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"Spar på energi – inte på våra
barns hälsa"
De allt högre elpriserna har dragit i gång en 
intensiv diskussion om hur vi kan spara energi. 
Bland annat talas det om att minska ventilationen i 
kommunernas skolor.  Men det finns andra sätt att 
minska energianvändningen för ventilationen som 
inte riskerar att försämrar inomhusmiljön. Tappa 
inte fokus på god inomhusmiljö! Låt inte barnen 
betala notan med sämre hälsa. Se debattartikeln.

Döden på bygget
Byggcheferna har publicerats en rapport om 
dödsolyckor i byggbranschen. Sedan 2019 har 
samhällsbyggnad haft tio dödsolyckor varje år. En 
nollvision finns på papperet men det är långt ifrån 
målet. Läs mer och ta del av rapporten.

World Ventil8 Day

Miljöinspektören Lisa Karlström menar att 
radonmätning är "en billig livförsäkring". 
Bland de olika åtgärder för att skydda huset från 
radon, är att se över ventilationen och täta 
grunden. Lyssna på P4 Norrbotten.

Satsa mera på inomhusluften!
David N. Fisman, professor i epidemiologi från 
Kanada menar att  vi måste börja tänka på 
luftkvaliteten på samma sätt som vi förr gjorde 
med vattenkvaliteten för att undvika sjukdom och 
död. Läs mer.

Radonmätning – en livförsäkring

Den 8:e november firas
World Ventil8 Day.

kl. 13.00 Webbinarium – Practical ventilation

kl. 14.00 Runda bordssamtal – Indoor Air Quality
kl. 16.00 Panelsamtal – Breathing City Celebrate 

                          solutions

              Ventilate! Integrated ‘smart’ building controls

Det är ytterst viktigt att lyfta betydelsen av 
ventilation som bidrar till god hälsa och 
välmående. Var med, fira och sprid budskapet 
genom att använda #CelebrateVentil8 och gärna 
även #andasfriskt.
Anmäl dig till följande:

Strängare energiprestandakrav
Europeiska unionens råd har nu enats
om strängare regler för byggnaders 
energiprestanda. Huvudmålen för 

Eldande påverkar luftkvaliteten
Stigande elpriser får fler att vedelda hemma. 
 Eldandet påverkar luftkvaliteten som kan leda till
hjärtinfarkter, stroke och demens. Framförallt
kan barn och unga drabbas av sämre
lungkapacitet för livet. Lyssna på SVT nyheterna
och hur du vedeldar rätt. 

översynen är att alla nya byggnader bör vara
nollutsläppsbyggnader senast 2030 och att
befintliga byggnader bör omvandlas till
nollutsläppsbyggnader senast 2050. 
Läs om 55 %-paketet och Infografik – Fit for 55

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/spar-pa-energi-inte-pa-vara-barns-halsa/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/spar-pa-energi-inte-pa-vara-barns-halsa/
https://www.byggnyheter.se/20221007/27695/hur-kan-trenden-med-dodsolyckorna-inom-samhallsbyggnad-brytas
https://byggcheferna.se/app/uploads/2022/10/Dodenpabygget.pdf
https://byggcheferna.se/app/uploads/2022/10/Dodenpabygget.pdf
https://sverigesradio.se/artikel/radonmatning-en-billig-livforsakring
https://sverigesradio.se/artikel/radonmatning-en-billig-livforsakring
https://www.dlsph.utoronto.ca/faculty-profile/fisman-david-n/
https://www.treehugger.com/air-is-new-poop-6751161
https://www.treehugger.com/air-is-new-poop-6751161
https://www.worldventil8day.com/
https://register.gotowebinar.com/register/3133848259128007947
https://blog.worldventil8day.com/ventil8day-events/launchroundtable?hsLang=en
https://www.eventbrite.co.uk/e/world-ventil8-day-breathing-city-celebrate-ventilate-tickets-439541830447
https://www.eventbrite.co.uk/e/world-ventil8-day-breathing-city-celebrate-ventilate-tickets-439541830447
https://register.gotowebinar.com/register/3133848259128007947
https://www.eventbrite.co.uk/e/world-ventil8-day-breathing-city-celebrate-ventilate-tickets-439541830447
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/oro-over-okat-eldande-risk-for-sjukdomar-hos-unga
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/oro-over-okat-eldande-risk-for-sjukdomar-hos-unga
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/naturvardsverket-myselda-inte
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/naturvardsverket-myselda-inte
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/
https://www.consilium.europa.eu/sv/infographics/fit-for-55-making-buildings-in-the-eu-greener/
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VAV system: Att tänka på – 14 nov,
Stockholm och hybrid
Komfortkyla, 21 nov
Introduktion av den nya webbapplikationen
för eBVD – 22 nov OBS! kl 09.00
Elsäkerhet vid Arbete (EvA) – 28 nov
Rökkontroll: vad, varför och hur? – 9 dec

