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Luftföroreningar - lungfunktion 
Spädbarn som utsätts 
för luftföroreningar från 
vägtrafiken riskerar 
försämrad lungfunktion 
i skolåldern visar en 
studie från Institutet för 
miljömedicin (IMM) vid 
Karolinska Institutet. 
Sambanden är särskilt 
starka för barn med 
allergi, astma samt för 

pojkar. IMM kommer nu att följa upp barnen vid 
16 års ålder. De kan dock redan nu konstatera att 
ytterligare åtgärder är nödvändiga för att sänka 
halterna av luftföroreningar i våra tätorter. Svensk 
Ventilation anser att det är extra viktigt att man 
använder rätt filterklass där barn vistas inomhus, 
alltså framförallt i bostäder, förskolor och skolor. 
Läs mer här. 

EcoForum 
Nordbygg EcoForum är vårens stora seminarium 
där också ”Stora Inneklimatpriset” kommer att de-
las ut. Svensk Ventilation är programpartner 
och våra medlemmar erbjuds 20 % rabatt till del-
tagande av Ecoforum www.ecoforum.se. Rabatt-
koden som ska användas vid anmälan finns på 
vår medlemssida (kräver inloggning). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luften utomhus påverkar luften inomhus. 
Läs mer om Luftens år 2013, som indirekt berör 
ventilationsbranschen.  

 
Ny vägledning för filterval 
En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har utar-
betat en vägledning för filterval i flerbostadshus. 
Vägledningen riktar sig till bostadsrättsföreningar 
och hyresvärdar som vill göra ett rationellt val av 
filter i sitt hus med hänsyn till hälsa och elförbruk-
ning. Lägsta rekom-
menderade filterklass 
är F7 för tilluft och M5 
för frånluft.  
Ladda ner och läs väg-
ledningen på Svensk 
Ventilations webbsida. 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=151540&d=2637&l=sv&newsdep=2637
http://www.ecoforum.se/
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1548
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.regeringen.se/sb/d/14468/a/205645
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1545
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Näringsdepartementet 
Svensk Ventilation deltog den 19 december vid 
ett samrådsmöte på Näringsdepartementet. Syftet 
med mötet var att i samråd med departementet, 
berörda myndigheter och andra organisationer se 
möjligheter till måluppfyllelse enligt Energieffekti-
viseringsdirektivets artikel 7. Huvudfrågor vid mö-
tet var att hitta potential och föreslå tänkbara 
styrmedel för att realisera energieffektiviseringar-
na. Vi har nu lämnat in ett skriftligt förslag till ökad 
energieffektivisering inom boende och servicesek-
torn. I skrivelsen pekas ett antal områden ut som 
berör nybyggnation och effektivisering av det be-
fintliga byggnadsbeståndet som möjliga områden 
för att stödja effektiviseringar enligt direktivets ar-
tikel 7. 

Dialog om SFP-krav i ekodesign 
EU-kommissionens tjänstemän har reagerat posi-
tivt på vårt nordiska upprop, och Sveriges offici-
ella kommentarer till ekodesignförslaget för venti-
lationsaggregat. En dialog är nu igång mellan 
våra nordiska myndigheter, aggregattillverkare 
och EU-
kommissionen. 
Flera utomnordiska 
länders myndigheter 
har också uttalat sig 
för krav som base-
ras på SFP. Läs ex-
empelvis kommentarerna från Nederländerna, 
Tyskland (§3.2) eller Storbritannien (§5). 

Pressrum 
Via vår hemsida kan du numera komma direkt till 
vårt pressrum. 

