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Ny rapport från Svensk Ventilation 
Svensk 
Ventilation 
har släppt 
en rapport 
om kom-
munernas 
tillsyn av 
inomhus-
luften i 

skolor. I rapporten har ansvariga tjänstemän för 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK), gett sin 
bild av hur tillsynen fungerar. Resultaten visas i 
rapporten: Dålig inomhusluft – skolans dolda hot. 
Läs även pressmeddelandet. Undersökningen 
presenterades delvis i Almedalen – lyssna här. 

Elever förlorare på dålig inomhusluft 
Nu har höstterminen startat för hundratusentals 
elever runt om i Sverige. Många av dem sätter för 
första gången sin fot i ett klassrum och viljan att 
lära är stor. Forskning visar att inomhusluftens 
kvalitet påverkar koncentrationsförmågan och 
möjligheten att ta till sig ny kunskap. Särskilt 
känsliga är unga människor. Följer kommunerna 
lagstiftningen kring ventilationen i skolor? 
Läs vår debattartikel i Dagens Samhälle. 

Förbättra luften i skolan – valfråga 
Inomhusmiljön i den svenska skolan får kritik, 
men hur vill politikerna förbättra inomhusmiljön 
och ventilationen i skolorna? Se TV4 Nyheterna.  
Ventilationen är nu verkligen i fokus och på bland 
annat Murgårdsskolan i Sandviken har problemen 
fått en lösning. Se TV4 Nyheterna 

  

Ren luft i fokus hösten 2014 
Luftkvalitet har stor betydelse för hälsan. Barn i 
stadsmiljö har en ökad risk för att drabbas av 
astma, allergier och nedsatt lungfunktion. Expo-
nering för luftföroreningar innebär en ökad risk att 
dö i förtid. Svensk Ventilation deltar vid symposiet 
”Luft och hälsa” den 30 september och talar om 
luftkvalitet, filtrering och ventilationssystem -”Hur 
kan man bo hälsosamt på Hornsgatan?”. Syftet är 
att sprida aktuell kunskap om vad storstadens för-
tätning innebär för utomhus- och inomhusluften 
samt befolkningens hälsa. Målgruppen är bl.a. po-
litiker och tjänstemän i kommun/landsting. Dessu-
tom ges möjlighet att testa lungfunktionen. 

 
Den 2 - 3 oktober, kan sedan allmänheten gratis 
testa sina lungor med spirometri på Centralstat-
ionen i Stockholm. Svensk Ventilation kommer 
också att finnas på plats för att informera allmän-
heten om vikten av bra ventilation. Det är inte 
bara i Stockholm som ren luft står i fokus hösten 
2014 – liknande event pågår vid tidpunkten i hela 
Europa i anslutning till den europeiska lungorga-
nisationen ELF:s satsning på temat ren luft. 

# BREATHE CLEAN AIR och läs även här  

http://www.svenskventilation.se/download/941/Dl0069g_inomhusluft_skolans_dolda_hot_201409.pdf
http://news.cision.com/se/svensk-ventilation/r/i-sex-av-tio-kommuner-foljs-inte-lagstiftning-kring-ventilation-i-skolor,c9637980
http://astmaoallergiforbundet.se/valet-2014/almedalen/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/elever-foerlorare-pa-dalig-inomhusluft-i-skolan-10458
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2951897
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2951917
http://www.europeanlung.org/en/projects-and-research/projects/healthy-lungs-for-life/home/
http://ki.se/forskning/world-spirometry-day-2-3-oktober-2014
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FTX betyder mest 
Enligt en tysk rapport har värmeåtervinningen 
(FTX) större betydelse än andra förnybara ener-
gikällor inom byggnadssektorn. Beräkningarna är 
gjorda för endast lokaler i Tyskland. Värmeåter-
vinningsmarknaden ökar och FTX-system har nu 
etablerat sig med stor framgång i Tyskland. Läs 
mer  
 

Pilotprojekt i Skåne 
Funktionskontrollanterna och Svensk Ventilation 
kommer i höst att delta och föreläsa om ventilat-
ion och OVK på ett seminarium som länsstyrelsen 
i Skåne anordnar. Målgruppen är berörda tjäns-
temän i kommunerna. 

