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Spara 100 miljarder – isolera mera
Samhället kan spara nästan 100 miljarder kronor
genom att bättre isolera ventilationskanaler och
värmeledningar. Svensk Ventilation och fem andra
organisationer har publicerat en debattartikel. 
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Byte av aggregat minskade energianvändningen
Luftinjustering minskade elanvändningen
Energibesparingsprojekt och nya möjligheter
med revideringen av EPBD
Ventilationsbranschen vädrar luft

Våra medlemmar är aktiva med att minska
byggnaders energianvändningen och förbättra
inomhusklimatet.

Läs om några energieffektiviseringsprojekt:

Avstängd ventilation – blev vräkt
En hyresgäst vägrade att sätta på sin badrums-
ventilation trots flera påpekanden från hyres-
värden. Det ledde till att mannen fick ett stort
svartmögelangrepp och hyresvärden var tvungen
att vräka mannen från sin lägenhet. Läs mer.

Skärp energikraven i byggreglerna
Ett antal aktörer och Svensk Ventilation tycker att
det nu behövs genomtänkta och varaktiga
styrmedel för att öka energieffektiviseringen.
Skarpare energikrav ger också en teknikutveckling
som i nästa steg sprids till befintlig bebyggelse och
kan därmed bidra till minskad energianvändning.
Läs debattartikeln här.

Satsa på energieffektivisering

Energieffektivisering
på högsta ort

Nu vill riksdagsledamöterna lära sig mer om 
energieffektivisering. Den 31/1 var Svensk Ventila- 
tion på plats och samtalade om energieffektivisering 
kopplat till installationer och den 1/2 var det ett 
frukostseminarium om energieffektivisering. 
Viktiga diskussioner om hur politiken kan bidra. 

Strategi för energieffektivisering 105 fall av kolmonoxidförgiftningar krävde sjukhus-
vård förra året. Kunskap kan förebygga olycka,
därför är det viktig att bland annat säkerställa god
ventilation inomhus. Läs mer.

Luften avgör schackspelares drag
En ny studie har påvisat att
luftföroreningar påverkar
schackspelares beslutsfattande
och ökar sannolikheten att göra
ett felaktigt drag. Läs mer.  

100-tals kolmonoxidförgiftningar

Energieffektivisering är en kraftfull
men underprioriterad åtgärd visar en
ny strategi som har överlämnats till
regeringen. Läs mer och se på SVT
Nyheterna. 

https://fossilfrittsverige.se/wp-content/uploads/2023/02/FFS_Strategi_Energi_Tryck_V2-1-1.pdf
https://www.altinget.se/artikel/minskat-energilackage-kan-spara-100-miljarder
https://www.svenskventilation.se/2023/02/byte-av-ventilationsaggregat-sankte-energianvandningen-med-85-000-kwh-ar/
https://www.svenskventilation.se/2022/12/luftinjustering-halverade-tryckfallet-och-minskade-elanvandningen/
https://www.svenskventilation.se/2023/02/energibesparingsprojekt-och-nya-mojligheter-med-revideringen-av-epbd/
https://www.e-magin.se/paper/xh54mm0v/paper/1#/paper/xh54mm0v/22
https://www.hemhyra.se/nyheter/hyresgasten-stangde-av-ventilationen-nu-vraks-85-aringen/
https://www.altinget.se/artikel/skarp-energikraven-i-byggreglerna
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/rekordmanga-kolmonoxidforgiftningar-kravde-sjukhusvard-2022
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2022.4643
https://www.theguardian.com/environment/2023/feb/02/air-pollution-causes-chess-players-to-make-bigger-mistakes-study-finds
https://fossilfrittsverige.se/2023/02/03/strategi-for-energieffektivisering-overlamnas-till-regeringen/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rapport-sverige-kan-kapa-minst-en-tiondel-av-energianvandningen
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Vad är acceptabel luftkvalité? – Fredrik Haux, 
Arbetsmiljöverket, 13 feb 
Komfortkyla – 20 feb, Stockholm och hybrid

Webbinarierna hålls mellan 12.00-13.00 följande 
datum:

Anmäl dig via länkar ovan.