BBR  
Reglerna för ändring av byggnader i Boverkets 
byggregler, BBR, ska tillämpas från den 1 januari 
2013. Under 2012 fanns 
övergångsbestämmel-
ser som nu inte gäller 
längre. Läs här och här. 

http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/GEN_29604_20121205_Dutch_comments_WD_Ventilation_Units_13559906350.pdf
http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/GEN_29607_20121214%20German_comments_WD_Ventilation_Units_13559907750.pdf
http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/GEN_29606_20121205_UK_comments_ventilation_CF_13559907260.pdf
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1550
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2013/20131---om-regler-for-andring-av-byggnader-i-Boverkets-byggregler-BBR/
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2013/2013-1.pdf
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Ny film om CE-märkning 
Boverket har tagit fram en filmad presentation om 
CE-märkning, klicka här. Filmen är en kortversion 
av de seminarier som Boverket genomförde un-
der hösten 2012 och den riktar sig till byggpro-
dukttillverkare. 

Broschyr på engelska 
Broschyren om CE-märkning finns nu på eng-
elska ”CE mark now”. Ladda ner broschyren här. 

Kontrollansvariga 
Riksdagen har beslutat att förlänga övergångspe-
rioden för krav på kontrollansvariga enligt plan- 
och bygglagen till och med den 30 juni 2013. Läs 
mer här och här. 

Boverket får nya uppdrag 
Bland mycket annat har Boverket fått i uppdrag 
att utreda vilka standarder inom byggsektorn som 
är de mest centrala och ska föreslå hur dessa kan 
göras mer tillgängliga. Uppdraget ska slutredovi-
sas den 28 november 2013. Läs mer. 

Nya regler för energideklarationer 
Det ska bli lättare för konsumenterna att se hur 
mycket energi en byggnad förbrukar, jämfört med 
andra. Enligt nya regler ska energiprestandan tyd-

ligt anges i annonser när byggnader ska säljas el-
ler hyras ut. Spekulanter och blivande hyresgäs-
ter ska enkelt kunna väga in byggnadens energi-
egenskaper i sina val. 
En annan nyhet är att 
man på Boverkets webb 
kan söka efter informa-
tion i gjorda energide-
klarationer, bland annat 
kan man se energipre-
standan. Andra föränd-
ringar berör besiktningar 
och tillsyn. Läs mer här 
och här. 

Kritik mot bostadssubventioner 
Konkurrensverket kritiserar Boverkets översyn av 
bostadsförsörjningslagen, och menar att återin-
förda subventioner kan medföra negativa konse-
kvenser på bostadsmarknaden. Läs mer. 

BFR-skrifter online 
Ett stort antal skrifter från Byggforskningsrådet 
har eller kommer att skannas och läggas ut på in-
ternet. SBUF-projektet har arbetsnamnet "Arvet 
efter BFR" och mer information finns på denna 
länk. 

Personalliggare i byggbranschen 
Riksdagen vill skynda på regeringen att åter-
komma med ett förslag på hur så kallade närvaro-
liggare kan införas i byggbranschen redan i år. 
Systemet finns sedan några år i andra branscher 
och syftet är att motverka svartarbete. Läs mer 
här, här och här. 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-och-marknadskontroll/Ny-film-om-CE-markning/
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/CE-broschyr-ENG.pdf
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsbrev/Boverket-informerar/Ar-2012/20128---om-forlangd-overgangsperiod-for-kontrollansvariga/
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2012/2012-8.pdf
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Boverket-far-nya-uppdrag/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/
http://www.slussen.biz/Default.aspx?parMenMPaID=69&newNewID=22775&xcyparID=1472354
http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=8102&force_menu=1169
http://www.byggnadsmaterial.lth.se/personal/helena_klein/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001SkU14&doctype=bet
http://www.fastighetsforvaltaren.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:pressa-inte-fram-daliga-naervaroliggare&catid=58:juridik&Itemid=95
http://www.elinstallatoren.se/Elinstallatoren_Nyheter_Arkiv_01_2013_Narvaroliggare_ska_inforas_i_byggbranschen_DXNI-3038685_.aspx
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Regeringsförslag i vår 
En genomgång av regeringens propositioner och 
skrivelser till vårriksdagen visar följande av in-
tresse för ventilationsbranschen. 