 

 

 

Ventilation på MäklarNytt  
Svensk Ventilation och Stockholms lokalförenings 
arbetsgrupp ”Service och Eftermarknad” kommer 
att delta på MäklarNytt den 19 september. Mäk-
larNytt är Mäklarsamfundets endagsutbildning för 
den som vill uppdatera sina kunskaper i aktuella 
frågor. Vi kommer att belysa OVK och hur olika 
ventilationssystem påverkar komfort och drifts-
kostnader.  

Energieffektiva matbutiker 
Svensk Ventilation deltar i en referensgrupp till 
Belivs, Energimyndighetens Beställargrupp Livs-
medelslokaler. BeLivs verkar för effektivare elan-
vändning i matbutiker, som faktiskt förbrukar upp 
till 5% av elen i Sverige. Enligt BeLivs kan många 
matbutiker mer än halvera sin energiförbrukning 
bara de lyckas hålla kvar kylan på rätt plats, ex-
empelvis med lock och dörrar. Läs mer 

 
Eurovent Summit 2014 
Euroventcertifieringen fyller 20 år och organisat-
ionen Eurovent har funnits i hela 55 år. Därför väl-
jer Eurovent att samla alla höstens möten i ar-
bets- och produktgrupper gemensamt. Man pas-
sar också på att hålla en rad aktuella seminarier. 
Med andra ord Willkommen, Bienvenu, Welcome 
till Berlin och 
Eurovent 
Summit 7-10 
oktober 

 

http://www.presse.fgk.de/14_14_PM_Studie_Energieeffizienz_Nichtwohngebaude_WRG.pdf
http://www.presse.fgk.de/14_14_PM_Studie_Energieeffizienz_Nichtwohngebaude_WRG.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5894530
http://www.eurovent-summit.eu/
http://www.eurovent-summit.eu/
http://www.eurovent-summit.eu/
http://www.funkis.se/
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Publicerade standarder 
SIS har publicerat följande stan-
darder på ventilationsområdet 
under första halvåret 2014. 

• Test method for assessing the performance 
of gas-phase air cleaning media and devices 
for general ventilation - Part 1: Gas-phase air 
cleaning media (ISO 10121-1:2014) 

• Ventilation for buildings - Air terminal devices 
- Aerodynamic testing of damper and valves 
(SS-EN 1751:2014) 

Standard för hantverkstjänster 
Konsumentverket tillsammans med en rad orga-
nisationer och företag håller på att skriva en 
svensk standard för hantverkstjänster. Standar-
den ska tydliggöra dialogen och avtalet mellan 
hantverkare och konsument. Syftet är att få nöj-
dare kunder och färre tvister och reklamationer. 
Läs mer. 

Behovsstyrning i bostäder 
Energimyndigheten har godkänt SP:s projektan-
sökan ”Behovsstyrd ventilation och värmeåtervin-
ning i bostäder”. Bakgrunden är att ingen vet hur 
luftkvalitet ska mätas i bostäder så att ventilation-
en kan regleras mot det verkliga behovet. Pro-
jektet syftar därför till att ta fram en effektiv metod 
att behovsstyra ventilation i bostäder så att ener-
gianvändningen minskar utan att 
försämra innemiljön och äventyra 
hälsa eller komfort. Svensk Venti-
lation deltar i projektet som boll-
plank och informationsspridare. 
Läs mer om E2B2:s forskningsprojekt. 