Ljud i ventilationsanläggningar – 12 dec,
Stockholm och hybrid
Energy and Indoor Environmental Quality
Performance of Personalised Environmental
Control Systems – 12 dec, OBS! kl 16.30
Vad är acceptabel luftkvalitét? – 19 dec

Webbinarierna hålls mellan 12.00-13.00 följande
datum:

        OBS! kl 11.00 - Malmö och hybrid

6 dec: Pulsen Konferens i Borås
7 dec: Halmstads Teater i Halmstad
8 dec: Elite Hotel Ideon i Lund

kl 10.00 - 10.45 Extern föredragshållare, 
Chalmers CIT
kl 10.45 - 11.00 Kaffe
kl 11.05 - 12.00 Energieffektivisering 

kl 12.00 Vi bjuder på lunch

Snart kör vi igång den nya Roadshowen: 
"Ventilation – Problem eller lösning i dagens 
energisituation?"

Vi riktar oss mot fastighetsägare, 
driftorganisationer, projektörer, installatörer m.fl. 
Inledningsvis besöker vi södra Sverige. Inbjudan 
kommer snart. Här kan du redan nu anmäla dig.

Roadshowprogrammet:

       – Varför är det viktigt med ett bra    
           inomhusklimat?
       – Vad är hållbarhet för er?
       – Trender

Stora Inneklimatpriset

Samla kraft - ett nytt initiativ

Kommande webbinarier

Nu samlas en rad företag och samhällsaktörer kring ett
gemensamt initiativ - Samla kraft. Huvudsyfte med
initiativet är att öka energieffektivisering, lyfta
branschen och bidra till ett mer långsiktigt hållbart
samhälle. Läs mer och delta på informationsmötet den
8 november kl.08.00. 

Förslagslådan för den 22:a upplagan
av Stora Inneklimatpriset har öppnat.

Imkanal 2022
Den nya versionen av skriften består i grunden 
av samma krav som tidigare, dock har alla 
tidigare rådstexter lyfts ut ur Imkanalskriften 
samtidigt som vissa kompletteringar har gjorts. 
Läs Imkanal 2022 och Lathund - Imkanal 2002 

Brand och osuppfångning m.m.

Utvändigt brandisolerade ventilationskanaler 
av stålplåt – typgodkännanderegler
Vägledning – test och verifiering av fläktmotor 
för ”Fläkt i drift”
Osuppfångning i spiskåpor och köksfläktar för 
bostäder – vägledning

Osuppfångning i bostadskök
Rökkontroll: vad, varför och hur - en guide

Under 2022 har det tagits fram flera vägledningar:

Se även presentationerna:

