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Energieffektiviseringar  
ger 30 000 nya jobb 
Greenpeaces nya rapport ”Gröna jobb” visar att 
flest nya jobb kommer att skapas inom energief-
fektiviseringsområdet. De refererar till ”15 förslag 
för att få fart på energieffektiviseringen av befint-
liga flerbostadshus”. 700 000 lägenheter behöver 
renoveras för att nå miljökvalitetsmålen till år 
2020. Det innebär att det kan ge 30 000 nya jobb 
inom svensk byggnäring som även inkluderar 
ventilationsbranschen. Läs rapporten här. 

– Svenska politiker måste se till att anta en energivis-
ion med 100 procent förnybar energi nu och därmed 
skapa den långsiktighet inom energipolitiken som alla 
aktörer inom energiområdet efterfrågar. Då kan vi 
också vänta oss alla de här nya arbetstillfällena, säger 
Isadora Wronski, som arbetar med energifrågor på 
Greenpeace, i ett pressmeddelande.  

 

Innovationsseminarium- Ventilation 
Stockholm Stad ”Norra Djurgårdsstaden Innova-
tion” i samarbete med Svensk Ventilation anord-
nar ett innovationsseminarium, ”ENERGIEFFEK-
TIV VENTILATION”- system, teknik, styrning den 
25 oktober. Här har Svensk Ventilations med-
lemmar världens chans att visa de senaste inno-
vativa produkter, systemlösningar och tjänster för 
bostäder och lokaler. De inbjudna är byggherrar-
na, projektledare, inköpare, VVS projektörer i 
Norra Djurgårdsstaden. Läs inbjudan här. 

 

 

Filmen ”Allas rätt till 
ren luft” 
Trots några år på nacken, är 
Svensk Ventilations film ”Al-
las rätt till ren luft” lika aktu-
ell. Den finns på vår hem-
sida, lyssna och se! 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/gronajobb/
http://www.svenskventilation.se/download/659/Inbjudan_ventilation_25okt12.pdf
http://www.svenskventilation.se/film/friskluft.wmv
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Nationellt stöd för SFP 
Förslaget om SFP som energimått i eko-
designkraven på aggregat, som Svensk Ventila-
tion och de nordiska systerorganisationerna har 
utarbetat tillsammans, stöttas nu av Energimyn-
digheten i Sverige. Inför EU-kommissionens con-
sultation forum den 23 oktober har Energimyndig-
heten beställt en kompletteringsstudie som visar 
hur SFP-krav borde tillämpas i de kommande reg-
lerna. Studien genomförs av SP Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut. Läs mer i tidningen 
Energi & Miljö, eller ladda ner kompletteringsstu-
dien från vår web. 

Svensk Ventilations broschyr 
Vår broschyr beskriver kortfattat vilka vi är och 
vad vi gör. Den förklarar även 
vad ett bra inomhusklimat är 
och visar kortfattat energief-
fektiviseringar. Nu finns bro-
schyren även digitalt på vår 
hemsida. Läs vår broschyr. 

Stora Inneklimatpriset 
Nu är det åter dags att lämna in förslag till Stora 
Inneklimatpriset. I juryn ingår representanter från 
Energi- och miljötekniska föreningen, Svenska 
Kyltekniska föreningen, Svensk Ventilation samt 
nya ordföranden Lars Ekberg. Förslag skall vara 
Slussen.biz tillhanda senast 18/1 2013. Lämna 
Ditt förslag här. 

Vit standardkulör blir vitare 
Ventilationsprodukter som sitter synligt i rum har i 
många är lackerats med samma brutna vita nyans 
- RAL 90-10. Trenden bland undertaksleverantö-
rerna är nu att den vanliga vita nyansen görs nå-
got ljusare. Det finns därmed en risk att våra luft-
don uppfattas som gulnade eller smutsiga. Styr-
grupp Produkter inom Svensk Ventilation har där-
för tillsatt en arbetsgrupp för att planera en 
branschgemensam övergång till den ljusare kulö-
ren RAL 90-03. Gruppen består av personer från 
Fläkt Woods, Lindab, Swegon och Systemair. 