Tidigare webbinarier av och med Svensk 
Ventilation samt samarbetspartners hittar du här: 
Webbinarier - Svensk Ventilation

Kommande webbinarier

7 feb Västerås, Best Western Plus Hotel Plaza, 
Kopparbergsvägen 10
8 feb Borlänge, Scandic Borlänge, Stationsgatan 21
9 feb Karlstad, Karlstad Congress Culture Centre,
Tage Erlandergatan 8 A

Program
kl 10.00 – 10.50 Extern föredragshållare
                              Lars Ekberg, Chalmers Industriteknik
kl 10.50 – 11.10 Kaffe
kl 11.10 – 12.15 Panelsamtal (energieffektivisering. 
                               inomhusklimat, hållbarhet, trender)
kl 12.15 Bjuder vi på lunch

Läs mer på vår hemsida.

Roadshowen kommer till Mitt!
3 st. Ventilationsingenjör
2 st. Ventilationstekniker 
13 st. VVVS-ingenjör m.m. 
1 st. Kalkylator inom VVS
3 st. Projektledare VVS / Installation 

Rekordmånga YH-utbildningar inom 
ventilation och VVS startar hösten 2023! 

Sprid gärna informationen till alla som vill 
yrkesväxla eller vidareutbilda sig.

Följande utbildningar som startar hösten 2023:

Läs mer på vår webb.

YH-utbildningar inom ventilation

Omröstning klar och godkänd för prEN 16798-3
Energy performance of buildings - Ventilation
for buildings - Part 3: For non-residential
buildings - Performance requirements for
ventilation and room-conditioning systems
Omröstning för ett NWI EN 15780 samt EN 1886
samtliga stängde 6/2
Omröstning för prEN1751 stänger 6/3
Omröstning av PWI för 1366-14, NWI prEN 1366-
XX (1,2 och 3 sidiga kanaler) och NWI att
revidera EN 13501-3 samtliga stänger 5/2
Periodisk översyn av standarderna ISO 29463-2,3
och 4. EN- 16282-1, -5, -7, -8, 16798-5-2 samtliga
stänger 6/2
Periodisk översyn av standarderna EN-12097,
12220, 12236, 12238, 12239, 12589, 13030, 13810,
13181, 13741, 13812, 13264, samtliga stänger 26/5

Flera standarder är ute för omröstning och
periodisk översyn inom luftbehandling och brand.

Logga in för att se mer.

Standarder

https://forms.gle/WiRdb3C7oDyQk3fB9
https://forms.gle/GyhAVaU9W4e2varV6
https://forms.gle/7VfvyNDWfEBSpB7FA
https://www.svenskventilation.se/publikation/webbinarier/
https://www.svenskventilation.se/2023/01/roadshowen-kommer-till-region-mitt/
https://www.svenskventilation.se/2023/01/roadshowen-kommer-till-region-mitt/
https://hermods.se/utbildningar/ventilationstekniker/
https://hermods.se/utbildningar/ventilationstekniker/
https://www.yrkeshogskolan.se/hitta-utbildning/sok/utbildning/?id=8054
https://www.insu.se/yrkeshogskola/vvs-ingenjor-distans/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/kalkylator-inom-vvs-distans/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/projektledare-vvs-distans/
https://www.svenskventilation.se/2023/01/rekordmanga-starter-inom-vvs-och-ventilationsutbildning/
https://www.svenskventilation.se/2023/01/rekordmanga-starter-inom-vvs-och-ventilationsutbildning/
https://login.iso.org/portal/
https://login.iso.org/portal/
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Fortsatt ned för bostäder – men 
kompenserar övrigt byggande? 
Byggstartsindikatorn har varit svagt uppåtgående
sedan sommaren 2022 och passerade en
toppnotering från november ifjol, säger Tor Borg,
analyschef på Citymark analys och Byggfakta.
Bakom detta ligger framför allt en uppgång i det
offentliga byggandet, men även en viss ökning av
privat byggande utanför bostadssektorn. Han tror
dock att uppgången snarare beror på ökade priser
än på ökade volymer. Läs mer.

Boverket tror på ett kraftigt minskat bostads- 
byggande. Antalet bostäder med startbesked 
minskar enligt deras nya prognos, från cirka 71 500 
år 2021 till cirka 33 000 år 2023. Färdigställda 
bostäder förväntades nå en topp år 2022, och vara 
stort även år 2023. Utbudet av färdigställda bostäder 
minskar i huvudsak från år 2024 och framåt.
Läs mer.

Kraftigt minskat bostadsbyggande

Källa: Byggfakta

Tunnare orderböcker under 2023
50 procent av företagarna som har svarat på
Byggföretagens Byggbarometer tror att våren 2023
blir sämre än andra halvåret 2022. Byggbarometern
undersöker företagarnas syn på orderingången för
det nya året. Läs mer.

