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80 procent andas dålig luft
Med hänsyn till Världshälsoorganisationens nya 
riktvärden är 80 procent av Sveriges befolkning 
exponerade för så kallade “fina partiklar”.  
Läs mer.

"Guldkorn för kommunen"
Enligt länsstyrelsen Skåne finns det stora 
besparingar, i ett mer långsiktigt systematiskt 
fastighetsunderhåll, där till exempel gamla värme- 
och ventilationsanläggningar byts ut. ”Då har man 
ett guldkorn för kommunen i framtiden”, säger 
klimat- och energistrateg Veronica Lindeberg. 
Hon menar även att man ska undvika snabba och 
felaktiga beslut som att till exempel stänga av 
värme och ventilation, vilket ledde till mögel- 
problem i en skola som fick rivas. Lyssna här.

6 700 förtida dödsfall i Sverige
I en nya studie framkommer det att 6 700 personer 
dör i förtid av luftföroreningar varje år. Det 
beräknas att hälsoeffekter av kvävedioxid och 
partiklar kostar samhället cirka 168 miljarder 
årligen. Läs mer och ladda ner rapporten här.

Se över ventilationen - spar energi
Fredrik Haux, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, 
säger att ventilationen är en stor energitjuv men 
att dra ner på ventilationen är inte att 
rekommendera. Ventilationen inomhus är 
jätteviktig för att vädra bort föroreningar som 
gaser från inredning, målarfärg, datorer, mattor, 
lim, bord och stolar. Mycket kan dock göras för att 
energieffektivisera ventilationen. Han tipsar 
bland annat om vikten av väl underhållna system 
och att byta äldre igensatta filter. Läs mer.

Rapport om isolering & ventilation 
Enligt den igår lanserade rapporten kan samhället
spara nästan 100 miljarder genom att isolera
värme- och ventilationssystem i flerbostadshus.
Totalt uppgår besparingspotentialen till 1,6 TWh.
Energieffektivisering är det snabbaste och mest
kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna
och nå klimatmålet. Läs pressmeddelandet och
rapporten.  

Teknisk isolering har 
stor påverkan på 
verkningsgraden för 
ventilationsaggregat. 
Oisolerade eller för snålt 
isolerade kanaler för- 
sämrar värmeväxlarens 
verkningsgrad. Läs mer. 

Teknisk isolering har stor
påverkan på verkningsgraden Inget radonbidrag trots vallöften

Flera av regeringspartierna lovade innan valet att
återinföra radonbidraget. Bidraget har hjälpt till
att minska hälsoproblem relaterade till för höga
radonhalter i bostäder. Hundratusentals bostäder
i Sverige har fortfarande höga radonhalter. Det
beräknas att cirka 500 människor varje år drabbas
av lungcancer som en följd av radon i luften.
Läs mer.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/dalig-luftkvalitet-nationellt-speciellt-i-umea
https://sverigesradio.se/artikel/energieffektiva-fastigheter-guldkorn-for-kommunerna
https://www.ivl.se/press/pressmeddelanden/2022-11-02-luftfororeningar-beraknas-orsaka-6-700-fortida-dodsfall-i-sverige-varje-ar.html?utm_campaign=Nyhetsbrev-v46-2022&utm_medium=email&utm_source=Nyhetsbrev&link_id=Xqww18bmZSA
https://www.prevent.se/arbetsliv/tips-och-rad/2022/spara-el-pa-arbetsplatsen/
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-rapport-100-miljarder-kan-sparas-pa-att-minska-energilackaget-i-flerbostadshus?publisherId=3235801&releaseId=3336029&lang=sv
https://www.anthesisgroup.com/se/gron-logik-teknisk-isolering/
https://tekniskisolering.se/energieffektiv-och-saker-ventilationsisolering/
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/svikna-valloeften-inget-radonbidrag-3216341
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6 dec: Pulsen Konferens i Borås
7 dec: Halmstads Teater i Halmstad
8 dec: Elite Hotel Ideon i Lund
17 jan: Luleå
18 jan: Skellefteå
19 jan: Umeå
7 feb: Västerås
8 feb: Borlänge
9 feb: Karlstad

kl 10.00 - 10.45 Extern föredragshållare, Daniel
Olsson, Chalmers Industriteknik
kl 10.45 - 11.00 Kaffe
kl 11.05 - 12.00 Panelsamtal

Välkomna till ett kostnadsfritt seminarium, 
 "Ventilation – Problem eller lösning i dagens
energisituation?". Anmäl dig här.