Byggkonjunkturen positiv 
Många kurvor pekar uppåt, speciellt i och omkring 
huvudstaden. Stockholms Handelskammare kon-
staterar att Stockholms läns näringsliv fortsätter 
att växa och i andra kvartalet visar byggindustrin 
den största vändningen på fyra år. Stockholms 
byggmarknad förväntas växa kraftigt och syssel-
sättningen steg tydligt under andra kvartalet. Läs 
Stockholmsbarometern Q2 

Även på riksplanet visar Industrifaktas månads-
brev en optimistisk byggbransch. Logga in och ta 
del av Svensk Ventilations exklusiva marknads-
rapporter. 

Eurovent Bulletin 
Ett nytt nummer finns nu av Eurovents nyhetsblad 
som visar vad som är på gång i Europa när det 
gäller lagar och regler som berör ventilations- och 
kylbranscherna. Logga 
in på våra medlemssi-
dor och läs direkt i vårt 
arkiv för Eurovent In-
formation Bulletin 

  

http://www.sis.se/Templates/SIS/Pages/ProductTechnicalCommitteeView.aspx?id=37&epslanguage=sv&pid=TC-217039&icslvl1=SIS_COMMON_03&icslvl2=SIS_COMMON_03.080&icslvl3=SIS_COMMON_03.080.30
http://www.e2b2.se/forskning_och_resultat/projekt
http://www.chamber.se/rapporter/stockholmsbarometern-q2-2014-byggbranschen-starkt.htm
http://www.chamber.se/rapporter/stockholmsbarometern-q2-2014-byggbranschen-starkt.htm
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1305
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1305
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1567
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1567
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Nya energimål i EU 
EU:s energimål är fortsatt inriktade på 2020, men 
nu signalerar Kommissionen om mål även för år 
2030. Målramen är 

• Energieffektiviteten 30 % bättre (än 1990) 
• Växthusgasutsläppen 40 % lägre (än 1990) 
• Andel förnybar energi 27 % 

Fläktförordningen skrivs om 
Översynen av Fläktförordningen 327/2011 har nu 
startat. Uppdraget ligger hos den nederländska 
konsultfirman VHK, och ska medföra 

1. färre olika fläkttyper/krav 
2. färre undantag 
3. bättre regler för fläktar med flera 

användningsområden 
4. krav på jet-fans 
5. bättre regler för marknadskontroll. 

Den som vill ha direkt insyn och inflytande i över-
synen bör anmäla sig som ”stakeholder” på 
www.fanreview.eu/register.  

 
BBR:s energikrav på remiss 
Svensk Ventilation har svarat 
på Boverkets remiss om 
skärpta krav på energihushåll-
ning, som troligen träder ikraft 
vid årsskiftet. Vi välkomnar de 
skärpta kraven, men menar att 
Boverket gott hade kunnat ta i 
lite till. Läs Boverkets förslag 
och Svensk Ventilations re-
missvar. 

 

 

 

Boverkets förslag till skärpta energikrav

130 95 110 75 90 55 80 50
(130) (95) (110) (75) (90) (55) (90) (55)

115 85 100 65 80 50 70 45
(130) (95) (110) (75) (90) (55) (90) (55)

105 85 90 65 70 50 60 45
(120) (95) (100) (75) (80) (55) (80) (55)

Ej el El Ej el El Ej el El Ej el El

Lokaler

Zon I Zon II Zon III Zon IV

Småhus

Flerbo-
stadshus

 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2011%3A090%3A0008%3A0021%3ASV%3APDF&ei=2iesU5fnDMbmywOZwICADw&usg=AFQjCNFuNvsJbx6fr1-rlsWhzm3NVPFJ6w
http://www.fanreview.eu/register
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Remiss-Forslag-till-andring-av-Boverkets-byggregler-BBR-avsnitt-9-Energihushallning/
http://www.svenskventilation.se/download/942/Dnr_1591_2467_2014_Svensk_Ventilation_Energihush%E5llning.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/942/Dnr_1591_2467_2014_Svensk_Ventilation_Energihush%E5llning.pdf
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Ekodesign & energimärkning  
Frukostmöte för företag och organisationer om 
marknadskontroll hos Energimyndigheten den 30 
september kl 08.30-10.00 på Rosenlundsgatan 9 i 
Stockholm. Energimyndigheten är marknadskon-
trollmyndighet i Sverige för ekodesign- och ener-
gimärkningsförordningarna. Marknadskontroll är 
en viktig del av myndighetens arbete för att se till 
att EU:s ekodesign- och energimärkningslagstift-
ning följs för produkter som säljs i Sverige. 