https://www.ivl.se/evenemang/221122-introduktion-av-den-nya-webbapplikationen-for-ebvd.html
https://www.ivl.se/evenemang/221122-introduktion-av-den-nya-webbapplikationen-for-ebvd.html
https://www.ivl.se/evenemang/221122-introduktion-av-den-nya-webbapplikationen-for-ebvd.html
https://www.aivc.org/event/12-december-2022-webinar-iea-ebc-annex-87-energy-and-indoor-environmental-quality-performance
https://forms.gle/UimSQm8rNfBZCGnp6
https://forms.gle/UimSQm8rNfBZCGnp6
https://forms.gle/UimSQm8rNfBZCGnp6
https://forms.gle/UimSQm8rNfBZCGnp6
https://eef.se/samla-kraft-med-eef/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA2ODgzN2QtNzdjNy00NmUwLThlNjItNzA3MGQxNzFjM2Zk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%221d019c94-da7b-49c2-bf93-5ee1bb4b6882%22%2C%22Oid%22%3A%22ce8744fc-5eb6-4363-a487-a4898e4fdf04%22%7D
https://slussen.biz/Inneklimatpriset
https://slussen.biz/Inneklimatpriset
https://imkanal.se/wp-content/uploads/2022/09/Fo%CC%88reskriften-Imkanal-2022.pdf
https://imkanal.se/wp-content/uploads/2022/09/Lathund-Imkanal-2022.pdf
https://imkanal.se/wp-content/uploads/2022/09/Lathund-Imkanal-2022.pdf
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/06/Remissutga%CC%8Ava_Utva%CC%88ndigt-brandisolerade-ventilationskanaler-av-sta%CC%8Alpla%CC%8At-typgodka%CC%88nnanderegler.pdf
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/06/Remissutga%CC%8Ava_Utva%CC%88ndigt-brandisolerade-ventilationskanaler-av-sta%CC%8Alpla%CC%8At-typgodka%CC%88nnanderegler.pdf
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/06/Va%CC%88gledning-%E2%80%93-test-och-verifiering-fla%CC%88ktmotor-fla%CC%88kt-i-drift-3.pdf
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2022/06/Va%CC%88gledning-%E2%80%93-test-och-verifiering-fla%CC%88ktmotor-fla%CC%88kt-i-drift-3.pdf
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/11/Osuppfa%CC%8Angning-i-spiska%CC%8Apor-och-koksflaktar-va%CC%88gledning-2022-02-14.pdf
https://wwwsvenskventila.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/11/Osuppfa%CC%8Angning-i-spiska%CC%8Apor-och-koksflaktar-va%CC%88gledning-2022-02-14.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cR9uBkGRy68
https://www.youtube.com/watch?v=kPW5DNH_Tlg
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Snabb ökning på byggkostnader
Kostnaderna för att bygga flerbostadshus ökade med
1, 2 procent i september jämfört med augusti.
Ökningen jämfört med september i fjol ligger
därmed med 14,6 procent. Läs mer.

Investeringssignalen okt 2022
Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och 
anläggningar krymper med nästan tio procent under 
2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. 
Framförallt är det minskat bostadsbyggande som 
tynger konjunkturen 2023. Starkast under 2023 
kommer dock byggmarknaden i norra Sverige att 
vara. Ladda ner rapporten.

Professor Daniel Waldenström tycker att
skriveriet om ekonomin är överdrivet. Han anser
att det målas upp en för mörk bild av utsikterna.
Läs mer och artikeln i TT.

Överdrift om ekonomiska läget

Trots vikande efterfrågan är
kompetensbrist en fortsatt stor
utmaning för arkitekt- och ingenjörs-
företag enligt Innovationsföretagens
senaste konjunkturrapport. 

Bostadsbyggandet förväntas minska markant efter
att ha nått en topp under 2021. Inbromsningen är
svårbedömd i synnerhet 2023. I ett positivt scenario
kan byggtakten bli tydligt högre än i Boverkets
prognos, men det kan inte uteslutas att byggandet
faller ner mot 35 000 påbörjade bostäder 2023 och
2024. Läs prognosen. 

Boverket uppdaterar sin prognos

Svenska konjunkturen – Byggraset
Varsel, konkurser och en nedgång som påminner om
förra finanskrisen. Läget i byggbranschen beskrivs
som en giftig cocktail som snart kan slå stenhårt mot
jobben. Mindre aktörer, särskilt de som är nischade
att bygga bostäder, lär få det mycket tufft. 
Läs mer.

Totalt förväntar sig nu 36 procent av företagen
ett ökat orderläge kommande sex månader
vilket är en kraftig minskning från 61 procent i
februari 2022. Ladda ner rapporten.

https://www.almega.se/app/uploads/sites/6/2022/10/investeringssignalen-final-ny.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/byggnadsprisindex-samt-faktorprisindex-for-byggnader/byggkostnadsindex-bki/pong/statistiknyhet/byggkostnadsindex-for-byggnader-september-2022/
https://byggforetagen.se/app/uploads/2022/10/BK2_2022.pdf
https://www.almega.se/app/uploads/sites/6/2022/10/investeringssignalen-final-ny.pdf
https://omni.se/professor-delar-inte-dyster-bild-av-ekonomin-overdrivet/a/wAAJkM
https://tt.omni.se/darfor-kraschar-inte-ekonomin/a/9zzWXw
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/indikatorer/
https://www.tn.se/naringsliv/byggraset-da-kommer-varselvagen-rejal-djupdykning/
https://www.almega.se/app/uploads/sites/6/2022/10/investeringssignalen-final-ny.pdf
https://www.almega.se/app/uploads/sites/6/2022/10/investeringssignalen-final-ny.pdf


