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HealthVent 
Den 20 februari presenterade 
projektet HealthVent ”hälsoba-
serade riktlinjer för ventilation i 
Europa” sina resultat. Svensk 
Ventilation hade en medlem på 
plats och från Sverige deltog 

Marie-Louise Luther från Astma och Allergiför-
bundet som föreläsare. 2013 är det europeiska 
året för luft och Europaparlamentet vill även be-
tona inomhusluftens kvalitet. Under 2010 bevilja-
des projektet ”Healthvent” med målet att utveckla 
hälsobaserade riktlinjer för ventilation i icke-
industriella byggnader i Europa med hänsyn till 
energieffektivitet. Européerna tillbringar större de-
len av sin tid inomhus och den dåliga inomhusluf-
ten gör att EU-ländernas befolkning varje år förlo-
rar 2 miljoner friska levnadsår. Läs presentation-
erna (kräver inloggning). 

Upphandlingsguide för filter 
Eurovent har tagit fram en rekommendation för 
anbudsförfrågan om luftfilter. Rekommendationen 
visar i detalj vad som bör ingå i en anbudsförfrå-
gan så att hänsyn tas till 
både hälsoaspekter och 
energieffektivitet. Med-
lemmar har varit aktiva i 
arbetet och Svensk Ven-
tilation har översatt re-
kommendationen till 
svenska. 
Ladda ner rekommen-
dationen från Eurovent 
Association. 

 
Medlemsenkät 
För att få en bättre uppfattning om vilka frågor 
Svensk Ventilation bör arbeta med så har en 
medlemsenkät i slutet på förra året skickats ut. 
Medlemmarna har ombetts att ange vilka frågor 
som man tycker är mycket viktiga, viktiga re-
spektive mindre viktiga och sådana föreningen 
inte bör ägna sig åt. Jämfört med medlemsen-
käten 2010 kan vi se att rekrytering ”Att få unga 
till branschen” nu hamnar högst upp tillsam-
mans med att vara ventilationsbranschens re-
missinstans. Läs sammanställningen på med-
lemssidorna (kräver inloggning). 

Enligt medlemsenkäten kom följande aktiviteter 
i topp. Dessa bör Svensk Ventilation fokusera på: 
 
• Att svara på remisser 

BBR, VVS-AMA, EU-direktiv, övriga  
• Rekrytering: ”Att få unga till branschen” 
• Utbildningsfrågor 
• Styrgrupper 
• Certifiering av ventilationsmontör 

http://www.svenskventilation.se/download/708/HealthVent20130220.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/708/HealthVent20130220.pdf
http://www.svenskventilation.se/?id=1240
http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/PG04B_1223.05_REC%2019%20Public%20Enquiries%20for%20Air%20Filters%20Nov%2012_Swedish_13614429570.pdf
http://www.svenskventilation.se/?id=1240
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Nya leveransbestämmelser VU 13 
Svensk Ventilation har 
enats om tilläggsbe-
stämmelser som har-
monierar med NL 09. 
VU 13 ersätter VU 03 
som modifierats för att 
harmoniera med NL i 
aktuell version. Ladda 
ner VU 13 från med-
lemssidorna (kräver 
inloggning).  

 

Certifierad ventilationsmontör 
I slutet på 2012 gick Svensk Ventilation tillsam-
mans med IUC representanter igenom kurspaket 
Certifierad ventilationsmontör med sikte på en 
uppdatering. Kurspaketet är nu snart omarbetat, 
och IUC räknar med att börja använda det nya in-
nehållet och upplägget under våren. Innehållet i 
steg 1 har kompletterats med allmän VVS-
kunskap och mer matematik. Upplägget har 
också förbättrats så att steg 1 nu innehåller en 
uppsamlingsdag då deltagarna träffas och avläg-
ger kursprovet. Kommande kursdatum, se nedan 
under Utbildning och kurser. 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

Detta är första steget vidare mot ”Säker 
Luftinstallation”. 

Lågenergihus-seminarieserie 
I april startar seminarieserien för kommunala 
tjänstemän, kommunalpolitiker, kommunala fas-
tighetsbolag, samt de kommunala energi- och 
klimatrådgivarna. Svensk Ventilation medverkar 
och informerar om ventilationens betydelse. 

