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minska energianvändningen
minska smittspridningen
förbättra klimatnyttan

Vi står förmodligen inför en utmanande energikris 
där det är viktigt att alla bidrar med att minska 
energianvändningen.  Dessutom finns risk för ökad 
smittspridning, när vi nu går mot den kalla årstiden.
Ventilationsbranschen blir en viktig nyckelspelare. 
Branschen kan bidra med åtgärder för att:

AC-fläkt1. 2. EC-fläkt
med befintligt utlopp

3. EC-fläkt
med öppnat utlopp

4. EC-fläkt
med minskat kanaltryck

Återigen en av nyckelspelarna
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Vill spara el på sänkt ventilation
Göteborgsstad vill spara el på sänkt ventilation. Enligt 
Fredrik Haux på Arbetsmiljöverket har pandemin visat 
behovet av god ventilation. Astma och allergi ökade i 
befolkningen när vi hade energikrisen på 70-talet när
man minskade ventilationen. Läs mer. 

Energieffektiviserare i Skåne
Region Skåne kommer vidta ytterligare åtgärder för
att energieffektivisera. Det kan vara
installationsservice, så att teknisk utrustning fungerar
som den ska. Åtgärder som att installera behovsstyrd
ventilation gör stor skillnad. Läs mer. 

Ny metodik - beräkna luften ute
Förorenad luft påverkar framför allt barn och
äldre. SMHI utvecklar ny metodik för bättre
beräkning hur mycket luftföroreningar
befolkningen utsätts för nu och i framtiden. De
tror dock att halterna av kväveoxider minskar
kraftigt till år 2030 i Sverige, men för partiklar
ser de inte en lika tydlig minskning. Läs mer.

Se gärna UN:s videoklipp "Rewrite the future on
World Clean Air Day 2022"

Forskning om luftburna virus

Läs även: Tre enkla steg för att minska
ventilationsaggregatens elanvändning

Malin Alsved, vid Lunds universitet, tilldelas
stöd för att undersöka luftburna virus på
arbetsplatser och vad som påverkar deras
smittsamhet. Afa Försäkring som delar ut stödet
tror att forskningen kan bidra med kunskap om
hur spridning av luftburna virus kan förebyggas
på arbetsplatser. Läs mer.

Föräldrar i Vancouver vill veta vilka 
ventilationsförbättringar som har gjorts. 
De vill också ha vetskap om vilka skolor 
som har kontinuerlig luftkvalitets- 
övervakning. Läs mer.

Även lärare i Schweiz menar att för lite 
ventilationsåtgärder har gjorts. Veten- 
skapen har länge varnat för att skolbarn 
smittas av Covid-19 mycket snabbare när 
luftkvaliteten är dålig. Enligt Marcel 
Salathé, epidemiolog på ETH Lausanne, 
så skulle också bättre ventilationssystem 
bidra till bättre folkhälsa.
Se det här. (Se Play SRF efter 19:40)

Bättre ventilation i skolor

https://www.svenskventilation.se/ventilation/energi/atgarder/
https://www.svenskventilation.se/ventilation/halsa/forebygga-luftburen-smitta/
https://www.svenskventilation.se/ventilation/halsa/forebygga-luftburen-smitta/
https://www.svenskventilation.se/publikation/klimatkatalysatorn/
https://sverigesradio.se/artikel/kommuner-kan-spara-el-pa-sankt-ventilation-regler-satter-stopp
https://www.energi-miljo.se/region-skane-aktiva-energieffektiviserare/
https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/ny-metodik-att-berakna-luftfororeningar-ger-sverigetackande-exponerings-och-halsounderlag-1.187073
https://youtu.be/Sygaqhxlqk4
https://www.linkedin.com/posts/svensk-ventilation_energieffektivisering-activity-6975772866873057280-JcbL?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/09/postdoc-stod-till-forskning-om-luftburna-virus-i-arbetsmiljoer/
https://thetyee.ca/News/2022/09/20/Schools-Good-Air-Everything/
https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/fa56ade8-2738-4a0b-9bb2-264b9dfb5a65
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Hur vet vi att koldioxidhalten i atmosfären ökar?
Lyssna och läs hur forskarna förklara hur
mätningarna går till. Läs mer.
 