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

Remisser 

OKTOBER  2022 ,  NUMMER 8

Remissvar

föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur
föreskriftstexter om byggarbetsmiljö-
samordning, planering och projektering

Svensk Ventilation är branschens remiss-
instans och vi har under oktober svarat på
följande remiss: Arbetsmiljöverkets 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.

ISO/CD 23742 Test method for evaluation of
permeability and filtration efficiency
distribution of bag filter medium
ISO 5801:2017 (Ed 3) Fans — Performance
testing using standardized airways
EN 13141-3:2017 Ventilation for buildings -
Performance testing of components/products
for residential ventilation, Part 3: Range hoods
for residential use without fan
EN 16798:2017 Energy performance of building
- Ventilation for buildings

Part 5-1: Calculation methods for energy
requirements of ventilation and air
conditioning systems - Method 1:
Distribution and generation
Part 7: Calculation methods for the
determination of air flow rates in buildings
including infiltration
Part 9: Calculation methods for energy
requirements of cooling systems – General
Part 13: Calculation of cooling systems  –
Generation
Part 15: Calculation of cooling systems  -
Storage
Part 17: Guidelines for inspection of
ventilation and air conditioning systems 

 prEN 1751  Ventilation for buildings - Air
terminal devices - Aerodynamic testing of
damper and valves

SS 827101 Luftdon - Ytterväggsgaller med
fästram

        Standarder som har utfört systematisk översyn:

         Standard som har reviderats:

         Standard som utgår enligt beslut från TK 170: 

          Logga in för att se.

Tidigare webbinarier

21 sept: Why indoor environmental quality (IEQ) 

29 sept: Take a deep breath on indoor air quality

06 okt:  Buildings Post Corona
10 okt:  Branschstandard teknisk isolering och  

17 okt:  Hur ett filter påverkar luftkvalitén och 

24 okt:  Torr luft inomhus, är det ett problem och 

26 okt:  Understanding humidity's impact on 

Svensk Ventilation och andra organisationer har hållit
olika webbinarier som ni kan ta del av:

                        matters: towards healthier buildings
                        European Ventilation Industry Association 

                       What role for the EU?
                       European Health Forum

                      brandisolering av ventilationskanaler

                       hälsan

                       kan vi lösa det?