Källa: Byggföretagens Byggbarometer

Remisser

Modellkoncept för nationell strategi för
standardisering inom samhällsbyggande 2023
SundaHus Miljödata Bedömningskriterier 6.2 

Svensk Ventilation är ventilations-
branschens remissinstans och 
vi har under 2022 svarat på 
12 st remisser, samt lämnat 
synpunkter om brand till Boverket. 

I februari månad kommer vi att svara på:

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.

Konjuktur och marknad

https://press.byggfakta.se/pressreleases/ned-foer-bostaeder-och-upp-foer-oevrigt-byggande-i-byggfaktas-byggstartsindikator-foer-december-3227829
https://jarnbyggfarg.se/boverket-spar-kraftigt-minskat-bostadsbyggande/?idU=1&utm_source=newsletter_105&utm_medium=email&utm_campaign=jula-fortsatter-sin-finska-offensiv
https://byggforetagen.se/2022/12/byggbarometern-tunnare-orderbocker-under-2023/?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=%22S%C3%A5+ser+byggbranschen+p%C3%A5+2023%22&ug_cid=60eccdd9-5af2-4673-8cab-034a5e60fe21
https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
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Boverket

Miljöpåverkan från byggsektorn

Miljöpåverkan från byggsektorn både minskar och
ökar. Utsläpp av växthusgaser har minskat medan
energianvändningen och avfallsmängderna
fortsätter att öka. Läs mer.

Läs även Miljöindikatorer - aktuell status
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Kemikalieinspektionen

Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga är bland 
annat cancerframkallande, hormonstörande och 
påverkar reproduktionen. De kan förekomma i allt 
från målarfärg, papper, textilier, läder, päls, plast, 
bläck och toner. Läs mer.

EU:s lista över särskilt farliga
ämnen

Myndigheter

Regeringen

Svensk Ventilation i möte med
regeringens nya bostadsminister

Den 18e januari träffade Svensk 
Ventilations vd Britta Permats 
och Byggmaterialindustriernas 
vd Jenny Svärd den nya 
infrastruktur- och 
bostadsministern, Andreas 
Carlsson. De hade en bra dialog 
om marknadsläget, byggregler, 
energieffektivisering, klimat- 
omställningen och yrkes- 
utbildningar.

Folkhälsomyndigheten

Uppdaterade vägledningar

Följande sidor på Folkhälsomyndighetens hemsida
har blivit uppdaterade:

Vägledning om ventilation
Vägledning om luftkvalitet

Uppdaterad klimatdatabas

Klimatdatabas för byggprodukter har uppdaterats 
på Boverkets hemsida. Läs mer.

Lista på uppdateringar av Boverkets klimatdatabas 
januari 2023 

https://via.tt.se/pressmeddelande/miljopaverkan-fran-byggsektorn-bade-minskar-och-okar?publisherId=3236499&releaseId=3337784&lang=sv
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/
https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2023-01-17-hormonstorande-och-cancerframkallande-kemikalier-upp-pa-eus-lista-over-sarskilt-farliga-amnen
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/luftkvalitet/
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/
https://www.boverket.se/contentassets/7b3d7215ad5b43f0a73e8a17d57064e7/lista-pa-uppdateringar-av-klimatdatabasen-jan-2023.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/7b3d7215ad5b43f0a73e8a17d57064e7/lista-pa-uppdateringar-av-klimatdatabasen-jan-2023.pdf
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Energieffektivisering Hållbarhet

Företag vill hitta energitjuvar
Med stigande elpriserna har intresset ökat bland 
företag att hitta sätt att spara energi. En vanlig 
energitjuv i verkstadsindustrin är stödprocesser som 
tex. ventilation, uppvärmning, belysning och 
tryckluft. Läs mer och se inslaget på SVT nyheterna.

Riskfyllt att dra ner på ventilation
Extremt höga priser på energi har gjort att många
fastighetsägare har dragit ned på både värme och
ventilation i sina hus. Det kan dock vara riskfyllt att
dra ner på värme och ventilationen, då det kan leda  
till framtida problem med fukt och mögel. Läs mer.

EU-initiativ för cirkulära produkter
Hållbara och cirkulära produkter ska bli det nya 
normala inom EU. Det är åtminstone tanken 
bakom EU-kommissionens initiativ till en ny 
handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlings- 
planen innehåller 35 olika initiativ som just nu 
utvärderas. Målet är att 2030 ska produkter vara 
hållbara, kunna repareras, användas på nytt och 
kunna återvinnas på ett säkert sätt.  Läs mer. 