Roadshowprogrammet:

       ENERGIEFFEKTIVISERING
       På kort och lång sikt
       INOMHUSKLIMAT
       Varför är det viktigt med ett bra inomhusklimat?
       HÅLLBARHET
       Vad är hållbarhet inom ventilation?
       TRENDER
       Vad ser vi för trender framöver?
kl 12.00 Vi bjuder på lunch

Etikforum ersätter Etiska Rådet

Etikforum ersätter tidigare Samhällsbyggnads- 
sektorns Etiska Råd. Svensk Byggtjänst får 
förtroendet att samla och sprida samhälls- 
byggarnas etiska frågor i Etikforum. Inom ramen 
för uppdraget ingår även förvaltningen av ÖMK, 
Överenskommelse mot Mutor och Korruption.
Svensk Ventilation ingår i Etikforums styrgrupp. 
Läs mer här.

Elsäkerhet vid Arbete (EvA) – 5 dec
Ljud i ventilationsanläggningar – 12 dec,
Stockholm och hybrid
Vad är acceptabel luftkvalitét? – 19 dec
Rökkontroll: vad, varför och hur? – 20 jan

Webbinarierna hålls mellan 12.00-13.00 följande
datum:

       OBS! kl 12.00 - Malmö och hybrid

Kommande webbinarier

Workshop för
ventilationsbranschen
Är du en installatör, driftsättare, injusterare, 
funktionskontrollant, konsult eller leverantör och 
vill helt enkelt vara med och påverka utvecklingen 
av morgondagens ventilationssystem? Delta i  
workshopen den 8 december kl. 13.00 inför en 
kommande innovationsupphandling av bostads- 
FTX i flerbostadshus. Se föredraget om FTX.

Anmäl dig till workshop här.

Energy and Indoor Environmental Qualtiy 
Performance of Personalised Environmental 
Control Systems – 12 dec, OBS! kl 16.30

Externt webbinar av AIVC:

https://forms.gle/S817rkyJE2VD9uPX7
https://forms.gle/UimSQm8rNfBZCGnp6
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk_byggtjanst/pressreleases/av-branschen-foer-branschen-svensk-byggtjaenst-lanserar-etikforum-3215779
https://www.slussen.biz/home/MainOrganizationPage/15281?orgid=955&type=News
https://www.bebostad.se/kalender/2022-12-08-workshop-for-ventilationsbranschen-infor-en-kommande-innovationsupphandling-av-bostads-ftx-i-flerbostadshus
https://www.aivc.org/event/12-december-2022-webinar-iea-ebc-annex-87-energy-and-indoor-environmental-quality-performance
https://www.aivc.org/event/12-december-2022-webinar-iea-ebc-annex-87-energy-and-indoor-environmental-quality-performance
https://www.aivc.org/event/12-december-2022-webinar-iea-ebc-annex-87-energy-and-indoor-environmental-quality-performance
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Konjuktur & marknad

Statistiken från SCB bekräftar att 
bostadsbyggandet minskas rejält. Det är en 
minskning med 9 procent för både lägenheter och 
småhus jämfört med samma tid i fjol. Läs mer.

Källa: SCB

Kraftig ökning av byggkostnader
Entreprenörernas 
kostnader steg med 1,1 
procent, medan 
byggherrekostnaderna 
ökade med 2,0 procent 
mellan september och 
oktober 2022. Största 
ökningarna för entre- 
prenörernas kostnader 
var transporter, driv- 
medel och elkraft. 
Byggmaterialkostnader 
sjönk dock med 0,1 
procent. Läs mer.

Källa: SCB

Ökar byggandet igen?
Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade 
med 0,9 procent mellan september och oktober 
enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostads- 
byggandet föll medan övrigt byggande ökade. Kan 
ökningen bero på prisutvecklingen? 
Se graf nedan och läs mer här. 