Ett mer tillförlitligt fastighetsregister - 18 mars. 

Genomförande av blåkortsdirektivet (ska förbättra för 
högkvalificerade personer att arbeta inom EU) - 19 
mars. 

Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstids-
området - 26 mars. 

Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om 
byggprodukter - 26 mars. 

Ändring av byggsanktionsavgiftsbestämmelserna - 26 
mars.  

Gymnasial lärlingsanställning - 26 mars. 

Skrivelse om den nationella strategin för regional kon-
kurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–
2013 - april.  

Ändring i lagen om energideklaration för byggnader - 
maj.  

Resultatskrivelse av miljökvalitetsmålen - maj.  

Ny lag om bostadsförsörjning - maj. 

Radongränsvärde - nybyggnation 
I Svenska Dagbladets Opinion skriver Jan Lind-
holm (M) och Per Nilsson (ordf.) Svensk Radon-
förening att man i Sverige bör sänka gränsvärdet 
för radon vid nybyggnation. Läs mer. 

Lågenergihus i kallt klimat 
Projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat 
drar slutsatsen att det är fullt möjligt att bygga hus 
som uppfyller Boverkets energieffektivitetskrav 
även i de kallare delarna av Sverige. Nätverket för 
hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat 
har genomfört en mätstudie på nybyggda låge-
nergihus i Västerbotten. Mätningarna gäller såväl 
energieffektivitet som fukt- och temperatur i bygg-
naderna. Mätningarna visar inga tecken på röta 
eller mögel. Bakom projektet står Cer-
bof/Energimyndigheten, 
IQ Samhällsbyggnad, 
Umeå kommun, Umeå 
Energi, Länsstyrelsen i 
Västerbotten och Roberts-
fors kommun. Läs mer 
här. 

Kiruna planerar energisnålt 
När stadsflytten i Kiruna nu planeras, finns chan-
sen att bygga riktigt energieffektivt. Europeiska 
experter på hållbart byggande samlades i Kiruna 
14-16 januari inom ramen för ett europeiskt pro-
jekt som hjälper kommuner med kallt klimat i Al-
perna, Pyrenéerna och Sverige att skapa energi-
effektiva byggnader. God ventilation lyfts fram 
som ett bra sätt att spara energi. 
– Jag ser en framtid där Kiruna är den mest ener-
gisnåla staden i subarktiskt klimat i hela världen, 
säger vice kommunalrådet Niklas Sirén (v) till 
Ekot. Läs eller lyssna. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gransvardet-for-radon-bor-sankas_7791354.svd
http://www.hallbarahus.se/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5410339
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=4366449&codingformat=.m4a&metafile=asx
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Svenska BREEAM ute på remiss 
Sweden Green Building Council kommer under 
2013 att lansera den svenska manualen för BRE-
EAM-SE. Svensk Ventilation kommer 
tillsammans med andra branschorga-
nisationer svara på remissutgåvan för 
BREEAM-SE. Byggmaterialindustrins 
miljöutskott kommer också att disku-
tera remissen den 14 februari. Läs 
mer. 

Svenska BREEAM Communities 
Sweden Green Building Council har beslutat att ta 
fram en svensk manual för BREEAM Communi-
ties. I Malmö certifierar Diligentia nu sin stadsdel 
Masthusen enligt BREEAM Communities och 
Peab använder samma verktyg i Varvsstaden. 
Båda företagen kommer att bidra med sina kun-
skaper och erfarenheter när SGBC anpassar ma-
nualen till svenska förhållanden. Läs mer i 
SGBC:s pressrum. 

Mp kräver ROT i miljonprogrammet 
Miljöpartiets språkrör vill införa ett ROT-avdrag i 
miljonprogrammet där renoveringsbehovet är som 
störst. Läs mer. Svensk Ventilation anser att delar 
av ROT-avdraget bör vara öronmärkt för energief-
fektivisering - en så kallad ”klimat-ROT”. 