På agendan: 
• Hur bedrivs marknadskontroll av ekodesign 

och energimärkning i Sverige och Europa? 
• Hur samarbetar marknadskontrollmyndighet-

erna? 
• Vad har jag som tillverkare, importör eller 

återförsäljare för ansvar? 

Anmäl dig till 
Sonja.Korhonen@energimyndigheten.se 

Marknadskontroll den 17 september  
Den17 september har Energimyndigheten och El-
säkerhetsverket ett gemensamt seminarium i 
Eskilstuna om marknadskontroll för tillverkare, 
importör och återförsäljare. Evenemanget är 
kostnadsfritt och börjar klockan 09:00 och slutar 
med en mingellunch vid 12:15. 
- Deltagarna kommer bland annat få veta vad en 
EG-försäkran är och vart de kan vända sig om de 
behöver hjälp att tolka lagar och regler, berättar 
Emma Hagman Rang, jurist på Energimyndighet-
en. Anmäl dig via Elsäkerhetsverkets webb sen-
ast den 3 september.  

 
 
Bättre skolluft - nya råd om städning 
Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd om 
städning i skolor och förskolor blir ett viktigt verk-
tyg för att städningen i skolor och förskolor sköts 
på ett godtagbart sätt. I rådet nämns att storstäd-
ning bör ske återkommande under året och om-
fatta bl.a. ventilationsdon. Bättre städning medför 
renare luft och får elever att prestera bättre. Läs 
mer 

Enligt Svensk Ventilation är det även viktigt med 
invändig kanalrengöring som inte nämns i råds-
texten. Smutsiga ventilationssystem kan skapa 
osunda lokaler.   

mailto:Sonja.Korhonen@energimyndigheten.se
http://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16A5-9E4-3CDE-4-9A
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/tillsyn-regelverk/tillsyn-miljobalken/Webbversion-AR-Stadning-19-augusti-2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/tillsyn-regelverk/tillsyn-miljobalken/Webbversion-AR-Stadning-19-augusti-2014.pdf
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Kompetensbrist hotar energimålen  
Tillsammans med Handelskammaren i 
Mälardalen och Återväxten anordnade vi ett 
seminarium i Almedalen om hur man ska kunna 
nå energimålen 2020. Deltagare var bl.a. 
Myndigheten för Yrkeshögskolan, 
Energimyndigheten, Utbildningsdepartementet 
och riksdagspolitiker. Erik Scheller (FP), politiskt 
sakkunnig på Utbildningsdepartementet berättade 
att Yrkeshögskolan är en framgångssaga och att 
man håller på med en stor intern övergripande 
utredning. Politikerna Roger Haddad, FP, Betty 
Malmberg, M, Caroline Helmerson-Olsson, S , 
som sitter utbildningsutskottet lovade samtliga att 
oavsett vem som kommer i regeringsställning så 
ska de intentioner som finns i utredningen tas 
tillvara. Samtliga menade också att det behövs 
ökade anslag till Yrkeshögskolan.  

  

Riksdagsledamöterna Betty Malmberg (M) och Caroline 
Helmersson, Olsson (S) 

Ungdomspolitiker diskuterar energieffektivisering av 
miljonprogrammet 

Handelskammaren i 
Mälardalen förklarar 
sin ståndpunkt när det 
gäller Yrkeshögsko-
lan. 