Eftersom bakgrundshalterna ökar så är marginalen
till godtagbar koldioxidhalt inomhus snävare och
enligt forskaren Pawel Wargocki så pekar forskning
på att att även måttliga koldioxidhalter kan påverka
vår sömn. Redan vid 800 ppm misstänker man att
sömnen börjar påverkas. Se presentationen här. 

Lyssna även på Arsen Melikov, DTU om Air distribu-
tion and CO2 based demand controlled ventilation.
Se webbinariet här.

Koldioxidhalten i luften

Ventilation i fältsjukhus, 3 och 5 oktober, 
OBS! kl. 11.30, hålls av EMTF. Anmäl dig här.
Ny branschstandard för teknisk- och 
brandisolering, 10 oktober
Webbinarium om filter, 17 oktober
Torr luft inomhus: är det ett problem och 
kan vi lösa det?, 24 oktober
Rökkontroll: vad, varför och hur?, 11 
november OBS! kl 11.00

Kommande webbinarier
Webbinarierna hålls mellan 12.00-13.00 följande 
datum:

Alla är välkomna att delta. Webbinarier spelas in 
och kan ses i efterhand på hemsidan.

Roomvent på Nordbygg 2024 
Roomvent 2024 kommer att hållas 23:e-25:e april på
Nordbygg i Stockholm. Roomvent är en väletablerad
internationell konferens inom ventilation för
forskare, studerande och branschen. Första
Roomvent hölls i Stockholm 1987. Roomvent har
alltid varit välbesökt av forskare och akademiker
från hela världen. 

Det ska löna sig att energi-
effektivisera. Därför erbjuder nu de
flesta banker sina kunder som bor i
ett energieffektivt hus, energiklass
A eller B enligt Boverkets 

Energieffektivt ger lägre boränta

klassificering, sitt bolån omvandlat till ett Grönt
bolån – med en rabatt på sitt bolån. 
Läs mer.

Samarbetspartners för projektet Buildings Post
Corona bjuder in till första presentation kring vad
de 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

Se hela inbjudan och registrera dig här.

Buildings Post Corona

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/experten-forklarar-hur-vet-vi-att-koldioxiden-faktiskt-okar
https://youtu.be/1EguzbyQcQI?t=1192
https://youtu.be/1EguzbyQcQI?t=1192
https://youtu.be/taIVpHTD2dQ?t=8303
https://www.emtf.se/aktiviteter/
https://www.svenskventilation.se/publikation/webbinarier/
https://www.svenskfastighetsutveckling.se/2022/09/28/energieffektivt-huslagre-boranta/
https://www.buildingspostcorona.se/
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/08/220816_Inbjudan-BPC-Knowledge-Session44-kopia.pdf
https://kth-se.zoom.us/meeting/register/u5Eodu2srDsqH91b_caXkQzzD1tikTvNJI9A
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Konjunktur & marknad

Vår konjunkturrapport
Nu tyder emellertid allt på att den ekonomiska 
uppgång som skedde under återhämtningen efter 
pandemin har upphört. Stigande räntor, hög 
inflation, prischock på el samt fortsatt komponent- 
brist minskar såväl hushållens konsumtion som 
företagens investeringar. I år väntas BNP stiga med 
omkring 2 procent och under 2023 strax under 1,0 
enligt Navet Analytics. Se rapporten för ventilations- 
installationer under medlemsinloggningen.