Träffa Green Building Council 14/2 
Svensk Ventilations medlemsföretag är erbjudna 
att delta vid Byggmaterialindustriernas träff med 
Sweden Green Building Council den 14 februari. 
Catarina Warfvinge kommer då att informera om 
certifieringssystemen för byggnader - LEED, Bre-
eam, Miljöbyggnad och Green Building. Hon 
kommer att fokusera på hur material hanteras och 
värderas i respektive system. Kontakta 
erik.osterlund@svenskventilation.se. 

Future City är tävlingen där skola och näringsliv 
möts och bygger framtidens stad. Det är en 
ämnesöverskridande tävling för årskurs 6-9. 
Uppgiften kräver kreativitet, lagarbete och 
förmåga att lösa problem. Vi inom samhällsbygg-
nadssektorn har möjlighet att delta i Future City 
som jury på regionfinalerna: 
Uppsala 11 mars 
Växjö 12 mars 
Stockholm 14 mars 
Lund 18 mars 
Region Väst mars (tid och plats ej klart) 
Anmäl Dig här! 

 
Just nu sker en utlysning av bidrag för kompe-
tensutveckling för yrkeslärare. Yrkeslärare kan få 
statsbidrag för att delta i verksamhet på en ar-
betsplats utanför skolan. Erbjud era tjänster och 
påverka skolorna så att de utnyttjar möjligheten. 
Läs mer. 

http://www.sgbc.se/nyheter/438-pilotprojekt-for-breeam-se
http://www.sgbc.se/nyheter/438-pilotprojekt-for-breeam-se
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sweden-green-building-council/pressrelease/view/sweden-green-building-council-tar-fram-manual-foer-certifiering-av-stadsdelar-i-sverige-828735
http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=8089&force_menu=1169
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
http://futurecity.nu/engagera-dig/bli-jurymedlem/
http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/statsbidrag/larere-i-yrkesamnen-1.178759
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YH-myndigheten 
Myndigheten för yrkeshög-
skolan (YH-myndigheten) 
har under hösten behandlat 
1 078 ansökningar om att 
bedriva yrkeshögskoleut-
bildning med första start under hösten 2013 eller 
våren 2014. Av dem har 311 beviljats och våra 
viktigaste utbildningar inom ventilationsbranschen 
har inte beviljats. IUC-utbildningarna Installations-
ingenjör i Katrineholm och Malmö hörde till dem 
som fick avslag, likaså Ventilationsingenjörsut-
bildningen i Enköping. 

Bristande resurser till YH  
hotar ventilationsbranschen 
Ventilationsbranschen är mycket positiv till Yrkes-
högskolan men kan konstatera att denna utbild-
ningsform är underfinansierad. Vår bransch har 
ett stort behov av medarbetare med en efter-
gymnasial utbildning. Yrkeshögskolan är den 
mest eftertraktade utbildningen för att den upp-
levs som mycket attraktiv av både företag, stu-
derande och utbildare. Därför är besvikelsen stor 
bland våra medlemsföretag när några av våra vik-
tigaste utbildningar har fått avslag. Enligt Svensk 
Ventilation behöver YH-utbildningen en mer lång-
siktig finansiering, dels för att utvecklas 
efter marknadens behov, men även för 
att ge företagen trygghet i sin plane-
ring. 
- Årets negativa beslut är ett hårt 
slag för vår bransch. Svensk Ventilat-
ion kommer att ta kontakt med YH-
myndigheten och med utbildningsde-
partementet, säger Britta Permats, vd 
för Svensk Ventilation.  

Ambassadörsgruppen i Göteborg 
Eleverna på VVS och fastighetsprogrammet på 
Lindholmens gymnasium ska snart välja yrkesut-
gång. På plats var Svensk Ventilations ”ambas-
sadörsgrupp i Göteborg” för att berätta om yrket 
ventilationstekniker och om hela branschen. Malin 
Johansson från Ventab som berättade om yrket 
och sitt jobb som injusterare. Övriga i ambassa-
dörsgruppen, Mikael Anefors Ventab, Martin Ny-
fors Systemair, Torbjörn Flodén Swegon och Jör-
gen Andersson från Lindab berättade om andra 
karriärsmöjligheter inom ventilationsbranschen.  