Bostadsbyggande minskar Industrins husbyggande minskar
En sektor som har reagerat kraftigt på konjunktur-
avmattningen är industrins ny- och ombyggnads-
investeringar av produktionsanläggningar och
lager. Jämför man årets första tre kvartals bygg-
volym med samma period 2021 har invester-
ingarna minskat med 15 procent. Läs mer.

Ökat underhåll under 2023
Cirka 45 procent av  fastighetsbolagen tror på ökat 
underhåll under 2023. Det finns dock en stor 
osäkerhet bland fastighetsbolagen. De viktigaste 
faktorerna som kan påverka underhållets 
omfattning under den kommande tvåårsperioden 
är energiprisernas och räntornas utveckling samt 
de höga materialpriserna. Läs mer. 

https://www.byggvarlden.se/antal-paborjade-lagenheter-minskar/
https://www.byggvarlden.se/kraftig-okning-av-byggkostnader/
https://www.byggfakta.se/byggstartsindikatorn-2022-11-16
https://navet.se/sv/press/
https://www.tidningenbyggmaterial.se/nyheter/e/1174/fastighetsbolagen-tror-pa-okat-underhall-under-2023-men-osakerheten-ar-stor/
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Tidigare webbinarier

17 okt: Hur ett filter påverkar luftkvalitén
och hälsan
24 okt: Torr luft inomhus, är det ett problem
och  kan vi lösa det?
26 okt: Understanding humidity's impact on
health
14 nov: Fallgropar vid projektering,
installering och drift av VAV-System

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

Svensk Ventilation

Lokalavdelning Syd
Lokalavdelning Syd hade uppstartsmöte den 29 
november och nästa möte är den 5 januari.

Första hybrid webbinarium med temat 
Rökkontroll: vad, varför och hur? ska hållas 20 
januari  i Malmö och online.

Lokalavdelning Stockholm
Ett femtiotal engagerade medlemmar hade sitt 
trevliga och givande höstmöte den 9-10 november 
på Viking Line Cinderella.  

–”Vilket härligt gäng vi är, och ni som inte kom 
med får satsa på nästa resa!” kommenterade 

ordförande Nicklas Brömster

Energimyndigheten

Remisser 

Remissvar

Skolverkets förslag till ändrade 
programstrukturer för de nationella 
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med 
anledning av ökade möjligheter till grund- 
läggande behörighet på alla yrkesprogram

Svensk Ventilation är branschens remissinstans
och vi har under november svarat på
följande remiss: 

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.

Standarder
CEN/TC 156 Plenarmöte 14-15 November.

Ny omröstning IAQ ordförande
Periodisk översyn av SS-EN 16282- 1,5,7 och
8. Storköksutrustning - Utrustning för
storköksventilation.
PWI för cPCR för ventilationskomponenter
enligt EN 15804
Remissomröstning för prEN 16798-3
Byggnaders energiprestanda - Ventilation för
lokalbyggnader (ej bostäder)
Periodisk översyn av EN 16798-5-2
Calculation methods for energy
requirements of ventilation systems 
TK170, nya Arbetsgrupper AG5-AG7.

AG5  Kanaler och kanalkomponenter
AG6 Hållbarhet och cirkuläritet
AG7 Service och underhåll

TK170, söker sammankallande för respektive  
AG 1-7

Logga in för att se.

https://youtu.be/K06kp5DC1X8
https://youtu.be/6h5lH6N-l-8
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://youtu.be/Pk_y1o3qOPU
https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://login.iso.org/portal/
https://login.iso.org/portal/
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Myndigheter

Boverket

Energihushållningsreglerna
Tidplanen för den nya energireglerna justeras för 
att möjliggöra samordning till följd av detf 
kommande omarbetade direktivet om byggnaders 
energiprestanda (EPBD). Läs mer.

God bebygdd miljö
Boverket har tagit fram en rapport som innehåller 
en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet. 
Ladda ner rapporten här. 