 

 

 

 

 
 
Är det verkligen så stor skillnad? 
Nej, men över stora ytor märks även mindre skillnader.

VET DU VAD SOM ÄR 
SKILLNADEN MELLAN RAL-
90-10 OCH RAL 90-03? 

NÄE! 

SJU, FÖRSTÅS! 

http://www.energi-miljo.se/aktuellt/senaste-nytt/fortsatt-hopp-for-nordiskt-energimatt/
http://www.svenskventilation.se/download/661/Lot_6_SFP_Energimyndigheten_20120926.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/658/Broschyr_Svensk_Ventilation.pdf
http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=928
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Brandboken uppdateras 
Styrgrupp Brand inom Svensk Ventilation ska 
under resten av året ägna sig åt boken Praktiska 
lösningar – Brandskydd – Ventilation. Boken 
utkom i första upplagan 2004, och nu ska den 
uppdateras med nya bestämmelser och ny teknik 
som har tillkommit under åtta år. Redaktör är 
Martin Borgström från Tyréns. Övriga redaktionen 
kommer från medlemsföretagen Ahlsell, Bevego, 
Bevent Rasch, Eko Vent, Fluetec, Fläkt Woods, 
Hagab, Hilti, Lindab och Ventab 

Redaktionsgruppen (större delen) inom Styrgrupp 
Brand för Praktiska lösningar – Brandskydd – 
Ventilation. 

AMA- remissen komplett med skruv 
Många medlemsföretag bidrog i augusti till en 
bättre utgåva av VVS AMA, genom att lämna 
synpunkter i Svensk Ventilations remissvar. I sista 
stund hann vi också påpeka att kravet på nitning 
av ventilationskanaler inom en meter från don, 
rens- och inspektionsluckor skulle kunna tas bort, 
något som Arbetsmiljöverket tog ställning för re-
dan 2010. Läs vårt remissvar (QLB.1) och AMV:s 
skrivelse här. 

Osäker konjunktur 
Enligt Industrifaktas marknadssignaler har bevil-
jade bygglov ökat något under första halvåret för 
flerbostadshus och lokaler, medan småhusbygg-
loven ligger kvar på en låg nivå. Många medlems-
företag instämmer med Industrifakta, som bedö-
mer att årets ventilationsmarknad hittills har varit 
bättre än väntat. Framtiden är dock oviss. Du som 
jobbar på ett företag inom Svensk Ventilation kan 
logga in på våra medlemssidor och ta del av våra 
marknadsrapporter. Här finns alltid Industrifaktas 
senaste Marknadssignaler (månadsvis), Konjunk-
turrapporter och regional Entreprenadstatistik. 
Kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se om 
inloggninguppgifter. 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1333
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
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EU sätter reglerna 
Det är inte alls bara våra svenska riksdagsleda-
möter, regeringstjänstemän och myndighetsper-
soner som bestämmer hur vi ska bygga våra hus 
och utforma våra installationer. På många områ-
den är det EU som sätter spelreglerna, antingen 
genom EU-direktiv, som Sverige måste genom-
föra i nationell lagstiftning, eller genom EU-
förordningar, som gäller som de är i alla EU-
länder. Ett område där EU-direktiven påverkar 
oss särskilt starkt är energi. Ivern att stifta lag be-
ror dels på våra åtaganden i Kyotoavtalet, men 
många menar att den starkaste drivkraften är att 
göra EU mindre beroende av nyckfulla energipro-
ducenter i främmande länder. Det senaste de-
cenniet har det kommit, och fortsätter komma, en 
rad direktiv som reglerar hur vi ska använda 
energi, se diagrammet. Läs mer i Boverkets 
”Planera Bygga Bo” 1/2012, s 15. 

 
Energieffektiviseringsdirektivet 
EU-parlamentet har nu röstat igenom EED. Några 
av de obligatoriska åtgärderna är renoveringar av 
offentliga fastigheter, energisparplaner för energi-
företag och energibesiktningar på alla stora före-
tag. Direktivet kräver att medlemsstaterna årligen 
renoverar tre procent av den totala golvytan i stat-
liga byggnader. Detta gäller för statliga byggnader 
med en golvyta på över 500 m². Från och med juli 
2015 halveras ytan till 250 m². Titta på debatten 
eller läs här. Den vetgirige läser naturligtvis hela 
direktivet.