                       health

Standarder

https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/?preview=true
https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisolutions.iso.org%2Fballots%2Fpart%2Fnpos%2FballotAction.do%3Fmethod%3DdoView%26id%3D86109&data=05%7C01%7Cbarbarella.gyi.grejalde%40svenskventilation.se%7C0dbea5eeae4c4934fe8408dab5d19611%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C638022209514602110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jBqMsoPwodtjnAaZ6%2F%2F34%2B8vI1ClZvITN1e1FXqCDho%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisolutions.iso.org%2Fballots%2Fpart%2Fnpos%2FballotAction.do%3Fmethod%3DdoView%26id%3D86715%26ballotTypes%3DballotTypeGroup%26tenant%3DSIS&data=05%7C01%7Cbarbarella.gyi.grejalde%40svenskventilation.se%7C0dbea5eeae4c4934fe8408dab5d19611%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C638022209514602110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rA%2FzaX%2FcqUyRKFVNlMqa8nYA6VE0qEcZa3YCt%2BiBg0U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisolutions.iso.org%2Fballots%2Fpart%2Fnpos%2FballotAction.do%3Fmethod%3DdoView%26id%3D86715%26ballotTypes%3DballotTypeGroup%26tenant%3DSIS&data=05%7C01%7Cbarbarella.gyi.grejalde%40svenskventilation.se%7C0dbea5eeae4c4934fe8408dab5d19611%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C638022209514602110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rA%2FzaX%2FcqUyRKFVNlMqa8nYA6VE0qEcZa3YCt%2BiBg0U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisolutions.iso.org%2Fballots%2Fpart%2Fnpos%2FballotAction.do%3Fmethod%3DdoView%26id%3D86758%26ballotTypes%3DballotTypeGroup%26tenant%3DSIS&data=05%7C01%7Cbarbarella.gyi.grejalde%40svenskventilation.se%7C0dbea5eeae4c4934fe8408dab5d19611%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C638022209514602110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FERtgDEkIPcwStmHlDudV%2F4ZidlKPlJpTMnsy4nP424%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisolutions.iso.org%2Fballots%2Fpart%2Fncib%2FballotAction.do%3Fmethod%3DdoView%26id%3D89064&data=05%7C01%7Cbarbarella.gyi.grejalde%40svenskventilation.se%7C0dbea5eeae4c4934fe8408dab5d19611%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C638022209514602110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WHsY2QlgojamMIiRb5msGhRUpV31uLUeRaueNmbxWZs%3D&reserved=0
https://login.iso.org/portal/
https://twitter.com/i/broadcasts/1rmxPkZBodbJN
https://twitter.com/i/broadcasts/1rmxPkZBodbJN
https://www.ehfg.org/conference/programme/sessions/take-a-deep-breath-on-indoor-air-quality
https://www.buildingspostcorona.se/about-the-project/presentations
https://www.youtube.com/watch?v=TuLxYURoqbA
https://www.youtube.com/watch?v=TuLxYURoqbA
https://youtu.be/K06kp5DC1X8
https://youtu.be/K06kp5DC1X8
https://youtu.be/6h5lH6N-l-8
https://youtu.be/6h5lH6N-l-8
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/6323219229472957965/4306170646672530702/barbarella.gyi.grejalde@svenskventilation.se?registrantKey=8144186407460913680&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/6323219229472957965/4306170646672530702/barbarella.gyi.grejalde@svenskventilation.se?registrantKey=8144186407460913680&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://twitter.com/i/broadcasts/1rmxPkZBodbJN
https://www.youtube.com/watch?v=TuLxYURoqbA
https://youtu.be/K06kp5DC1X8
https://youtu.be/6h5lH6N-l-8
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/6323219229472957965/4306170646672530702/barbarella.gyi.grejalde@svenskventilation.se?registrantKey=8144186407460913680&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
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Hållbarhet & energieffektivisering

Viktigaste frågan är hållbarhet
Jenny Svärd, kommande vd:n för Byggmaterial- 
industrierna, tycker att hållbarhet är den 
viktigaste frågan. Byggbranschen står för 20 
procent av klimatutsläppen och har en viktig roll 
för att ta fram lösningar som möjliggör ett 
klimatneutralt samhälle och hållbart byggande. 
Läs mer.

Återbruk och cirkuläritet i fokus
I Uppsala pågår ett renoveringsprojekt där 
återbrukat material används så långt det är möjligt 
i byggprocessen. Allt går inte att återbrukas men 
stora möjligheter finns att utveckla arbetet om 
man gör det på rätt sätt. Läs mer.

Staden och fastighetsbranschen i Göteborg satsar 
också på att höja omställningen till återbruk och 
cirkuläritet markant. Det är ett effektivt sätt att 
minska klimatpåverkan från byggbranschen.
Läs mer.

Cirkulär ekonomi inom bygg
Fler och fler inom byggbranschen säger sig vara 
redo för att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. 
Trots detta är det få aktörer som gör det i praktiken. 
Detta kan kanske till viss del bero på regleringen av- 
seende ansvar för fel i material i standardavtalen AB 
04 och ABT 06. Läs mer. 

Energibanta steg för steg
EU föreslår att spara fem procent på energi men 
enligt energirådgivaren Roger Gunnarsson, kan 
enkla åtgärder ge upp till 30 procent energi- 
besparing. Inom detaljhandel kan det vara 
belysning och ventilation som ger störst 
besparingsmöjlighet. 
Läs mer om energibantnings tips.

Energieffektivisering minskar 
energipriset för alla
Att spara energi sänker elräkning och minskar 
exponering för försörjningsbrist. Energi ska 
användas på ett medvetet och smart sätt skriver 
Europeiska kommissionen. Läs mer. 

I  samarbete med EU-länder och internationella 
organisationer har en verktygslåda tagits fram för 
åtgärder och stöd. 
Se det här.