Föreskrifter om hygien, hälsa, miljö 
Arbetet med översynen av Boverkets byggregler 
pågår för fullt. Innan färdigställande ska förslagen 
skickas ut på bred remiss. Planen är att före- 
skrifter om säkerhet vid användning och 
föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, 
hälsa, miljö skickas ut på remiss under Q1 2023.
Läs mer.

Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs. Det 
strukturerade samarbetet mellan 
Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och 
Åklagarmyndigheten har lett till effektivare 
utredningar kring dödsolyckor och allvarliga 
arbetsplatsolyckor. De flesta dödsolyckor sker 
bland annat i byggbranschen. Läs mer.

Smittspridning och ventilation
Läs den uppdaterade informationen om 
smittspridning och ventilation på Arbetsmiljö- 
verkets hemsida här. 

Läs även om hur man förebygger smittrisker på 
arbetsplatsen och i skolan.

Arbetsmiljöverket

Sänk energianvändningen
Boverket ger tips på vad som kan vara bra att 
tänka på för att vara rädd om sin byggnad när man 
genomför olika energisparande och energi- 
effektiviserande åtgärder. Läs Boverkets allmänna 
tips och frågor och svar.

Tillväxtverket

Främja energieffektivisering i Skåne-Blekinge
Främja förnybar energi i Skåne och Blekinge
Bidra till cirkulär ekonomi i Skåne-Blekinge

Tre olika utlysningar i Region Skåne-Blekinge
finns med fokus på ett grönare Europa. 

1.
2.
3.

Utlysningen stänger den 15 december.

Mot ett grönare Europa

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/tidplanen-for-de-nya-energireglerna-justeras/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2022/god-bebyggd-miljo--fordjupad-utvardering-av-miljokvalitetsmalet/
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/nyheter-om-mojligheternas-byggregler/kommande-planer-for-remissutskick2/
https://www.av.se/nyheter/2022/allt-fler-arbetsmiljobrott-lagfors/
https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/smittspridning-och-ventilation/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/smittrisker-pa-arbetsplatsen/?hl=f%C3%B6rebygg+smittsrisker+p%C3%A5+arbetsplatser
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/smittrisker-pa-arbetsplatsen/?hl=f%C3%B6rebygg+smittsrisker+p%C3%A5+arbetsplatser
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/att-tanka-pa-vid-atergang-till-skola/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker/risker-energieffektivisering/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker/risker-energieffektivisering/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker/risker-energieffektivisering/?tab=fragor-svar
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-framja-energieffektivisering-i-skane-blekinge.html
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-framja-fornybar-energi-i-skane-och-blekinge.html
https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/2022-09-29-bidra-till-en-cirkular-ekonomi-i-skane-blekinge.html
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Industriklivets rapport
Inom regeringsuppdraget Industriklivet har 
Energimyndigheten levererat rapporten 
"Industrin – nuläge och förutsättningar för 
omställning". Rapporten beskriver nuläge och 
förutsättningar för svensk industri att ställa om till 
fossilfria processer. Läs mer här.

Energieffektivisera kontor
Energimyndigheten har listat ett antal 
åtgärder, råd, stöd och information för 
att energieffektivisera kontorslokaler. 
Däribland finns tips om uppvärmning, 
kyla och ventilation. Läs här. 

Energimyndigheten

Förstudie: Ekodesign för köksfläktar
Energimyndigheten har lagt upp EU- 
kommissionens förstudie av ekodesign och 
energimärkningsförordningar för ugnar, hällar 
och köksfläktar för hushållsbruk. Förstudiens 
syfte är att möjliggöra en uppdatering  av 
förordningarna. Läs mer.

Se allt som är aktuellt inom ekodesign här.

Energieffektiva badhus
Potentialen för att spara energi i badhus kan ligga 
runt 30 procent.  En stor potential till 
energibesparing av ventilationen ligger i 
styrningen av systemen. Mycket energi går även 
att spara genom värmeåtervinning från 
ventilationsluften. Läs mer.