Svensk Ventilations medlemmar 
avnjuter en diskussion om energi och 
jobb i installationsbranschen 



Nr 6 2014 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 

 Årstaängsvägen 19C, Box 47 103, 100 74 Stockholm, Tel 08-762 73 60. E-post info@svenskventilation.se 

Radonmålet 2020  
Svensk Radonförening och Svensk Ventilation 
anordnade tillsammans ett seminarium där 
Strålskyddsmyndigheten och riksdagspolitiker var 
på plats. Radon i bostäder orsakar cirka 500 fall 
av lungcancer per år. Enligt Svensk Radon-
förenings enkätundersökning är det bara 53 
procent av landets kommuner som ställer krav på 
fastighetsägarna att åtgärda för höga radonhalter 
i flerbostadshus. Läs mer om seminariet 

Farlig luft inte bara på Hornsgatan 
Ett av våra mer välbesökta seminarier under Al-
medalsveckan behandlade luftkvalitetsmätningar 
på Hornsgatan – utomhus och inomhus. Luften på 
alla stadsgator - inte bara Hornsgatan – innehåller 
cancerframkallande föroreningar, men det är å 
andra sidan fullt möjligt att kraftigt reducera de 
farliga partiklarna. Det som måste till är med 
andra ord god ventilation med rätt filter. 

  

Per Nilsson 
från Svensk 
Radonförening 

Riksdagsledamöter med intresse för radon 

Diskussion om luften i våra städer 

http://www.vvsforum.se/index.php3?use=publisher&id=9708&highlight=radon
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Högt söktryck till IUC 
Intresset för installationsbranschen har ökat och 
yrkeshögskolan som utbildningsform har blivit mer 
känd och populär, både hos sökande och hos fö-
retag. 
- Ansökningstrycket har varit extremt hårt i år och 
vi har haft rekordmånga tjejer som sökt i år, berät-
tar Marcus Andersson Vd för IUC. Läs mer 

IUC möter kundernas behov 
Efterfrågan på skräddarsydda utbildningar och 
helhetskoncept inom installationsbranschen för 
större och medelstora företag har vuxit på IUC. 
IUC vill vara en samarbetspartner som kan er-
bjuda helhetslösningar vad gäller kompetensut-
veckling för våra kunder.  Då ska IUC också 
kunna erbjuda en kontaktperson från oss som de 
kan diskutera och planera företagets totala utbild-
ningsbehov med. Läs mer om Tony Sjölander , 
Key Account Manager på IUC. 

Yrkeshögskolan växer 
Yrkeshögskolan kan växa med 25 procent. I val-
rörelsen har nästan alla partier tagit fram förslag 
om volymökningar av yrkeshögskolan, men även 
olika förändringar av regelverket. Läs generaldi-
rektören Thomas Perssons debattartikel i Dagens 
Samhälle 

Vår vision 

Ett energieffektivt 
och hälsosamt  
inomhusklimat 

för alla 
 

Svensk Ventilation vill följande: 
• Skärp kraven på byggnaders energianvändning. 
• Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet. 
• Ökad tillsyn och uppföljning av byggnaders 

energianvändning och inomhusklimat 
• Inför klimat-ROT, ett ROT-avdrag för energief-

fektivisering. 
• Mer medel till teoretiska och praktiska tekniska 

utbildningar. 
• Ökade anslag till forskning om inomhusmiljö. 

 

  
Hjälp till att sprida ”Kanalen” 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan ha 
nytta och glädje av den information vi sprider via 
vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail med namn och 
adressuppgift till 
britta.permats@svenskventilation.se 

  

http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2014/populara-utbildningar-pa-iuc-yrkeshogskola1
http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2014/tony-sjolander-ny-medarbetare-pa-iuc
http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2014/tony-sjolander-ny-medarbetare-pa-iuc
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/yrkeshoegskolan-kan-vaexa-med-25-procent-10393
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/yrkeshoegskolan-kan-vaexa-med-25-procent-10393
mailto:britta.permats@svenskventilation.se?subject=Kanalen%20-%20ny%20prenumerant
http://www.iuc-utbildning.se/
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Stockholms Lokalförening 

Höstmöte 16-17 oktober 
på M/S Birka. Klicka här för att anmäla Dig senast 
den 19 september. Träffa Dina branschkollegor 
och ta del av vad arbetsgrupperna gör! 