Cirkulär framtid
Ta del av SIS:s digitala event om den cirkulära
framtiden. Det är fristående avsnitt där du får lära
dig innebörden av cirkulär ekonomi, framtidens
cirkulära materialflöden, cirkulära fastigheter och
cirkulärt byggande ur ett EU perspektiv. 
Se det här. 

https://www.byggvarlden.se/hallbarhet-ar-den-viktigaste-fragan/
https://www.byggvarlden.se/hallbarhet-ar-den-viktigaste-fragan/
https://byggfakta.today/aterbruk-och-cirkularitet-i-absolut-framkant-304045/nyhet.html?newsletterid=13781
https://byggfakta.today/aterbruk-och-cirkularitet-i-absolut-framkant-304045/nyhet.html?newsletterid=13781
https://www.byggnyheter.se/20221003/27663/goteborg-tar-storkliv-mot-aterbruk
https://www.byggnyheter.se/20221003/27663/goteborg-tar-storkliv-mot-aterbruk
https://byggfakta.today/cirkular-ekonomi-fallor-och-mojligheter-305548/nyhet.html?newsletterid=13805
https://byggfakta.today/cirkular-ekonomi-fallor-och-mojligheter-305548/nyhet.html?newsletterid=13805
https://miljo-utveckling.se/expertens-basta-tips-for-energieffektivisering-att-minska-fem-procent-ar-ganska-enkelt/?utm_campaign=Veckobrev&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&link_id=NPRIZkzOyECYG
https://miljo-utveckling.se/expertens-basta-tips-for-energieffektivisering-att-minska-fem-procent-ar-ganska-enkelt/?utm_campaign=Veckobrev&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&link_id=NPRIZkzOyECYG
https://miljo-utveckling.se/expertens-basta-tips-for-energieffektivisering-att-minska-fem-procent-ar-ganska-enkelt/?utm_campaign=Veckobrev&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&link_id=NPRIZkzOyECYG
https://miljo-utveckling.se/expertens-basta-tips-for-energieffektivisering-att-minska-fem-procent-ar-ganska-enkelt/?utm_campaign=Veckobrev&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&link_id=NPRIZkzOyECYG
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-driver-lower-energy-bills-2022-oct-11_sv
https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-driver-lower-energy-bills-2022-oct-11_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021DC0660&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN
https://www.sis.se/standarder/omrade/cirkular-ekonomi/cirkular-framtid?utm_campaign=sis-hs-edr&utm_medium=email&_hsmi=232060841&_hsenc=p2ANqtz--ckkAgQvbKZZmr8RzYUesK7rFa_4Z9D_EPjiZcrgZ2XMjeHEd_H7Izk6S6W96yPnoMjP3lAID-sSHm7N32W7C-T87wA4u1K3902TwUDFGOiGyljhw&utm_content=232060841&utm_source=hs_email
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Myndigheter

Energimyndigheten

Energimyndigheten har nu startat en
informationskampanj  om hur vi kan spara el mitt i
energikrisen i Sverige. Läs mer.
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Bildkälla: Energimyndigheten

Guide för energieffektiv ventilation
Ett energieffektivt ventilationssystem återvinner 
värmen i frånluften. Rengör ventilationskanaler och 
fläktar, byt filter och underhåll din ventilation för att 
den ska fungera optimalt. Läs hela guiden här.

Innovationer för en minskad
elanvändning
En gemensam satsning från Energimyndigheten och 
Vinnova ska leda till innovationer, för att  accelerera 
nyttjandet av lösningar som snabbt bidrar till 
minskad  elanvändning i Sverige. 

Den totala budgeten för utlysningen är 10 miljoner 
kronor och vänder sig till företag som kan skapa 
innovationer.

Ansökan stänger den 8 november 2022 kl 14:00

Upphandlingsmyndigheten

Social hållbarhet inom bygg
Den offentliga sektorn kan göra stor skillnad vid 
upphandling och ställa krav på social hållbarhet.
 En vägledning har publicerats för att underlätta
för både upphandlande organisationer och även 
för leverantörer. 
Läs mer.

Naturvårdsverket

Globalt samarbete för bättre luft
Den 11 oktober träffades luftkvalitetsexperter från 
hela världen för att diskutera ett utökat samarbete 
för att minska utsläppen av luftföroreningar.
Läs mer.