Myndigheter

Ansök - EU:s innovationsfond
Svenska företag med innovativa lösningar för 
minskade växthusgasutsläpp kan nu söka 
finansiering från EU:s innovationsfond. 
Innovationsfonden välkomnar ansökningar från 
alla EU:s medlemsländer och som sökande kan 
man få stöd med upp till 60 procent av 
projektkostnaderna. Läs mer om ansökan. 

Design för energieffektiv vardag
Ett program som letts av Energimyndigheten tittar 
på tio olika projekt som ska ta fram nya smarta 
lösningar för att minska och effektivisera vår 
energianvändning. Programmet har ett 
tvärvetenskapligt fokus och kombinerar design, 
beteende och energi.

Läs mer och se de olika projekten här.

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/hog-takt-nar-svensk-industri-staller-om/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/energieffektivisering-inom-offentlig-sektor/atgarder-for-kontorslokaler/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/produkter/koksprodukter-for-hushallsbruk/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/aktuella-moten-och-konsultationer/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/energieffektivisering-inom-offentlig-sektor/aktorer-som-bidrar-med-kunskap/energieffektiva-badhus/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/rekordhog-budget-for-nya-utlysningar-inom-eus-innovationsfond/?utm_campaign=subscribe_news&utm_medium=email&utm_content=ForskningInnovation
https://designforenergi.se/10-nya-projekt-de-fick-finansiering-i-design-for-energieffektiv-vardags-senaste-utlysning/


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

NOVEMBER 2022 ,  NUMMER 9

FTX till FTXA-system
Fler har börjat titta på att använda den 
kvarvarande energin i avluften från aggregatet 
och återvinna med hjälp av en värmepump. I 
samband med stambyten i Enköpings 
hyresbostäder installerades dessa helt nya 
ventilationssystem, ett utökat FTX-system som 
kallas FTXA. Läs mer här.

Ett antal större aktörer i fastighets-
branschen går samman i en
gemensam kampanj inför vinter för
att minska energianvändningen.
Genom hashtagen #HusFörHus går
kampanjen att följa i sociala medier.
Läs mer.

Energieffektivisering

Energisparkampanj #HusFörHus

Hållbarhet

Det cirkulära livet 2040
Det är fullt möjligt att skapa ett cirkulärt, modernt
nettonoll samhälle. Det slår Expertgruppen
Normskifte fast i en färsk rapport. Rapporten är
en del i en serie underlag till Delegationen för
Cirkulär Ekonomi som på uppdrag av Sveriges
regering ska stödja arbetet med att ställa om hela
Sverige från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle.
Läs mer.

Cirkulära lösningar är underutnyttjade klimat- 
åtgärder i byggnader menar forskare på Svenska 
miljöinstitutet IVL. Att det är både ekonomiskt 
möjligt och miljömässigt fördelaktigt att öka de 
cirkulära lösningarna är tydligt. Men för att nå dit 
behövs större kunskap och medvetenhet om 
fördelarna, samt stöd och bättre kommunikation 
mellan aktörer. Det har publicerats nio olika 
artiklar som bland annat handlar om affärs- 
modeller för cirkuläritet, utvärderingar av 
åtgärder och styrmedel, taxonomi och skalbara 
exempel. Läs mer.

Cirkulära lösningar 

Samla kraft - ett nytt initiativ 
Nu försöker en rad företag och samhällsaktörer att
samlas 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. 

https://www.energi-miljo.se/nya-miljonhus-for-miljoner/
https://www.energi-miljo.se/fastighetsbranschen-gar-samman-for-att-fa-fler-att-spara-energi/
https://www.energi-miljo.se/fastighetsbranschen-gar-samman-for-att-fa-fler-att-spara-energi/
https://issuu.com/axfoundation/docs/tro_hopp_och_visioner_normskiftesrapporten_bilagor
https://www.grontsamhallsbyggande.se/2022/11/28/det-cirkulara-livet-2040-sa-ser-det-ut-enligt-ny-rapport/
https://www.grontsamhallsbyggande.se/2022/11/28/det-cirkulara-livet-2040-sa-ser-det-ut-enligt-ny-rapport/
https://www.ivl.se/press/nyheter/2022-11-11-cirkulara-losningar-underutnyttjad-klimatatgard-i-byggnader.html?utm_campaign=Nyhetsbrev-v46-2022&utm_medium=email&utm_source=Nyhetsbrev&link_id=eJIxLRq5STstTU3
https://eef.se/samla-kraft-med-eef/
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Energimyndigheten