Malin Johansson, in-
justerare på Ventab 
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YH i Enköping 
Ventilationsingenjörsutbildningen fick avslag på 
ansökan och därför kommer ledningsgruppen för 
utbildningen att lämna in en skrivelse till YH-
myndigheten. Man kan visserligen inte överklaga 
beslutet men YH i Enköping tror att beslutet even-
tuellt kan ha tagits på felaktiga grunder. 

 

 

 
Företagsdag på IUC 
Ta vara på chansen och delta på årets första före-
tagsdag i Katrineholm som kommer att genomfö-
ras 3 april. Ni kommer att få tillfälle att träffa alla 
studenter, både installationsingenjörer och kyltek-
niker. Kontakta pernilla.knutsson@iuc-
utbildning.se. 

 

Medlemserbjudande 
SFK Certifiering erbjuder 
Svensk Ventilations 
medlemmar internrevis-
ionsutbildning till kraftigt 
rabatterat pris.  

SFK Certifiering´s erbjudande 
1+1 dagar internrevisionsutbildning 
Pris: 8 000 kr per person för hela utbildningen. I 
priset ingår även utbildningsmaterial, lunch och 
fika. (Ordinarie pris är 30 000 kr.) 

Det bästa sättet för företag att bli mer konkurrenskraf-
tiga och lönsamma är att säkerställa att man jobbar 
med genomtänkta processer och minimerar extraarbete. 
I en tid då orderingången tunnas ut är detta särskilt vik-
tigt, dels för att säkerställa effektivitet men också för 
att ”städa” i företaget så man är redo för fler ordrar. 
Genom att ha utbildade internrevisorer på Ert företag 
kan Ni säkerställa att processerna hela tiden utvecklas. 
SFK Certifiering erbjuder därför en internrevisorut-
bildning till rabatterat pris. Erbjudandet gäller alla 
medlemsföretag, oavsett om Ni är ISO-certifierade el-
ler inte. Utbildningen är 1+1 dag där upplägget går ut 
på att första dagen gå igenom hur man lägger upp en 
revision, revisionsteknik, lämpliga grundpelare och 
eventuella krav. Varje deltagare genomför en internre-
vision på sitt företag mellan utbildningstillfällena, och 
får då inblick i hur interna revisioner uppfattas på sitt 
företag och frågor som dyker upp tas med till nästa ut-
bildningstillfälle. 

Erbjudandet gäller utbildningar bokade innan 
2013-03-01. Kursen genomförs inte med färre än 
6 deltagare. För frågor kontakta Clas Hellsén eller 
Peter Landin på 036-19 00 87. Anmälan till 
erik.osterlund@svenskventilation.se.

mailto:pernilla.knutsson@iuc-utbildning.se
mailto:pernilla.knutsson@iuc-utbildning.se
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
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Stockholms Lokalförening 

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. Klicka på 
datumen för att anmäla Dig! 

2013-02-04 AMA VVS Kyl (arrangör: EMTF) 

2013-02-11  Energiavtal 12 (start 11.45) 

2013-03-11 Debatt om ABM 07 och NL 09 

2013-04-08 Vad händer i anläggningar efter idrift-
tagning? 

2013-05-13 Hur tänker en duktig konsult? 

2013-06-10 SFP-mätning i skarpa lägen 

 
 
Stockholmsföreningens Årsmöte  
2013-04-25 samling klockan 17 i Birkaterminalen. 
Anmäl Dig redan nu via denna länk. Detaljpro-
gram skickas ut senare. 

Göteborgs Lokalförening 

Diskussionsträff den 21 mars klockan 15.00 – 
17.00 på Åby.  
Uppskjuten till september 2013. 