Nu är det dags för radonmätning. En mätning bör 
pågå i minst två månader under eldningssäsong, 
som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 
april. Ju längre tid, desto noggrannare blir 
radonmätningen. 

Läs om hur radonmätning går till.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Har ni gjort radonmätning?

https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/husguiden---for-dig-som-vill-energieffektivisera-ditt/minska-behovet-av-varme-och-varmvatten/ventilation/
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/ny-satsning-pa-innovation-for-minskad-elanvandning-i-sverige/
https://www.vinnova.se/e/utlysning-2022-02720/innovationer-for-en-minskad-elanvandning/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/bygg-och-anlaggning/social-hallbarhet-inom-bygg/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/bygg-och-anlaggning/social-hallbarhet-inom-bygg/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/okat-internationellt-samarbete-for-battre-luft/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/okat-internationellt-samarbete-for-battre-luft/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/att-mata-radon/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/att-mata-radon/
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Arbetsmiljöverket har  inspekterat branscher med
riskfyllt arbete för att kontrollera att arbetsgivare
förebygger arbetsmiljörisker systematiskt. 8 av 10
arbetsgivare i riskfyllda branscher klarar inte
kraven. Läs mer.

Myndigheter

Boverket

Folkhälsomyndigheten
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Exempel på tillsynsområden Barns rättigheter i bygglov

På PBL Kunskapsbanken kan du läsa om områden
som byggnadsnämnden har tillsyn över. Läs den
granskade webbsidan om tex. tillsynsområdet
Obligatorisk ventilationskontroll.

Barnets bästa som faktor ska ingå i bygglovs- 
prövningen. Ett av kraven för bygglov är att 
byggnadsverket placeras och utformas så att det 
eller dess användning inte innebär fara för hälsa 
och säkerhet. Barn är i många fall mer känsliga än 
vuxna för yttre påverkan. Läs mer. 

Stöd vid tillsyn av inomhusmiljön

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat 
tillsynsvägledningen om hälsoskydd i skolor och 
förskolor. Vägledning är tänkt att stärka 
tillsynsmyndigheterna och hjälpa de som 
ansvarar för verksamheterna. Vägledningen 
innehåller bland annat råd om ventilation. 
Läs mer.

Vägledning om ventilation
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat webbsidan 
som ger en kompletterande vägledning till 
myndighetens allmänna råd om ventilation.
Läs mer. 

Arbetsmiljöverket

Spara energi utan att försämra
arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har publicerat rekommendationer
för att se över arbetsplatsens energianvändning.
Bland annat att se till att ventilationen fungerar som
den ska, rengöra ventilationskanaler och byta filter.
Läs mer.

Byggbranschen klara inte kraven

https://www.av.se/press/8-av-10-arbetsgivare-i-riskfyllda-branscher-klarar-inte-kraven/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/barnkonventionen/samhallsbyggnadsprocessen/bygglov/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/barnkonventionen/samhallsbyggnadsprocessen/bygglov/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/oktober/uppdaterad-vagledning-blir-ett-viktigt-stod-vid-tillsyn-av-inomhusmiljon-i-skolor-och-forskolor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/oktober/uppdaterad-vagledning-blir-ett-viktigt-stod-vid-tillsyn-av-inomhusmiljon-i-skolor-och-forskolor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/ventilation/
https://www.av.se/nyheter/2022/optimera-systemen--spara-energi-utan-att-forsamra-arbetsmiljon/
https://www.av.se/nyheter/2022/optimera-systemen--spara-energi-utan-att-forsamra-arbetsmiljon/
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Ventilationsteknik
2023-01-31 – 2023-02-01, Katrineholm

Ventilationsmontör, steg 1
2023-05-16 – 2023-05-17, Katrineholm

Ventilationsmontör, steg 2
2023-09-05 – 2023-09-06, Katrineholm

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

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
2022-11-21 – 2022-11-23, Göteborg
2022-11-29 – 2022-12-01, Stockholm
2023-02-13 – 2023-02-15, Stockholm

Installationsbrandskydd
Kontakta INSU

Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, vent
2023-05-04, Katrineholm

Projektekonomi
Kontakta INSU

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar
Se INSU:s hemsida

YH-utbildningar hos INSU

Ventilationsinjusterare (öppen för sen 
anmälan, stänger den 7e nov)