Direktiv som rör energieffektivisering enligt 
Boverket: ”Planera Bygga Bo” 1/2012 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/PBB-2012-1.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/MediaPlayer.aspx?g=2092adc9-d564-4c24-a325-77482237e73d
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/content/20120831FCS50275/4/html/Energieffektivitet-miljarder-kan-sparas
http://www.vvsforum.se/download/424/EED-direktivet.pdf
http://www.vvsforum.se/download/424/EED-direktivet.pdf
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SIS TK 170 – vår standardröst 
Att bevaka och påverka standarder är ett viktigt 
uppdrag för Svensk Ventilation, och en ingång till 
detta är att vårt medlemskap SIS TK 170 Luftbe-
handlingsteknik. Genom att delta i kommitténs ar-
bete är vi med och påverkar ventilationsstandar-
derna såväl internationellt (ISO), europeiskt (EN) 
som inom Sverige (SS). Istället för att vänta och 
anpassa sig, är man med och utformar spelreg-
lerna. Praktiskt går det till så att man deltar i TK 
170 via e-post och cirka två årliga möten. Eller så 
anmäler SIS Dig som expert i en arbetsgrupp 
inom CEN eller ISO. De olika arbetsgrupperna vi-
sas i de gröna tabellerna. Kontakta 
erik.osterlund@svenskventilation.se om Du vill 
delta. Vi deltar också i SIS’ kommittéer för brand-
skydd och akustik – mer om det i kommande 
nummer av Kanalen. 

Arbetsgrupper inom CEN TC 156 
Ventilation for buildings 

WG 1 Terminology 

WG 2 Residential ventilation 

WG 3 Ductwork 

WG 4 Terminal units 

WG 5 Air handling units 

WG 8 Installation 

WG 9 Fire and smoke protection of ventila-
tion systems in buildings 

WG 13 Ventilation for hospitals 

WG 14 Ventilation for commercial kitchens 

JWG TC 156 
/ TC 113 

Heat exchangers 

WG 16 Multi-function ventilation units, includ-
ing heat pumps for heating, cooling 
and domestic hot water 

Arbetsgrupper inom ISO TC 117 - Fans 

WG 7 Performance testing 

WG 9 Air Cortains 

WG 11 Energy efficiency classification 

WG 12 System effect factors 

WG 13 Jet fans 

Arbetsgrupper inom CEN TC 195 
Air filters for general air cleaning 

WG 1 Particulate air filters for general ventilation 

WG 2 HEPA and ULPA filters 

WG 3 Terminology 

WG 4 Filter face dimension of air filters for gen-
eral ventilation 

WG 5 Gas phase filters  

WG 6 Filtration media against nanomaterials 

Arbetsgrupper inom ISO TC 142 
Cleaning equipment for air and other gases" 

WG 1  Terminology  

WG 2  UV-C Technology  

WG 3  General ventilation filters  

WG 4  HEPA and ULPA filters  

WG 5  Dust collectors, droplet separators and 
purifiers  

WG 6  Flat sheet media testing  

WG 7  Durability of cleanable filter media in dust 
removal application  

WG 8  Gas-phase contamination removal devic-
es  

WG 9  Particulate air filter intake systems for ro-
tary machinery and stationary internal 
combustion engines  

WG 10  Aerosol filters for nuclear applications 

WG 11 Portable room air cleaners for comfort ap-
plications 

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
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Inomhusluften i lågenergihus 
IVL Svenska miljöinstitutet leder ett treårigt pro-
jekt för bedömning av inomhusluftkvaliteten i lå-
genergibyggnader. Inledningsvis kommer man att 
undersöka luftkvaliteten i ett fåtal byggnader med 
parallella mätningar inomhus och utomhus. I den 
andra fasen kommer ett större antal byggnader 
undersökas med en förenklad mätmetod. Slutlig-
en ska luftkvaliteten jämföras med gällande / fö-
reslagna internationella riktvärden för inomhusluft. 
Resultaten från lågenergibyggnader kommer 
även att jämföras med inomhusluftkvaliteten i det 
svenska bostadsbeståndet. Läs mer i Husbygga-
ren nr 5/2012 (tillgänglig på www.husbyggaren.se 
senare i oktober). 