Brist på stöd från myndigheter
Olika aktörer inom byggbranschen har en vilja att 
jobba cirkulärt. Men de upplever en rad hinder 
som kan vara kopplade till planprocessen , men 
även brist på stöd från Boverket. Läs mer.Fabrik bytte ut till ny ventilation

Fabrik i Eskilstuna bytte ut en stor del av 
ventilationen till ett nytt modernt och energi-
effektivare system. Lyssna och se på SVT 
nyheterna.

Verktygslåda för byggindustrin 
I England har UK Green Building Council
publicerat en ny verktygslåda för att accelerera
skiftet från linjär till cirkulär ekonomi inom
byggindustrin. Verktygslådan ska vara en guide för
bl.a. tillverkare, projektörer och entreprenörer.
Läs mer.

Företagen satsar på hållbarhet
Konsultjätten Deloitte har frågat totalt 2 000 chefer
i 24 länder om hållbarhetssatsningar. Ungefär
hälften av de nordiska respondenterna uppger att
deras företag har vidtagit åtgärder som att använda
hållbara material, effektivisera sin energi-
användning och utbilda sina personal kring
hållbarhet. Läs mer.

Sänkt elförbrukning i Jönköping
Tidigt under hösten 2022 satte Jönköpings kommun 
igång med att undersöka vilka förbättringar som 
kunde göras för att minska energiåtgången i den 
egna verksamheten mot bakgrund av den rådande 
energikrisen i EU. En av de största åtgärderna som 
har gjorts under hösten var att justera ventilationen 
i fastigheterna med en timme per dag. Nu efter 
några månader bekräftar kommunen om att 
ventilation har en stor effekt på den totala 
förbrukningen. Läs mer. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/energiingenjoren-mattias-letar-var-foretagens-el-forsvinner
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/risker-med-att-dra-ned-pa-varme-och-ventilation
http://www.nordiclabourjournal.org/i-fokus/in-focus-2023/circular-economy/article.2023-01-17.9084597607
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/byggarnas-kritik-mot-lagstiftningen-som-hindrar-cirkulart-byggande/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-kapade-fabriken-i-eskilstuna-elforbrukningen-genom-att-jaga-energitjuvarna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-kapade-fabriken-i-eskilstuna-elforbrukningen-genom-att-jaga-energitjuvarna
https://www.circularonline.co.uk/news/new-circular-economy-toolkit-for-construction-industry-published/
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/rapport-foretagen-satsade-mer-pa-hallbarhet-under-2022/
https://via.tt.se/pressmeddelande/sa-sankte-kommunen-sin-elforbrukning?publisherId=3236017&releaseId=3338228
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Utbildning

Svensk Ventilation håller 2023 sitt årsmöte den 11 
maj på Grand Hotel Saltsjöbaden i Stockholm. 

Preliminärt program 
14.00 Kaffe
14.30 Förenings-
stämma, dagordning
skickas ut senare
15.45 Extern föreläsare/panelsamtal
16.45 Paus
18.00 Mingel
18.30 Middag

Svensk Ventilation

I januari kickade lokalavdelning SYD igång med ett 
mingel och seminarium om rökkontroll. Tack till 
alla som deltog. Vill du delta eller veta mera 
kontakta ordförande i Syd. Länk till kontaktuppgift. 

Lokalavdelning Syd
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Årsmöte 11 maj i Stockholm

Projektledare VVS
Examensarbete, 17 april 2023
LIA, 21 augusti 2023

VVS-ingenjör
LIA 2, 13 februari 2023
Examensarbete, 17 april 2023
LIA 1, 17 april 2023

Är ditt företag intresserad av att ta emot LIA- 
praktikanter från INSU:s yrkeshögskola eller 
studerande som ska utföra sitt examensarbete? 

Viktiga datum att komma ihåg:

Besök INSU:s hemsida för mer information.

LIA och examensarbete

Lokalavdelningen har haft ett uppstartsmöte den 25 
januari för att planera verksamheten 2023. Vi 
återkommer med information.

Lokalavdelning Väst

Lokalavdelning Stockholm

Under våren är det dags för den årliga båtresan. 
När? Torsdag 20/4 - fredag 21/4

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 20 mars.