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
2022-11-29 – 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

Utbildningar & kurser

Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering
Kontakta INSU

Injustering av luftflöden
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

Utbildning

1 februari ansökan öppnar
30 april ansökan stänger
Vecka 33 introduktion
Vecka 34 utbildningsstart

Kommande viktiga datum 2023

 
OBS! Alla utbildningar har varje år öppet för
sen antagning men endast ansökningar till de
utbildningar där det finns platser kvar
behandlas löpande.

Vill du veta mer? Kontakta INSU Yrkeshögskola
☎ 010-188 35 70

 yh@insu.se

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/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/
tel:%22010-188%2035%2070%22
mailto:yh@insu.se
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2022-11-01 Arbetsgrupp Verifiera centrala Bostads FTX 2022-12-09 Lokalavdelning Syd presentation Svensk
Ventilation, Malmö

2022-11-02 Referensgrupp rapport teknisk isolering 2022-12-12 Hybrid seminarium: Ljud i ventilationen,
Stockholm

2022-11-04  Rekrytering om PP-presentation 2022-12-14 Styrgrupp Hållbarhet

2022-11-07 Arbetsgrupp Rekrytering 2022-11-29 Uppstartsmöte Lokalavdelning Syd

2022-11-08 BeSmå-dagen, Nässjö 2022-11-30 Produktgrupp Filter, Duisburg

2022-11-08 Samla kraft, EEF 2022-12-01 Arbetsgrupp Strategi-Energieffektivisering 

2022-11-09 Projektmöte BeSmå värme och ventilation 2022-12-05 Taxonomi datadelning

2022-11-09/10 Lokalavdelning Stockholm höstmöte 2022 2022-12-06 Arbetsgrupp Cirkuläritet 

2022-11-11 Referensgrupp Brand 2022-12-06 Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i
dagens energisituation?, Borås

2022-11-14 Hybrid seminarium: Att tänka på VAV,
Stockholm 2022-12-07 Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i

dagens energisituation?, Halmstad

2022-11-14/15 CEN/TC 156 Ventilation for buildings 2022-12-07 Ledningsgruppsmöte VVS Ingenjör

2022-11-15 Taxonomi datadelning 2022-12-07 Arbetsgrupp cPCR Startmöte

2022-11-15 Styrgrupp Marknad 2022-12-08 Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i
dagens energisituation?, Lund

2022-11-16 Osuppfångning hos spiskåpor och
köksfläktar 2022-12-09 Lokalavdelning Syd presentation Svensk

Ventilation, Malmö

2022-11-18 Arbetsgrupp Cirkuläritet 2022-12-12 Arbetsgrupp Rekrytering

2022-11-21 Styrgrupp Utbildning 2022-12-12 Hybrid seminarium: Ljud i ventilation, Stockholm

2022-11-22 Styrgrupp Produkter 2022-12-14 Styrgrupp Hållbarhet

2022-11-23 Verifiera bostads FTX 2023-01-17 Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i
dagens energisituation?, Luleå

2022-11-24 Styrelsemöte - Svensk Ventilation, webb 2023-01-18 Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i
dagens energisituation?, Skellefteå

2022-11-24 Roadshow möte 2023-01-19 Roadshow: Ventilation: Problem eller lösning i
dagens energisituation?, Umeå

2022-11-28 Arbetsgrupp Roadshow 2023-01-20 Hybrid seminarium: Rökkontroll, Malmö

2022-11-29 Styrgrupp Brand 2023-01-24 Tillsyns av VVS ingenjörsutbildning

2022-11-29 Styrgrupp Entreprenad 2023-01-27 SIS TK 181 Brandsäkerhet Kommitémöte  

2022-11-29 Ledningsgruppsmöte
Ventilationsingenjörer 2023-01-31 Styrgrupp Produkter 

2022-12-05 Webbinarium, EvA Elsäkerhet vid arbete

Medlemskalender november 2022 – januari 2023
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