Källa: Prognoscentret

Bostadsmarknaden sjunker 
men lokaler dämpar fallet
Enligt Prognoscentret så kyls byggmarknaden ner.
Investeringarna sjunker kraftigt under 2023 då
ekonomin går in i en lågkonjunktur. En kombination
av skyhöga byggkostnader, energikris, stigande
inflation och utbudsstörningar leder till att de totala
investeringarna väntas falla med 9 procent. 
Läs mer.

Bostadsbyggandet tvärnitar

Källa: SCB, Konjunkturinstitutet och SBAB 

SBAB:s rapport Bomarknadsnytt är ganska dyster.
De förutspår en tvärdykning av antalet påbörjade
nya bostäder. Läs rapporten.

Oro för brott hindrar investeringar
Tio procent av byggföretagen har avstått
investeringar i verksamheten under det senaste
halvåret till följd av oro eller utsatthet för brott. 
Läs mer.

https://www.svenskventilation.se/mina-sidor/marknad/konjunkturrapport-varje-halvar/
https://newsroom.notified.com/prognoscentret---se/posts/pressreleases/investeringar-i-byggmarknaden-sjunker-men-lok-1
https://www.sbab.se/download/18.e7e8c78182d4bd6e97112e/1663158901680/Bomarknadsnytt%203%202022.pdf
https://www.byggvarlden.se/oro-for-brott-hindrar-investeringar/
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Remisser & standarder Myndigheter
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SIS TK181 Brandsäkerhet
Kommittén möttes 15 sept och diskuterades
bl.a. ny Byggproduktförordning (CPR) och nytt
Direktiv om byggnaders energiprestanda. Läs
mer om CPR och EPBD.

SIS TK189 Byggnaders Energiprestanda
Kommittén möttes 22 sept och pratade om bl.a.
forslag till ändring av EXAP-standarden EN-
15882-1

CEN/TC 156 Ventilation for buildings
Nästa plenarmöte den 14 - 15 nov, endast
digitalt. Anmälan till SIS för de som vill delta.

Remisser

Synpunkter på SGBC:s nya
manualgeneration Miljöbyggnad 4.0, 2
september
Boverket: Hearing gränsvärden vid
klimatdeklaration, 5 september 

Svensk Ventilation är branschens
remissinstans och vi har under 
september svarat på följande remisser:

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.

Energimyndigheten

Utökat lagstöd för produktkontroll
Till följd av EU:s nya marknadskontroll har 
Energimyndigheten befogenhet att utföra 
oanmälda inspektioner och fysiskt kontrollera en 
produkt. De får även införskaffa varuprov under 
dold identitet och har befogenhet att avlägsna 
innehåll på webbsidor. Läs mer.

Energimyndigheten har publicerat översikten 
Energiläget 2022. Publikationen visar en samlad 
och lättillgänglig bild av utvecklingen på energi- 
området i Sverige. Slutlig energianvändning i 
bostäder och service var enligt översikten 140 
TWh. Läs Energiläget 2022 här.

Översikt över energiläget

Regeringen uppdrar de statliga
myndigheter som anges i
bilagan att, t.o.m. den 31 mars 2023, vidta möjliga
och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den
statliga förvaltningen. Läs inklusive bilagan.

SS-EN 15882-2:2022 Del 2: Brandspjäll
SS-EN 1366-10:2022 Del 10: Spjäll för
rökkontroll

Följande dokument från SIS TK181 kommitté
har lagts upp som SS standard:

Logga in för att se.

Nordic Ventilation Forum är ett samarbetsforum
för bl.a. de nordiska myndigheter med ansvar för
ventilation.

Den 21 september hölls webbinariet Ventilation
control by demand - Nordic experience. Lyssna
på experter och myndighetspersoner.