Svensk Ventilation och IVL 
Svensk Ventilation finns representerad i IVL:s te-
makommitté ”Hållbart Samhällsbyggande”. Inne-
miljö är också ett prioriterat område. IVL är bryg-
gan mellan näringsliv, forskning och samhälle. 
Deras verksamhet syftar bland annat till att stärka 
svensk konkurrenskraft och så att företagen ligger 
i framkant i utvecklingen. Det är en fördel i om-
ställningen till en grön ekonomi och en grön till-
växt. Läs mer om IVL. 

Byggstandarder billigare på sikt 
Regeringen vill att byggstandarder ska vara billiga 
och lätt tillgängliga. Boverket ska under 2013 ut-
reda hur det ska gå till, och får från 2014 årligen 
sju miljoner kronor för detta. SS-EN-standarderna 
för ventilation – som Svensk Ventilations med-
lemsföretag aktivt bidrar till - kan därmed på sikt 

komma på svenska till ett betydligt lägre pris. En 
ganska kort och enkel standard, t ex SS-EN 
12237 Hållfasthet och läckage hos cirkulära kana-
ler, kostar idag 525 kronor. Och då är den inte 
ens översatt till svenska! 

BKN och Boverket 
Statens bostadskreditnämnd BKN och Boverket 
blir en myndighet. Syftet med sammanslagningen 
av de två myndigheterna är att stärka analysfunk-
tionen på bostadsområdet. Läs mer här. 

 
Obligatorisk CE märkning 
Omärkta byggprodukter blir olagliga 1 juli 2013. 
Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad 
standard måste ha en prestandadeklaration och 
CE märkning för att få säljas inom EU, enligt EU:s 
byggproduktförordning. Läs mer i Boverkets bro-
schyr. 

CE-märkning mot flera direktiv 
SIS har skickat ut ett förtydligande till artikeln 
”CE-märkning mot flera direktiv” som Kanalen 
skrev om i nr 6/2012. Läs mer här. 

http://www.husbyggaren.se/
http://www.ivl.se/omforetaget/organisation.4.4a08c3cb1291c3aa80e80001336.html
http://www.bkn.se/Nyheter/BKN-och-Boverket-blir-en-myndighet-1-oktober/
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/CE-broschyr.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/CE-broschyr.pdf
http://e2.relationbrand.com/sis/_Aktuellt-Maskin_4_2012_Rattelse/mail.asp?mKey=888975&cKey=1490&mail=erik%2Eosterlund%40svenskventilation%2Ese
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Styrgrupp Utbildning 

 
Styrgrupp Utbildning består av representanter 
från Ventab, Swegon, Systemair, Lindab, Creo-
vent, Ahlsell, Hoist Energy, Fläkt Woods och Syd-
total (tyvärr är inte alla med på bilden). Gruppen 
arbetar förutom med utbildningsfrågor även med 
rekryteringsproblematiken, och arbetar bland an-
nat med en långsiktig strategi för att locka ung-
domar till branschen. Att rekrytera ungdomar, 
studenter och kvalificerad personal till ventilat-
ionsbranschen är ett långsiktigt och mycket viktigt 
arbete. Branschen har de starka argument som 
intresserar ungdomar och studenter, men vi 
måste paketera dem bättre för att nå ut till våra 
framtida medarbetare.  

Ventilationsbranschens starka argument 
• Framtidsbransch med fokus på energi och miljö 

• En bransch som påverkar folks hälsa 

• Här finns jobb och karriärmöjligheter 

• Flera företag är globala – utlandsmöjligheter 

• Världsledande företag 

• Snabbfotad bransch i ständig utveckling 

Rekryteringsdagar på IUC 
Ta vara på chansen att träffa IUC:s blivande 
Installationsingenjörer på IUC Yrkeshögskola! 
Rekryteringsdagarna vänder sig till företag som 
har ett långsiktigt rekryteringsbehov eller vill ta 
emot studenter på lärande i arbete.  