Tema 
Vikten av en korrekt injusterad och driftsoptime-
rad anläggning. 

• Energi 
• Inomhusklimat 
• Besiktningsmännens ansvar 
• Kontrollmätning av luftflöden 
• Samordnad provning 
• Vilka krav bör jag som beställare ställa? 

Länk till anmälan. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENJcTQtVjY2dUxFR01tQl9FWF8zUFE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZsRkhtQUw3a3FWdXJHaXlacjZGamc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFR2eTRDU3VkVUxqY2lqakRFdTd4bXc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZ6clBra1NqMHFnSHpuVTc1ZllJVEE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGMtcmlYenFFNTEwZWt0WGIzd0ZKSmc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBLTEU4V2oyMWY4UWhoQ1kzRmpndWc6MA#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1YHxuV7-lA22N2w6OJtV71Eylv5IIDhtacAKZWmDinSI/viewform
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Imkanaler till lunch 
Lunchmötet den 14 januari handlade om Imkanal 
2012. Många hade insett att de behöver veta mer 
om denna branschstandard, som uppdaterades 
för ett år sedan. Petri Tuomela från Fluetec AB 
kom därför tillbaka och talade om standardens 
bakgrund, innehåll och krav. 

Petri Tuomela driver 
Fluetec AB och är 
förbundsdirektör i 
Riksförbundet Sveri-
ges Ventilationsren-
görare . Han har varit 
redaktör för Imkanal 
2010 och Imkanal 
2012, och är medlem 
i Svensk Ventilations 

Styrgrupp Brand. Petri är utbildad skorstensfejar-
mästare och var tidigare teknisk konsulent vid 
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. 

 
 

Lars Löfstedt död 
Kanalen vill hedra minnet efter Lars 
Löfstedt, som har betytt mycket för 
ventilationsbranschen, både när det 
gäller ombyggnader och nyproduktion. 
Han stred hårt för FTX i bostäder, 
bland annat i bostadsprojektet Signal-
isten. Läs mer på vår webb. 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1508&highlight=signalisten
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Göteborg 7-8 mars 2013 
Du som är med i någon av våra styr- och arbets-
grupper eller engagerad i en lokalförening, anmäl 
dej senast måndagen den 11 februari till Svensk 
Ventilations temadag den 7-8 mars 2013 - VÅR 
FRAMTID HÄNGER I LUFTEN. Start den 7 mars 
19.00, slut den 8 mars 16.00.  

 

Årsmöte den16 maj 2013 
Svensk Ventilations årsmöte är den 16 maj på 
Johannesbergs slott. Anmäl Dig redan nu via 
denna länk. Detaljprogram skickas ut senare. 

 
 
Almedalen 30 juni – 4 juli 2013 
Svensk Ventilation kommer att medverka under 
Almedalsveckan också 2013. Notera datumet och 
tänk efter om Du som medlem ska vara med och 
föra fram Svensk Ventilations budskap bland poli-
tiker och beslutsfattare. 

 

  
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?formkey=dC0wNE9JNlNLeEVMT1o5TnBCcXItV1E6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC0wNE9JNlNLeEVMT1o5TnBCcXItV1E6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEI1WVdLTENrZVE1ZjlJT2RjU0RjeFE6MA#gid=0
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2013-04-15 - 2013-04-18 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

2013-03-26 - 2013-03-27 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2013-02-12 - 2013-02-14 IUC, Stockholm 

2013-04-24 - 2013-04-26 IUC, Göteborg 

2013-05-27 - 2013-05-29 IUC, Stockholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2013-04-22 - 2013-04-23 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2013-05-14 - 2013-05-16 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2013-04-24 - 2013-04-26 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2013-04-16 - 2013-04-18 IUC, Katrineholm 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

2013-09-05 - 2014-09-05 IUC, Göteborg 

Allmän elbehörighet på distans 

2013-02-19 - 2013-12-15 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2013-02-27 - 2013-06-28 IUC, Katrineholm 