Fast jobb direkt efter YH-examen
Efter två år på yrkeshögskola fick Filip fast
anställning som VVS-ingenjör på företaget han
praktiserade på. Läs mer.

https://www.svenskventilation.se/om-oss/var-organisation/lokalavdelningar/syd/
https://www.insu.se/lia-och-examensarbete-insu/
https://forms.gle/x1Xufir3UEUYDYuM7
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/filip-allerbo-fick-jobb-som-vvs-ingenjor-direkt-efter-yrkesutbildningen
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      Ventilationsmontör, steg 3
      2023-11-28 – 2023-11-29, Katrineholm

      Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
      2023-02-13 – 2023-02-15, Stockholm

      Installationsbrandskydd
      Kontakta INSU

      Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, vent
      2023-05-04, Katrineholm
      2023-09-20, Katrineholm

      Projektekonomi
      Kontakta INSU

      Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar
      2023-04-26 – 2023-04-27, Göteborg
      2023-05-22 – 2023-05-24, Göteborg
      2023-10-05 – 2023-10-06, Stockholm
      2023-10-25 – 2023-10-27, Stockholm

      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
      2023-03-08 – 2023-03-09, Katrineholm

      Ventilationsteknik
      2023-05-09 – 2023-05-10, Katrineholm
      2023-09-20 – 2023-09-21, Stockholm

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

      Ventilationsmontör, steg 2
      2023-09-05 – 2023-09-06, Katrineholm
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YH-utbildningar hos INSU

Kalkylator inom VVS
VVS-ingenjör
Projektledare VVS

Ansökan för nedanstående utbildningar öppnar
1 februari och stänger i april. Du kan söka till:

 

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

 info@insu.se

Alla medlemmar hos Svensk Ventilation har rabatt
på ventilationskurser. 

Utbildningar & kurser

Besök vår hemsida för att lära dig mer om
branschen, utbildningar och karriärvägar.
Jobb & Utbildning

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/
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/
tel:%22010-188%2035%2070%22
mailto:info@insu.se
https://www.svenskventilation.se/jobb-utbildning/
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Medlemskalender jan–mars 2022
2023-01-10 Utvärdering av roadshowen 2023-01-31 Arbetsgrupp Rekrytering

2023-01-11 Arbete om rekrytering 2023-02-06 Styrgrupp Utbildning

2023-01-16 Arbetsgrupp Energieffektivisering 2023-02-07
Roadshow: Ventilation: Problem eller
lösning i dagens energisituation?,
Västerås

2023-01-17
Roadshow: Ventilation: Problem eller
lösning i dagens energisituation?, Luleå

2023-02-08
Roadshow: Ventilation: Problem eller
lösning i dagens energisituation?,
Borlänge

2023-01-18
Roadshow: Ventilation: Problem eller
lösning i dagens energisituation?,
Skellefteå

2023-02-09
Roadshow: Ventilation: Problem eller
lösning i dagens energisituation?,
Karlstad

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

2023-02-13 Webbinarium: Vad är bra luftkvalité?

2023-01-19 TK-181 Historisk data forum 2023-02-14 Styrgrupp Brand

2023-01-20 Hybridseminarium: Rökkontroll 2023-02-14 Styrgrupp Marknad

2023-01-20
Lokalavdelning SYD presentation av
Svensk Ventilation, Malmö

2023-02-15 Arbetsgrupp Osupfångning

2023-01-24 Tillsyn av VVS ingenjörsutbildning 2023-02-16 Arbetsgrupp cPCR

2023-01-24 Arbetsgrupp cPCR möte nr 2 2023-02-20
Webbinarium: Komfortkyla, hybrid,
Stockholm

2023-01-25 Möte om hållbarhet med BMI 2023-02-22 Arbetsgrupp Energieffektivisering

2023-01-26
Workshop: Cirkulära tjänster för att
främja återbruksmarknaden i
installationsbranschen

2023-02-23 Styrgrupp Entreprenad

2023-01-27 SIS TK 181 Brandsäkerhet Kommittémöte 2023-03-08 Möte TK-170 Stockholm, hybrid

2023-01-27 Möte om Imkanal 2022 2023-03-09 Möte CEN/TC-127/WG-2 Bryssel, hybrid

2023-01-30 Möte med styrelsens arbetsgrupp 2023-03-20 Styrgrupp Hållbarhet

2023-01-30 Möte Taskforce EPD  2023-03-21 Styrelsemöte Stockholm, hybrid

2023-01-31 Styrgrupp Produkter
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