Nordic Ventilation Forum

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Byggprodukter-oversyn-av-EU-reglerna_sv
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en#proposal-for-a-revision-of-the-directive
https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/utokat-lagstod-for-kontroll-av-produkter/
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/
https://www.regeringen.se/4a58bd/contentassets/8a8d8683084d48308e8aed5c32d60e8f/uppdrag-att-vidta-energibesparingsatgarder-inom-den-statliga-forvaltningen.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sis.se%2Fprodukter%2Fmiljo-och-halsoskydd-sakerhet%2Fskydd-mot-brand%2Fovrigt%2Fss-en-15882-22022%2F&data=05%7C01%7Cbarbarella.gyi.grejalde%40svenskventilation.se%7C3a05bac199f744c40ccc08daa1eb0afe%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C638000328110371936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FNjIBQFhdZAHYvy1y2ai7jZQnaFV%2F8NdJ8L8IcHrRtM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sis.se%2Fprodukter%2Fmiljo-och-halsoskydd-sakerhet%2Fskydd-mot-brand%2Fbrandtalighet-for-byggnadsmaterial%2Fss-en-1366-102022%2F&data=05%7C01%7Cbarbarella.gyi.grejalde%40svenskventilation.se%7C3a05bac199f744c40ccc08daa1eb0afe%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C638000328110371936%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7qefG5TdoOEA0lh9arxxeP2CCSB2Zo7QOaNLgrR%2BPHM%3D&reserved=0
https://login.iso.org/portal/
https://youtu.be/taIVpHTD2dQ
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Ansvar för ventilation
Arbetsmiljöverket  har uppdaterat webbsidan om 
ansvar för ventilation. Ytterst ansvar ligger hos 
arbetsgivaren men även hyresvärdar, 
fastighetsägare, byggare och projekterare.
Läs mer.
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Arbetsmiljöverket

Webbsidan om processventilation
Arbetsmiljöverket har uppdaterat webbsidan om 
processventilation. Läs mer.

Utvärdering av energiprestanda
Boverket ska i dialog med Energimyndigheten 
genomföra en kontrollstation i syfte att utvärdera 
att byggreglerna bidrar till teknikneutrala val av 
hållbara uppvärmningssystem och energi- 
effektiva byggnader.
Läs mer.

Boverket

Nationellt system för OVK
Arbetar du med obligatorisk ventilationskontroll,
OVK?

Då kan du anmäla ditt intresse att vara med i en
referensgrupp. Referensgruppen är tänkt att
stödja Boverkets arbete med att göra en förstudie
om ett nationellt system för rapportering och
lagring av obligatorisk ventilationskontroll.  

Anmäl dig här. 

Folkhälsomyndigheten

Vägledning - hälsoskydd i skolor 
Folkhälsomyndigheten har publicerat en
tillsynsvägledning om hälsoskydd i skolor och
förskolor. Vägledningen tar upp relevant
miljölagstiftning och miljöfaktorer såsom
städning, luftkvalitet och ventilation, allergener,
smittskydd och hygien.

I vägledningen framgår exempel på vad som kan
ingå i verksamhetsutövarens egenkontroll och
hänvisningar till FOHM:s allmänna råd om
inomhusmiljö.

Läs om vägledningen.

Energimarknadsinspektionen

På uppdrag av Energimarknadsinspektion ska IVL
Svenska Miljöinstitutet göra en studie kring
hushållskunders efterfrågeflexibilitet.  

I oktober genomför IVL intervjuer med olika
marknadsaktörer angående konsumenters
möjligheter att bidra med efterfrågeflexibilitet. 
I november genomför IVL en större enkät med
olika typer av marknadsaktörer.

Kontakta Svensk Ventilation om ni vill delta.