2013-03-19 - 2013-08-30 IUC, Stockholm 

2013-04-09 - 2013-08-31 IUC Göteborg 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2013-05-28 - 2013-05-30 IUC, Katrineholm 

Energieffektivisering i praktiken 

2013-03-18 - 2013-03-20 IUC, Stockholm 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2013-02-19 (1 dag) IUC, Stockholm 

2013-03-19 (1 dag) IUC, Göteborg 

2013-04-11 (1 dag) IUC, Helsingborg 

2013-04-23 (1 dag) IUC, Stockholm 

2013-05-21 (1 dag) IUC, Göteborg 

2013-05-28 (1 dag) IUC, Stockholm 

Diplomerad projektledare 

2013-03-12 - 2013-09-20 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 januari - mars 2013 
2013-01-09 Möte om IUC:s styr- o reglerutbildning, Stockholm 
2013-01-10 Styrgrupp Brand, Stockholm 
2013-01-11 Ekodesign Lot 6 SFP, telefonmöte 
2013-01-14 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Imkanal 2012 
2013-01-14 Referensgrupp om ABM-Vent (tillägg till ABM 07), telefonmöte 
2013-01-15 Eurovent Residential AHU launching committee 
2013-01-15 Ekodesign Lot 6 Expert Meeting, Bryssel 
2013-01-17 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, Stockholm 
2013-01-18 Ekodesign Lot 6, telefonmöte 
2013-01-18 Filtergruppen - konsumentvägledning, telefonmöte 
2013-01-24 Ekodesign Lot 6 nordiskt expertmöte, Borås 
2013-01-28 Seminarieserie - Lågenergihus, planeringsmöte, Stockholm 
2013-01-30 Ekodesign Lot 6, telefonmöte 
2013-01-30 Ambassadörgruppen Göteborg, Lindholmens gymnasium 
2013-01-31 SIS TK 181 Brandsäkerhet 
2013-01-31 Möte rekryteringsprojekt, Stockholm 
2013-02-01 Almedalsgruppen, telefonmöte 
2013-02-04 Stockholms Lokalförening & EMTF, lunchmöte: AMA VVS Kyl 
2013-02-05 Ekodesign Lot 6 Unidirectional, telefonmöte 
2013-02-05 Arbetsgrupp ABM-NL, telefonmöte 
2013-02-06 Ekodesign Lot 6, telefonmöte 
2013-02-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Energiavtal 12 
2013-02-12 -13 CEN TC156 WG 18 (Ventilation in Hospitals), Helsingfors 
2013-02-13 Styrgrupp Brand redaktionsmöte, Stockholm 
2013-02-14 Träff med Sweden Green Building Council, Stockholm 
2013-02-14 Ledningsgruppsmöte YH Enköping 
2013-02-19 Seminarieserie - Lågenergihus planeringsmöte, Stockholm 
2013-02-22 Möte rekryteringsprojekt, Stockholm 
2013-03-04 Stockholms Lokalförening & EMTF, lunchmöte byggkravsutredningen 
2013-03-06 Styrelsemöte, Stockholm 
2013-03-07 -08 Temamöte Styrgrupper, Arbetsgrupper, Göteborg 
2013-03-11 Seminarieserie - Lågenergihus planeringsmöte, telemöte 
2013-03-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Debatt om ABM 07 och NL 09 
2013-03-12 Stora Inneklmatpriset delas ut, Älvsjö 
2013-03-14 ISO TC117 WG09 (Air Curtains) 
2013-03-18 Styrgrupp Produkter, Stockholm 
2013-03-20 Stockholms Lokalförening & EMTF, lunchmöte Ekodesign, Södertälje 
2013-03-21 Göteborgs Lokalförening, Diskussionsträff, Åby 
2013-03-22 Eurovent WG4B (Filter) 
2013-03-27 -28 CEN TC156 WG3 (Ducts), Berlin 
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