2013-04-16 Gävle 
2013-04-17 Falun 
2013-04-23 Östersund 
2013-04-24 Härnösand 
2013-05-21 Mönsterås 
2013-05-22 Växjö  
2013-05-23 Karlshamn  
2013-05-28 Stockholm  
2013-09-03 Flen (prel) 
2013-09-04 Västerås 
2013-09-05 Uppsala 
2013-09-10 Linköping  
2013-09-11 Jönköping 
2013-09-18 Örebro 
2013-09-24 Malmö 
2013-09-25 Halland  
vecka 40 Luleå 
vecka 40 Umeå 

 

Seminarieserie: Lågenergihus för attraktivt boende 
Målgrupp: Kommunala tjänstemän, kommunalpolitiker, 
kommunala fastighetsbolag, samt de kommunala energi- och 
klimatrådgivarna. 
Syfte: att stimulera efterfrågan bland kommuner för att 
bygga och renovera sina och andras fastigheter med låg 
energianvändning. 
Genomförande: Föreläsningarna kommer att anordnas dag-
tid i 20 svenska län. Projektet bedrivs i nära samarbete med 
Energikontoren (FSK), branschorganisationerna Swedisol, 
Sveriges centrum för nollenergihus och Svensk Ventilation 
som samtliga kommer att vara föredragande. 

http://www.svenskventilation.se/?id=1240
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
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EcoForum 
Svensk Ventilation är programpartner och våra 
medlemmar erbjuds 20 % rabatt till deltagande av 
Ecoforum www.ecoforum.se. Rabattkoden som 
ska användas vid anmälan finns på vår medlems-
sida (kräver inloggning) 

Stora Inneklimatpriset 
Riksdagsledamoten Jan Lindholm (MP) kommer 
att dela ut priset på Ecoforum den 12 mars. Jan 
är sedan länge engagerad i inneklimatfrågor och 
han har bland annat arrangerat två seminarier i 
riksdagen. Läs mer  

Grannländer stödjer SFP i Lot 6 
Danmark och Norge skickade den 12 februari in 
sina synpunkter på EU-kommissionens arbetsdo-
kument ekodesign Lot 6 10.10.2012. Våra grann-
länder argumenterar också starkt för SFP-
baserade krav, och refererar till de redan inskick-
ade synpunkterna 
från Sverige, som 
också används som 
utgångspunkt för 
Danmarks och Nor-
ges vidareutveck-
lade förslag. Läs 
förslaget 

 Remiss om energideklarationer 
Näringsdepartementet föreslår ändringar i Lagen 
om energideklarationer, och har skickat ut det på 
remiss. Svensk Ventilation kommer att besvara 
remissen senast den 27 mars 2013. 

 

Typgodkännande   
Typgodkännanden fortsätter att gälla för flertalet 
ventilationsprodukter, vilket flera oberoende källor 
hos svenska myndigheter bekräftar till Kanalen. 
Socialdepartementets Lagrådsremiss om an-
passning av svensk rätt till EU-förordning om 
byggprodukter, säger visserligen att alla typgod-
kännanden ska upphöra att gälla. Detta gäller 
dock först när det går att CE-märka en viss pro-
dukt, något som just nu inte verkar vara aktuellt 
inom ventilationsområdet, se faktarutan. 

För att en produkt ska kunna CE-märkas måste det fin-
nas aningen 
• en harmoniserad (lagfäst) standard, eller  
• ett ETA (europeiskt tekniskt godkännande) baserat 

på en kravspec framtagen enligt EOTA (European 
Organisation for Technical Approval). 

http://www.ecoforum.se/
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1548
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1548
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.slussen.biz/Default.aspx?parMenMPaID=69&newNewID=22895&xcyparID=1472354
http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/GEN_29630_20130212_Norwegian_and_Danish_comments_WD_Ventilations_Units_and_%20SFP_factor_13608364630.pdf
http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/GEN_29630_20130212_Norwegian_and_Danish_comments_WD_Ventilations_Units_and_%20SFP_factor_13608364630.pdf
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Byggkravsutredningen  
Byggkravsutredningen splittrar alliansen för ut-
redningen har föreslagit en ”stopplag” som förbju-
der kommuner att ställa energikrav och andra 
tekniska egenskapskrav på bostäder byggda på 
mark som ägs av kommunen. Bostäder som 
byggs i dag förväntas stå minst en generation. 
Därför är det viktigt att de redan från början byggs 
för att använda så lite energi som möjligt, menar 
Centerpartiet. Enligt Ola Johansson (C) är Bover-
kets byggregler slappa och otidsenliga. Läs mer 
här och här.  

Öka bostadsbyggandet  
Bostadsbehovet i storstadsområdena är mycket 
stort. Regeringen planerar därför att tillsätta en 
parlamentarisk kommitté för att utvärdera nuva-
rande system och se om regelverket behöver för-
ändras. Läs mer. 