• Aktivitetsgruppen 
• Marknadsgruppen 
• Service och eftermarknad 
• AFS-gruppen 
• Bostadsgruppen 
• Ozon/UV-gruppen,  

Och så wienerbröden, förstås… 

Lunchmöten 
måndagar kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) på 
IUC, Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov. 
Lunchmötena arrangeras i samarbete med 
Energi- och Miljötekniska Föreningen. 

2014-09-08 Hur farlig är innerstadsluften och kan 
man bo hälsosamt på Hornsgatan? 

2014-10-06 Byggnadens utformning/Energi 
(EMTF) 

2014-10-13 Verkningsgrader i värmeväxlare: 
standarder, våra riktlinjer och tekni-
kens/marknadens aktuella stånd-
punkt 

2014-11-03 Energiledningssystem (EMTF)  

2014-11-10 Brandtätningar och brandspjäll - 
olika typer, montage och CE-
märkningar. 

2014-12-01 Boverkets Byggregler (EMTF) 

2014-12-08 Problem med roterande värmeväx-
lare och lukter - injustering 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFETjQ1UHo5cjhpelpDSXZPWTNPNGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJ4Vy1wZDlhX1l6RDhJVW9NRk9qY3c6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNsWWZ2OGJUZnY4N3FXYXdYSzhndHc6MA
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Vår nya bok 2014 svarar mot alla nya och ändrade byggreg-
ler. Boken visar beprövade brandskyddslösningar för venti-
lationssystem och riktar sig till alla som projekterar, leder el-
ler deltar i byggandet av ventilationsanläggningar.  

Medlemspriset är 400 kronor + 
moms, icke medlemmar betalar det 
dubbla. Boken kan beställas här  

Presentationer 
Svensk Ventilation presenterar 
boken på en rad orter under 2014, i 
samband med NordBygg, ExpoVent, 
VentNytt, Energi- och Miljötekniska 
föreningen med mera. 

 
Kursen 
Installationsbrandskydd 
IUC:s endagskurs Installations-
brandskydd har Brandboken som 
kursbok. Lärare är bokens huvudre-
daktör Martin Borgström. Kursen går 
igenom hur man kan välja system för 
skydd mot brandgasspridning som t.ex. fläkt i drift, back-
strömningsskydd och brandgasspjäll. Vad man bör tänka på 
vid användandet av de olika systemen, t.ex. vilka förutsätt-
ningar som krävs för backströmningsskydd. Kursen går 
även djupare in på hur imkanaler, kanalupphängningar, 
brandisolering, schakt och fläktrum kan utföras samt avslu-
tar med mekanisk brandgasventilation. Länk till anmälan 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/1oOC0NHBwF4ELlV9v-miWirMEzkT44yRV0RdAg8LA3Os/viewform
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2014-10-13 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2014-10-28 IUC, Malmö 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2014-09-22 - 2014-09-23 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2014-09-16 - 2014-09-18 IUC, Stockholm 

Installationsbrandskydd 

2014-11-06 IUC, Stockholm 

2014-11-13 IUC, Malmö 

2014-11-20 IUC, Göteborg 

2014-11-27 IUC, Katrineholm 

Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2014-09-22 - 2014-09-25 IUC, Göteborg 

2014-10-20 - 2014-10-23 IUC, Stockholm 

2014-11-10 - 2014-11-13 IUC, Malmö 

Ventilationsteknik 

2014-09-16 - 2014-09-17 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2014-10-06 - 2014-10-08 IUC, Göteborg 

2014-11-03 - 2014-11-05 IUC, Stockholm 

2014-12-01 - 2014-12-03 IUC, Malmö 

Injustering av luftflöden 

2014-09-10 - 2014-09-12 IUC, Katrineholm 

2014-11-19 - 2014-11-21 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2014-10-07 - 2014-10-08 IUC, Katrineholm 

 

VVS-teknik på distans 

Självstudier + 8 x 3 dagar Kontakta IUC! 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

3 dagar Kontakta IUC! 