Ansökan för nedanstående utbildningar öppnade 
1 februari och stänger i oktober. 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
Kontakta INSU

Injustering av luftflöden
2022-11-23 – 2022-11-25, Katrineholm
2023-01-24 – 2023-01-26, Katrineholm
2023-03-22 – 2023-03-24, Katrineholm

Mätning av luftflöden
2022-12-06 – 2022-12-07, Katrineholm
2023-03-08 – 2023-03-09, Katrineholm
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Sen antagning är öppet till den
7 november 2022. Nu har 33 personer
tackat ja till sin plats på utbildningen 
 Läs mer och ansök här.

Bli ventilationsinjusterare

Utbildning

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/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/ventilationsinjusterare-yrkeshogskola-distans/
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2022-10-03
Webbinarium ”Ventilation i fältsjukhus under en
pandemi”

2022-11-09/10 Lokalavdelning Stockholm höstmöte 2022

2022-10-04 Styrgrupp Brand 2022-11-11 Referensgrupp Brand

2022-10-05 CEN/TC 127/WG 2 2022-11-14 Hybrid seminarium: Att tänka på VAV, Stockholm

2022-10-06 Webbinarium: "Buildings Post Corona" 2022-11-14/15 CEN/TC 156 Ventilation for buildings

2022-10-06/07 Styrelsemöte, Kvänum 2022-11-15 Styrgrupp Marknad

2022-10-10
Webbinarium: Branschstandard för isolering av
ventilationskanaler

2022-11-22 Styrgrupp Produkter

2022-10-10 Arbetsgrupp Roadshow 2022-11-24 Styrelsemöte - Svensk Ventilation, webb

2022-10-11 Arbetsgrupp Cirkuläritet 2022-11-16 Osuppfångning hos spiskåpor och köksfläktar

2022-10-11 Besmå forskningswebbinarium Energisäkerhet 2022-11-21 Styrgrupp Utbildning

2022-10-12 Referensgrupp rapport teknisk isolering 2022-11-21 Webbinarium: Komfortkyla

2022-10-14 Arbetsgrupp Rekrytering 2022-11-28 Webbinarium: EvA Elsäkerhet

2022-10-14 Arbetsgrupp Strategi-Energieffektivisering 2022-11-28 Arbetsgrupp Roadshow

2022-10-17
Webbinarium: Hur ett filter påverkar luftkvalitén
och hälsan?

2022-11-29 Styrgrupp Brand

2022-10-19 Kommittémöte SIS/TK 170 Luftbehandlingsteknik 2022-11-29 Styrgrupp Entreprenad

2022-10-20
Arbetsgrupp Osuppfånging hos spiskåpor och
köksfläktar

2022-11-29 Ledningsgruppsmöte Ventilationsingenjörer

2022-10-24
Webbinarium: Torr luft inomhus, är det ett
problem och kan vi lösa det?

2022-11-30 Produktgrupp Filter, Duisburg

2022-10-25 Referensgrupp rapport teknisk isolering 2022-12-01 Arbetsgrupp Strategi-Energieffektivisering

2022-10-25 – 28 Eurovent Summit 2022-12-06
Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i dagens
energisituation?, Borås

2022-10-31 Arbetsgrupp Cirkuläritet 2022-12-07
Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i dagens
energisituation?, Halmstad

2022-11-01 Arbetsgrupp Verifiera centrala Bostads FTX 2022-12-08
Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i dagens
energisituation?, Lund

2022-11-02 Referensgrupp rapport teknisk isolering 2022-12-09 Hybrid seminarium: Rökkontroll, Malmö

2022-11-04 Rekrytering om PP-presentation 2022-12-09
Lokalavdelning Syd presentation Svensk Ventilation,
Malmö

2022-11-07 Arbetsgrupp Rekrytering 2022-12-12 Hybrid seminarium: Ljud i ventilationen, Stockholm

2022-11-08 BeSmå-dagen, Nässjö 2022-12-14 Styrgrupp Hållbarhet

2022-11-09 Projektmöte BeSmå värme och ventilation

Medlemskalender oktober–december 2022
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https://youtu.be/TuLxYURoqbA
https://youtu.be/K06kp5DC1X8
https://youtu.be/6h5lH6N-l-8