 
Samverkan med Bebo och Belok  
Energimyndigheten och dess beställargrupper för 
bostäder (BeBo) och lokaler (BeLok) har stora 
förväntningar på ventilationsbranschen, och vill 
fördjupa dialogen om ventilationsteknikens möj-
ligheter till energibesparing. Därför tänker Ener-
gimyndigheten bjuda in Svensk Ventilations med-
lemmar till en workshop.  

Forskning och innovationssatsning  
Det finns pengar att söka hos Energimyndigheten 
för forskning och innovation för energieffektivt 
byggande och boende. FOI-programmet pågår 
2013–2016 och stödjer projekt inom energian-
vändning i bebyggelsen över hela livscykeln. Syf-
tet är att finansiera projekt som tar fram ny kun-
skap, utvecklar teknik och tjänster som kan bidra 
till omställningen till ett hållbart byggande. 
Läs mer.  

Studentbostäder 
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se 
över det regelverk och de vägledningar som på-
verkar byggandet av student- och ungdomsbo-
städer. Boverket ska även föreslå de ändringar på 
lag-, förordnings-, föreskrifts- och vägledningsnivå 
som behövs för att stimulera och underlätta fram-
växt och byggande av så-
dana bostäder. Svensk 
Ventilation kommer att 
träffa Boverket den 21 
mars i denna fråga. Läs 
mer om uppdraget.  

Mer att lära om produktansvaret 
Den 25 april bjuder Boverket in till seminariet ”Din 
produkt, ditt ansvar” för företag som tillverkar, im-
porterar eller säljer produkter inom EU/EES. Syf-
tet med seminariet är att skapa bättre kunskap 
om regelverket. Anmälan senast den 27 mars. 
Läs mer 

http://www.fastighetstidningen.se/centern-vill-stoppa-stopplagen/
http://www.webfinanser.com/nyheter/2431207/ohallbar-stopplag-hindrar-utveckling-av-passivhus/
http://www.regeringen.se/sb/d/16773/a/209978
http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Byggforskning/Forskning-och-innovation-for-energieffektivt-byggande-och-boende-2013-2016/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Pagaende-projekt/Stimulera-byggandet-av-student--och-ungdomsbostader/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Pagaende-projekt/Stimulera-byggandet-av-student--och-ungdomsbostader/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Kalender/Din-produkt-ditt-ansvar-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Optimala kostnader 
Boverket har nyligen presenterat rapporten Opti-
mala kostnader för energieffektivisering, som kan 
få stor betydelse för energikraven i BBR. I rappor-
ten konstaterar Boverket att de flesta åtgärder är 
olönsamma och att byggreglerna idag ligger på 
en kostnadsoptimal nivå. Sveriges Centrum för 
Nollenergihus (SCN) har i en granskning av rap-
porten visat att det går att halvera värmebehovet 
jämfört med BBR för ett flerbostadshus så som 
bättre täthet, bättre värmeåtervinning på ventilat-
ionen och mer kostnadseffektiva lågenergifönster. 
Merkostnaden för hela åtgärdspaketet kan t.o.m. 
hamna på noll. Läs mer och lyssna på byggföre-
tag som visar att det möjligt att bygga bättre utan 
någon egentlig merkostnad. 

Säkerhetsbrister 
Arbetsmiljöverket inspekterade totalt 2 000 små 
byggarbetsplatser under 2011 och 2012. Huvud-
delen av dessa hade 3-10 anställda, och till dessa 
företag ställdes närmare 3 400 krav på förbätt-
ringar. Kraven handlar bl.a. om dålig kunskap om 
skydd mot hälsoproblem som orsakas av damm, 
asbest och buller osv. Läs mer.  

Konjunkturen vänder uppåt? 
Industrifakta befarar i en ny marknadsstudie att 
nästa topp i byggkonjunkturen kan dröja så länge 
som fyra år. Osäkerheten i omvärlden gör kon-
junkturen trög, trots den välkända bostadsbristen 
och de stora renoveringsbehoven. Men det börjar 
ljusna när det gäller byggföretagens orderingång, 
som många gissar nu vänder uppåt. Upprustning-
en av miljonprogrammets många bostäder verkar 
komma igång, och antalet beviljade bygglov för 
flerbostadshus är definitivt på väg upp. Logga in 
och läs Industrifaktas månadsbrev! Läs även 
”Ljusare tongångar i KI-barometern” på byggindu-
strin.com. 

Konferens om ventilationskvalitet 
Den 18-19 mars i Bryssel håller AIVC* konferens: 
International Workshop Securing the quality of 
ventilation systems in residential buildings: status 
and perspectives. Diskussionerna förväntas utgå 
från en rad presentationer, land för land, om lä-
get, synsätten och kvalitetsrutinerna. Läget i Sve-
rige kommer att presenteras av Johnny Anders-
son från Ramböll. Svensk Ventilation har bidragit 
med input till hans presentation. 

