
Funkis den 13 maj



Medlemmar

▪ Installatörer

▪ Tillverkare

▪ Grossister

▪ Serviceföretag

▪ Konsulter



Arbetsgrupp Cirkuläritet



Vad är på gång?



Utbildning 
• Gymnasienivå – Ventilationsmontör

• Yrkeshögskolenivå – Ventilationsingenjör, VVS-ingenjör
Projektledare, Kalkylator
Ventilationsinjusterare

• Presentera branschen för studerande på YH

• Högskolenivå– Forskarskola (ansökan) - Advisory Board
Hållbara och hälsosamma inomhusmiljöer

• Företagsutbildningar

• Föredrag/webbinarier för medlemmar  (Styrgrupp Utbildning)



Forskning - referensgrupper
• Buildings post corona – har startat nu!

Forskare på KTH, Umeå universitet, Lunds universitet och Chalmers undersöka. De kommer under fyra år kartlägga hur byggnader bör designas för att
främja en hälsosam inomhusmiljö, vilken minimerar risken att sprida smittsamma sjukdomar som Covid-19. 

• Projektet Verifiering av bostads-FTX , E2B2, Svensk Ventilation ansökt om pengar och fått.

• Mistra TerraClena (Filtermaterial), Svensk Ventilation är samarbetspartner.

• Sensorer ventilation och innemiljö
Högskolan Borås, Rise , PÅGÅR!

• Tekniktävling- Ventilation i energieffektiva flerbostadshus  
Chalmers, BeBo och Svensk Ventilation, Del 2 PÅGÅR! 

• Demonstration och verifiering värme- och ventilationssystem,
Besmå, HAR PÅBÖRJATS!

• Leasa bättre energiprestanda – innovativ finansieringsmodell för spridning av energieffektiviseringsteknik 
Besmå, IN och Svensk Ventilation ingår  i referensgruppen

• Ansökan: Projekt om energieffektiva ventilationsstrategier för reducering av VOC i tidiga skeden innan byggnaden tas i bruk
Chalmers och IVL



Evenemang, seminarier m.m. - externt



Nordbygg 2022

77 st. + livesändning  , 4 st. , 3 st. föredrag



Nordbygg 2024
Inneklimatarena med flera organisationer

Konferens parallellt med Nordbygg 2024 

- Roomvent and Ventilation conference 2024

Sammanföra akademin och industrin/företagen

Utländska forskare & konferensbesökare

Studenter och studerande
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Riksdagsseminarium 2022



Almedalen ”light” 2022
Deltar i panel



Roadshow 2022 - Fastighetsägare
-Energieffektivisering

-Smittspridning

-Hälsa

Tänkta orter  - Universitet/högskoleorter? 

Lokala förmågor som gästföreläsare. T.ex. Dennis Johansson                 

Lunds universitet

Norr:

Umeå

Luleå

Skellefteå

Sundsvall

Mellansverige:

Västerås

Örebro

Linköping

Gävle

Syd:

Lund

………..



Webbinarier - externt
Vi har haft 12 st. föredrag/webbinarier under 2021

• Inomhusmiljödag 2021, ventilation & termiskt klimat, 10/2

• Panelsamtal: Pandemi och klimatkris! Hur kan satsningar på ventilation bidra med lösningar, 11/2

• Om ventilation för villaägare och energi- och klimatrådgivare, Region Östergötland, 18/3

• OVK och ventilation för Länsstyrelserna i Jönköpings län m.m. och dess kommuner, 26 mars

• Klimatförändringar ställer nya krav, Nordbygg Talk´s , 20/4–23/4

• Luftaffärer i pandemins spår, Nordbygg Talk´s, 20/4–23/4

• Om ventilation för Sveriges Energikontors energi- och klimatrådgivare, 26/4

• Extra inomhusmiljödag 2021, ventilation & termiskt klimat, 6/5

• ”OVK träff” och föredrag om ventilation, Länsstyrelserna och deras kommuner, 19/10

• God luft för lärande, Sisab och Svensk Ventilation, Nordbygg Talk´s, 19/10 (inspelning)

• Möjligheter med AI och IoT i fastigheter, Sisab och Svensk Ventilation, Nordbygg Talk´s, 19/10 (inspelning)

• Varför är det viktigt med god ventilation? för villaägare och energi- och klimatrådgivare, Västra Sverige, 11/11

• Planerade föredrag/webbinarier under 2022

• Inomhusmiljödag 2022, ventilation & termiskt klimat, 7/2 –8/2

• Länsstyrelserna och deras kommuner “OVK träff”, 25 mars 2022

• Villaägare, (Energi- och klimatrådgivare), Varför är det viktigt med god ventilation?, vt 2022

• Nordbygg 2022, 26/4-29/4

• Almedalen light 2022 

• Roadshow –hösten 2022

• ”OVK träff”, Länsstyrelserna, ht

• …………………………



Direktiv, standarder, rekommendationer



EPBD – Byggnaders energiprestanda

• Artikel 9
• Vi är positiva till kravet på att minska energianvändningen i den del av byggnadsbeståndet 

där energianvändningen är högst, likväl som till sanktioner om energiprestandan inte 
minskas.

• Artikel 11
• Svensk Ventilation tillstyrker att medlemsstaterna ska kräva installation av mät- och 

kontrollanordningar för övervakning och reglering av inomhusluftens kvalitet i nya 
byggnader. I befintliga byggnader ska installation av sådana anordningar krävas, där det är 
tekniskt och ekonomiskt genomförbart, när en byggnad genomgår en större renovering.

• Artikel 15
• Mot bakgrund av de klimatvinster som energieffektivisering av det befintliga beståndet 

skulle kunna leda till är vi positiva till att det utformas lämpliga finansieringsstöd som ökar 
incitamenten att minska energianvändningen. 

• Artikel 20
• Svensk Ventilation är positiva till direktivets förslag om inspektion av system för 

uppvärmning, ventilation och luftkonditionering 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://antikorruptionsbyran.files.wordpress.com/2009/10/eu-flagga.jpg&imgrefurl=http://antikorruptionsbyran.wordpress.com/2009/10/11/bilderberg-eu-och-lissabon/&h=1745&w=2645&sz=729&tbnid=-kWqLHBJQx1iPM:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images?q=eu+flaggan&hl=sv&usg=__dJzscNoSph6HFblePMNbe3FBWjk=&ei=MezvS7aDOuCSOImB8awI&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CCEQ9QEwAg


Standardisering

Svensk Ventilation är medlem i SIS tekniska kommittéer:

o Luftbehandling TK 170  (ordf. WG AHU och WG Duct)

o Brandsäkerhet TK 181

o Innemiljö och energianvändning i byggnader TK 189 

https://www.cen.eu/
http://knowitsecure.se/2016/01/08/1005/


Nyhetsbrev - Kanalen

Kanalen – ny utformning!

• Kanalen x 10 gånger per år 

• Ca. 8 200 prenumeranter



Branschrekommendationer

Våren 2022

• Val av filter, ny version på svenska –klar!

• Osuppfångning – spiskåpor & köksfläktar –klar! – CEN standard

• Typgodkännanden för brandisolerade kanaler

• Luftbehandlingsaggregat – Eurovents handbok, ny version på svenska

• Böcker - Branschrekommendationer

• Rapporter (Grön logik – Teknisk isolering)

• Cirkuläritet av ventilationsprodukter



TACK SÅ MYCKET!  