Stockholm 1 november 

Göteborg 16 november 

Malmö 5 december 

Anmälan sker till Pernilla Knutsson, 0150-36 56 
13, senast två veckor före respektive dag. Mer in-
formation på IUC:s web. 

Lärande i arbete - LIA  
En tredjedel av studietiden på IUC är lärande i ar-
bete på företag. Att ta emot en student på lärande 
i arbete (LIA) är ett bra tillfälle för både företag 
och student att lära känna varandra. De flesta 
studenter börjar jobba där de har gjort LIA. Planer 
redan nu att ta emot LIA-studenter! IUC:s LIA-
perioder finns på IUC:s web. 

  

http://www.iuc-utbildning.se/nyheter/2012/visa-upp-ert-foretag-och-hitta-nya-talanger
http://www.iuc-utbildning.se/bilder/pdf/aktuella-lia-perioder-installationsingenjor.pdf
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Arbetsmarknadsdag YH Enköping 
Svensk Ventilations medlemmar var på plats när 
YH Enköpings studenter ”Ventilation- och inom-
husmiljöingenjör” hade arbetsmarknadsdag. 

YH-utbildningar är attraktiva  
Över 1000 ansökningar har kommit in i årets an-
sökningsomgång från utbildningsanordnare. Det 
är utbildningar med start hösten 2013 eller våren 
2014. IUC och YH i Enköping har lämnat in an-
sökningar. Beslut om vilka utbildningar som 
kommer att ingå i yrkeshögskolan och som bevil-
jas statsbidrag kommer att fattas i januari 2013. 
Läs mer på YH-myndighetens web.  

Här samtalar studenterna med 
Maria Carlstedt från Hoist 
Energy. Maria är HR chef och 
sitter med i Svensk Ventilations 
Styrgrupp Utbildning. 

http://www.yhmyndigheten.se/hem/pressmeddelanden/fortsatt-stort-intresse-att-fa-bedriva-yrkeshogskoleutbildningar-
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Stockholms Lokalförening 
 
Höstmötet 
är den 11 till 12 oktober. I år är intresset extra 
stort för i dagsläget är det 50 anmälda. Om du är 
intresserad att delta på höstmötet så kontakta 
britta.permats@svenskventilation.se så kan det 
gå att ordna några extra platser. 

Lunchmöten 
måndagar kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) på 
IUC, Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov. 
Klicka på datumen för att anmäla Dig! 

2012-09-10 Partiklars påverkan på hälsan 

2012-10-01 Entreprenadjuridik - Hur kan installat-
ionsentreprenören undvika att bli sittande med 
Svarte Petter? (arrangeras av EMTF) 

2012-10-08 Injustering av ventilation - Projektera 
och montera rätt så underlättas injusteringen! 

2012-11-12 Entreprenadjuridik för montörer 

2012-12-10 Ventilationsbrandskydd Nyheter i re-
gelverken, även brandupphängningar 

 
 
Anders Hedström som 
är Indoor Air Quality 
manager var före-
dragshållaren den 10 
september. Stock-
holms lokalförening 
och EMTF fick lyssna 
på "Hur luften påver-
kar oss människor". 
Intresset var stort vil-
ket är mycket gläd-
jande.  

 
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 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dEFsV2ZZdGptWkdhZ0hRX1VCenR4N3c6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEMwNW9OS054TG1XaVhkLTZYaWM1OUE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtMU0ZVWTgwWElHVUgxaWptZnJ3bGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFo0VzgzWFdtTFozTWFmdUVYS2gtZUE6MA
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2012-10-15 - 2012-10-18 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

2012-10-16 - 2012-10-18 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2012-10-29 - 2012-10-31 IUC, Stockholm 

2012-12-10 - 2012-12-12 IUC, Göteborg 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2012-11-06 - 2012-11-07 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2012-10-23 - 2012-10-25 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2012-10-10 - 2012-10-12 IUC, Katrineholm 

2012-11-14 - 2012-11-16 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2012-10-23 - 2012-10-25 IUC, Katrineholm 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