Naturvårdsverket

Luftkvaliteten i Sverige är bättre
Luftkvaliteten i Sverige är bättre än i många andra 
länder. Men fortfarande dör flera tusen människor 
i Sverige i förtid på grund av luftföroreningar. 
Arbete kvarstår för att uppnå en bra luftkvalitet i 
framför allt våra städer. Det pågår diskussioner om 
en skärpning av EU:s gränsvärden för luftkvalitet 
efter att WHO skärpte sina rekommenderade 
värden under 2021. Läs mer. 

https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/ansvar-for-ventilation/
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/processventilation---franluft-vid-kallan/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/kontrollstation-om-byggnaders-energiprestanda-vart-tredje-ar/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/digitalisering/lovbyggtillsyn/digitalisering-av-ovk/intresseanmalan-referensgrupp-ovk/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/t/tillsynsvagledning-om-halsoskydd-i-skolor-och-forskolor/
https://www.ei.se/download/18.d4c49f01764cbd606218b3b/1617109641860/Efterfrageflexibilitet-en-outnyttjad-resurs-broschyr.pdf
mailto:andreas.martinsson@svenskventilation.se
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/luften-blir-battre--men-fortfarande-langt-kvar/
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Utbildning

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. 

Sen antagning är öppen till den 7 november 
2022.

Läs mer och ansök här.

Bli ventilationsinjusterare

Se en kort video om utbildningen
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Hållbarhet

Återvunnet byggmaterial ger stor
klimatnytta
IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av
Återvinningsindustrierna har gjort en
undersökning på hur mycket koldioxid kan sparas
genom återvunnet byggmaterial. Metaller,
hårdplast och cellplast rekommenderas att
återanvända. Läs mer.

Ny arbetsgrupp: PCR Sverige
En arbetsgrupp inom Styrgrupp Hållbarhet har 
skapats med syfte att ta fram förslag för PCR 
(Product Category Rules) för ventilation inför 
arbetet med att standardisera detta i Europa. PCR 
är styrande när sedan EPD:er ska tas fram.

Vill ni delta i detta arbete? Kontakta oss på 
info@svenskventilation.se

Jenny Svärd tillträder den 5
december tjänsten som vd
för branschorganisationen
Byggmaterialindustrierna.
Hon är idag ansvarig för
miljöpolicyarbetet på
Svenskt Näringsliv och tar
över vd-rollen med en
gedigen bakgrund inom
hållbar utveckling.

Jenny Svärd blir ny VD för
Byggmaterialindustrierna

https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
https://youtu.be/FpYH5uO4OGU
https://www.ivl.se/press/pressmeddelanden/2022-09-08-styrmedel-kravs-for-att-mojliggora-en-cirkular-ekonomi.html
mailto:info@svenskventilation.se
https://www.mynewsdesk.com/se/byggmaterialindustrierna-bysam-service-ab/pressreleases/jenny-svaerd-blir-ny-vd-foer-byggmaterialindustrierna-3203635?utm_campaign=send_list
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Webbinarier

Del 1: Avsteg från AB04/ABT06, 22 augusti
Del 2: Hur hanterar du störningar i projektet?
29 augusti
Del 3: Sex vanliga entreprenadjuridiska
misstag, 5 september
Del 4: Totalentreprenadens särdrag, 19
september

Under fyra måndagar i augusti och september,
har föreläsningarna inom entreprenadjuridik
hållits av Installatörsföretagen.

Som medlem i Svensk Ventilation har du
möjlighet att se alla föreläsningar i efterhand på 
Mina sidor – Presentationer.

Saknar du inloggning? Kontakta oss.

Båtresa! Under hösten är det dags för den
årliga båtresan. 
När? Onsdag 9/11 -  torsdag 10/11

Du anmäler dig här. Sista anmälningsdag 3
oktober. 

Lokalavdelning Stockholm

Svensk Ventilation
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Lokalavdelning Syd

Det är full fart med återupptagning av
lokalavdelning Syd! Mycket positiv att flera är
intresserade att gå med i styrelsen. 

Vi kickstartar aktiviteter med ett hybrid
seminarium med temat:

Rökkontroll: vad, varför och hur? av Andreas
Martinsson, Svensk Ventilation och Martin
Borgström, Systemair

När? 2022-11-11 
Tid? kl. 11.00
Plats? Malmö och online

Ta emot en yrkeselev och stötta
elevens yrkesutveckling
Skolverket har tagit fram en
broschyr  som informerar
arbetsgivaren om vad det
innebär att ha en yrkeselev på
arbetsplatsen.