Ekonomi i projekt 

2014-11-11 - 2014-11-12 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2014-10-21 - 2015-02-11 IUC, Katrineholm 

 
 
Utbildning på din hemmaplan 
Installatörernas Utbildningscentrum har 
utbildningslokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Katrineholm. Men när ni är flera på företaget som 
behöver samma utbildning kommer IUC gärna ut 
till er. De kan utveckla och företagsanpassa 
kurser och utbildningar efter just era önskemål 
och behov. Du spar tid och pengar och kan passa 
på att förmedla företagspecifik information 
samtidigt med kursen.Vill du veta mer? Kontakta 
Sissi Fondelius tel 08-528 07 
831 eller 072-063 86 27 e-
post: sissi.fondelius@iuc-
utbildning.se 

.  

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1--ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/bygglagstiftning-ovk--certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/vvs/vvsteknik-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
mailto:sissi.fondelius@iuc-utbildning.se
mailto:sissi.fondelius@iuc-utbildning.se
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Medlemskalender  
augusti-oktober 2014 
2014-08-19 Planering av OVK-seminarier, 

Stockholm  

2014-08-28 Planering Mäklarsamfundets kon-
ferens  

2014-08-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2014-09-01 EMTF:s tekniklunch, Stockholm  

2014-09-04 -05 Styrelsemöte, Skinnskatteberg  

2014-09-08 Stockholms Lokalförening, 
lunchmöte  

2014-09-08 Ledningsgrupp YH Enköping 

2014-09-10 OVK-samråd med myndigheter, 
telemöte 

2014-09-11 Styrgrupp Brand, Stockholm  

2014-09-11 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 

2014-09-16 Brandbokspresentation, Kristian-
stad  

2014-09-17 Brandbokspresentation, Malmö 

2014-09-18 Brandbokspresentation, Helsing-
borg  

2014-09-18 SIS/TK181 Brandsäkerhet, Lund  

2014-19-19 
Mäklarnytt, 
OVK/Ventilationsutbildning, Stock-
holm  

2014-09-24 Seminarium fär kommuner om 
vent o OVK, Skåne  

2014-09-25 ISO TC 142 (Filter), London  

2014-09-26 SIS-seminarium om operations-
rum, Lund  

2014-09-30 Symposium Luft och hälsa, Stock-
holm  

2014-10-02 -03 Kampanjdagar Ren Luft, Stock-
holms Centralstation 

2014-10-06 EMTF:s tekniklunch, Stockholm  

2014-10-07 IUC Ledningsgrupp, Göteborg  

2014-10-07 -10 Eurovent Summit, Berlin  

2014-10-07 Eurovent PG 04B (Filter), Berlin  

2014-10-09 Eurovent PG 06C (AHU), Berlin  

2014-10-13 Stockholms Lokalförening, 
lunchmöte  

2014-10-16 SIS/TK 110 Akustik och buller, 
Stockholm  

2014-10-16 -17 Stockholms Lokalförening, höst-
möte 

2014-10-21 CEN TC 156 WG 2 (Bostadsvent), 
Paris  

2014-10-21 Brandbokspresentation, Hapa-
randa 

2014-10-22 Brandbokspresentation, Luleå 

2014-10-23 Brandbokspresentation, Umeå 

2014 10-24 Brandbokspresentation, Sundsvall 
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