Kontakta IUC! IUC 

Allmän elbehörighet på distans 

2012-11-09 - 2013-10-15 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2012-10-16 - 2013-02-28 IUC, Stockholm 

2012-10-29 - 2013-04-28 IUC, Göteborg 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2012-10-09 - 2012-10-11 IUC, Katrineholm 

Energieffektivisering i praktiken 

2012-10-29 - 2012-10-30 IUC, Göteborg 

2012-12-03 - 2012-12-04 IUC, Stockholm 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2012-10-11 (1 dag) IUC, Göteborg 

2012-10-11 (1 dag) IUC, Helsingborg 

2012-10-16 (1 dag) IUC, Katrineholm 

2012-10-23 (1 dag) IUC, Stockholm 

2012-11-13 (1 dag) IUC, Göteborg 

2012-12-04 (1 dag) IUC, Stockholm 

Diplomerad projektledare 

2012-10-17 - 2013-02-20 IUC, Katrineholm 

Duktiga projektledare ökar  
företagets konkurrenskraft!  
Diplomerad Projektledare för installations-
branschen är ett kurspaket som tar upp vanlig 
problematik och slipar kompetensen inom ledar-
skap, ekonomi och juridik. 

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/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/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/anbudskalkylering-luftbehandling
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/vvs/vvsteknik-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/allman-elbehorighet-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/begransad-elbehorighet-bb1-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/energi/energieffektivisering-i-praktiken
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/energi/energikartlaggning-av-byggnader
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/byggarbetsmiljosamordnare-basp-och-basu
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender för september-november 
2012-09-04 Styrgrupp Brand, Stockholm 
2012-09-05 CEN/TC 195/WG 6 (Filter/Nanomaterial), Zürich 
2012-09-10 Styrgrupp Produkter, Jönköping 
2012-09-10 Stockholms Lokalförening lunchmöte, Partiklar och hälsa 
2012-09-12 Arbetsmarknadsdag, YH Enköping 
2012-09-13 Branschintroduktion för nya studenter, IUC Göteborg 
2012-09-13 Seminarium om CPR, CE-märkning och harmoniserad standard, Stockholm 
2012-09-19 Eurovent Joint meeting, Frankfurt 
2012-09-22 ISO TC142 (Filter) Plenarmöte, Zürich 
2012-09-26 Styrgrupp Utbildning, Skinnskatteberg 
2012-10-01 Lunchmöte i samarbete med EMTF, Entreprenadavtal, Stockholm 
2012-10-02 Arbetsgrupp LCC, Stockholm 
2012-10-02 Referensgrupp om NL 09 och / eller ABM 07, telemöte 
2012-10-04 Arbetsgrupp Konsumentvägledning filter, startmöte, Paris 
2012-10-04 Eurovent PG 4b Filters, Paris 
2012-10-08 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Så underlättas injusteringen! 
2012-10-11 CEN TC127 WG2 (Fire Safety Services), 
2012-10-11 CEN TC156 WG9 (Fire and smoke protection) 
2012-10-11 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm 
2012-10-11 Stockholms Lokalförening, styrelsemöte 
2012-10-11 -12 Stockholms Lokalförening, Höstmöte 
2012-10-16 Eurovent PG06C (aggregat), Paris 
2012-10-17 Styrgrupp Brand, Stockholm 
2012-10-23 ErP - Lot 6 (Ventilation) Consultation Forum, Bryssel 
2012-10-24 Kompetenscentrum Luftfilter, Borås 
2012-10-25 SIS TK 110 (Akustik och buller), Södertälje 
2012-10-25 Innovationsseminarrium Ventilation med Stockholm Stad 
2012-11-01 Rekryteringsdag IUC, Stockholm 
2012-11-06 CEN TC 156 (Ventilation for buildings) plenarmöte, London 
2012-11-12 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Entreprenadjuridik för montörer 
2012-11-15 Styrgrupp Brand, Stockholm 
2012-11-16 Rekryteringsdag IUC, Göteborg 
2012-11-20 SIS TK 170 (luftbehandlingsteknik), Grevie 
2012-11-21 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 
2012-11-22 Svensk Ventilations styrelse, Stockholm 
2012-11-29 Styrgrupp Produkter, Stockholm 
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