Se den här.

Entreprenadjuridik -
en utbildningsserie

https://www.svenskventilation.se/mina-sidor/presentationer/
mailto:barbarella.gyi.grejalde@svenskventilation.se
mailto:barbarella.gyi.grejalde@svenskventilation.se
https://forms.gle/5r2rdpQsckgEudvSA
https://www.skolverket.se/getFile?file=10295
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Ventilationsteknik
2022-11-15 – 2022-11-16, 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, Katrineholm

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
2022-10-10 – 2022-10-12, Stockholm
2022-11-21 – 2022-11-23, Göteborg
2022-11-29 – 2022-12-01, Stockholm

Installationsbrandskydd
Kontakta INSU

Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, vent
Kontakta INSU

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
Är du VVS-ingenjör, servicetekniker eller har
minst tre års erfarenhet som ventilationsmontör
så kan fortfarande söka den kostnadsfria YH-
utbildningen: 

Ventilationsinjusterare, distans på halvfart. 
 Sen antagning är öppen till den 7 november 2022

Ett tips är att redan nu säkerställa att du har både
gymnasiebetyg, intyg på tidigare studier och
korrekta arbetsgivarintyg 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/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
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/


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

2022-08-25  Golftävling, Sollentuna  2022-09-26
Workshop: Hur får vi fart på
energieffektivisering i småhus? 

2022-09-01   Referensgrupp rapport teknisk isolering  2022-09-26  Arbetsgrupp EU- Taxonomi 

2022-09-01   Arbetsgrupp Brandbok 2024   2022-09-28 
Arbetsgrupp Strategi -
energieffektivisering 

2022-09-05  Styrgrupp Utbildning  2022-09-29 
Referensgruppsmöte: Sensorer för
energieffektiv och god ventilation 

2022-09-05   Arbetsgrupp Roadshow, avstämning  2022-09-30 
CEN TC127 joint WG1-2-3 group on
standard supporting constructions 

2022-09-06  Styrgrupp Hållbarhet  2022-10-03 
Webbinarium ” ventilation i
fältsjukhus” 

2022-09-06  Arbetsgrupp Cirkuläritet  2022-10-04  Styrgrupp brand 

2022-09-06   Arbetsgrupp Taxonomi  2022-10-05  CEN/TC 127/WG 2  

2022-09-07  Styrgrupp Brand  2022-10-06  Webbinarium Building Post Corona 

2022-09-12  EU Taxonomi, datadelning 
2022-10-06 –
2022-10-07 

Styrelsemöte, Kvänum 

2022-09-13  
Ledningsgruppsmöte: VVS-ingenjör,
projektledare, kalkylator,
ventilationinjusterare 

2022-10-10 
Webbinarium nya branschstandarder
för teknisk- och brandisolering 

2022-09-13   Styrgrupp Brand   2022-10-10  Arbetsgrupp Roadshow 

2022-09-21  Styrgrupp Produkter  2022-10-11  Arbetsgrupp Cirkuläritet 

2022-09-21   Nordic Ventilation Forum online 2022  2022-10-17  Webbinarium om filter 

2022-09-22 
Arbetsgrupp Typgodkännade
brandisolerade kanaler 

2022-10-19 
Kommittémöte SIS/TK 170
Luftbehandlingsteknik 

2022-09-22  Kommittémöte SIS/TK 181 Brandsäkerhet  2022-10-20 
Arbetsgrupp Osuppfånging hos
spiskåpor och köksfläktar 

2022-09-22   Arbetsgrupp Rekrytering  2022-10-24  Webbinarium om fukt 

2022-09-23   Samla kraft- om energieffektivisering 
2022-10-25 –
2022-10-28 

Eurovent Summit  

2022-09-23   CEN/TC 156/WG 2     

Medlemskalender augusti–oktober 2022
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