationsföretagen uppger att det största
problemet är kompetensbristen samtidigt som 73
procent har ett ökat behov av att anställa. För få
ungdomar söker sig till branschen och det är svårt
att locka till utbildningarna. Läs mer. 
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Se dem här

https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
https://youtu.be/FpYH5uO4OGU
https://www.byggvarlden.se/stor-behov-av-platslagare-och-ventilationsmontorer/
https://www.svenskventilation.se/publikation/webbinarier/
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Båtresa – nytt datum! Under hösten är det dags för
den årliga båtresan. Nu finns det ett nytt datum: 

Onsdag 9/11 -  torsdag 10/11

Du anmäler dig till
andreas.martinsson@svenskventilation.se.

Mer information kommer!

Stockholms lokalavdelning

Syds lokalavdelning

Under 2022 kommer lokalavdelning Syd att dra
igång. Första mötet med Syd skedde den 22 juni
2022, som uppstart inför höstens arbete. Nästa
möte är den 31 /8. 

Är ni intresserade av att vara med? Kontakta
andreas.martinsson@svenskventilation.se

Svensk Ventilation

Årets golftävling genomfördes återigen
tillsammans med EMTF-golfen på Sollentunas
golfbana den 25 augusti. 

Vinnare blev Tomas Hellekant, Airteam Creovent. 

På andra plats Fredrik Jacobsson, Systemair 

På tredje Jan Uggla, Airteam.

Grattis till vinnaren!

Svensk Ventilations golftävling
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Ventilationsteknik
2022-09-21 – 2022-09-22, Stockholm

Ventilationsmontör, steg 1
2022-10-11 – 2022-10-12, Katrineholm

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
Kontakta INSU

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

Projektekonomi
Kontakta INSU

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 juni–september 2022

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

2022-08-17

2022-08-19

2022-08-23

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 

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 
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Referensgrupp BeSmå, Stockholm

Ledningsgrupp Ventilationsingenjörer, webb

2022-08-25

2022-08-25

2022-08-29

2022-08-29

2022-08-30

2022-08-31

2022-08-31

2022-08-31

2022-09-01

2022-09-05

2022-09-06

2022-09-06

2022-09-06

2022-09-07

2022-09-13

2022-09-15

2022-09-21

2022-09-29

Golftävling, Sollentuna

BMI Hållbarhetsutskott, Boverket deltar

Arbetsgrupp Nordbygg

Styrgrupp Marknad

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp Hållbarhet

Arbetsgrupp Taxonomi

Arbetsgrupp Typgodkännande 
brandisolerade kanaler

Lokalavdelning Syd

Osuppfångning hos spiskåpor och köksfläktar

Arbetsgrupp brandbok

Arbetsgrupp Cirkuläritet

Arbetsgrupp Taxonomi

Styrgrupp Brand

Ledningsgruppsmöte: VVS-ingenjör,
projektledare, kalkylator, ventilationinjusterare

Arbetsgrupp Roadshow, Stockholm

Styrgrupp Produkter

Referensgruppsmöte: Sensorer för
energieffektiv och god ventilation