*) AIVC betyder Air Infiltration and Ventilation 
Centre, och är knutet till det internationella energior-
ganet IEA. 

http://www.nollhus.se/dokument/Granskning%20av%20Boverkets%20kostnadsoptimala.pdf
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2013/38516.aspx
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1350
http://www.byggindustrin.com/ljusare-tongangar-i-ki-barometern__10227
http://www.byggindustrin.com/ljusare-tongangar-i-ki-barometern__10227
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Svenska BREEAM gillar självdrag 
Den svenska manualen för BREEAM-SE har varit 
ute på remiss, och Svensk Ventilation har gått 
igenom reglerna och kommit med synpunkter. Det 
mest uppseendeväckande ur venti-
lationssynpunkt är att reglerna 
ger vissa fördelar för själv-
dragsventilation. Detta visar att 
reglerna inte är anpassade för 
nordiska förhållanden. Läs re-
missvaret. 

Nytt och nyttigt om miljöcertifiering 
Byggmaterialindustrierna anordnade den 14 feb-
ruari ett seminarium där Catarina Warfvinge från 
Sweden Green Building Council informerade om 
certifieringssystemen för byggnader - LEED, Bre-
eam, Miljöbyggnad och Green Building. De olika 
certifieringssystemen skiljer sig ganska mycket – 
se t ex hur olika många miljöaspekter som de om-
fattar! 

  

   

Miljöaspekt som 
värderas 

Green 
Building 

Miljö-
byggnad 

BREEAM LEED 

Energi X X X X 

Inomhusmiljö  X X X 

Byggnadsmaterial  X X X 

Vattenanvändning   X X 

Styrning i projekt   X X 

Byggavfall   X X 

Transporter   X X 

Ekologi på tomten   X X 

Föroreningar från 
bygggnaden 

  X X 

 
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  tid och plats ej klart 
Anmäl Dig här! 

Ambassadörsgrupp SYD 
Svensk Ventilation behöver nu medlemmar som 
vill ingå i ambassadörsgruppen SYD. Ambassa-
dörsgruppen besöker gymnasieskolor inför val av 
yrkesutgång (ventilationstekniker) och yrkeshögs-
kolor inom vårt område. Yrkeshögskolan i Eslöv 
(VVS-projektör) har bjudit in Svensk Ventilations 
ambassadörsgrupp att presentera ventilations-
branschen, karriärmöjligheter samt korta före-
tagspresentationer. Kontakta 
britta.permats@svenskventilation.se om ditt före-
tag vill ingå i ambassadörsgruppen.

http://www.svenskventilation.se/download/700/Remiss_av_BREEAM-SE_p0000n_remiss_130105_-_Svensk_Ventilations_synpunkter.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/700/Remiss_av_BREEAM-SE_p0000n_remiss_130105_-_Svensk_Ventilations_synpunkter.pdf
http://futurecity.nu/engagera-dig/bli-jurymedlem/
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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VVS-ingenjörer 
Trots lågkonjunktur i byggsektorn så är det fortfa-
rande efterfrågan på VVS- ingenjörer.  

Topplistan 2013 

1. Maskiningenjör/maskintekniker  3,82 (-0,01) 

1. Byggnadsingenjör/byggnadstekniker  3,82 (- 0,33) 

3. VVS-ingenjör  3,81 (-0,18) 

4. Elingenjör/eltekniker  3,68 (-0,07) 

5. GIS-ingenjörer  3,61 (+ 0,13) 

Förklaring: Skala 1-5, där 3,30 - 4,00 = liten konkur-
rens om jobben. Inom parantes visas förändringen från 
januari 2012. Källa: Arbetsförmedlingen  

 

 
Rekryteringsdagar på IUC 
Ta vara på chansen att träffa blivande medarbe-
tare genom att delta på IUC:s företagsdagar i 
Katrineholm.  

• 25 april  Installationsingenjörer 

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 
2013-04-01. 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: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 

Årsmöte  
med Stockholms 
Lokalförening 
2013-04-25. 
Samling klockan 
17 i Birkatermi-
nalen. Anmäl 
Dig redan nu via 
denna länk. De-
taljprogram skickas ut senare.

 Lunch med Energiavtal 12 
Till månadens lunchmöte den 11 februari kom Per 
Levin och berättade om Energiavtal 12. 
Energiavtal 12 är ett nytt dokument för 
totalentreprenader där parterna vill tillämpa 
Svebys standard för överenskommelse om 
energianvändning tillsammans med ABT 06. 
Energiavtal 12 har tagits fram av Byggandets 
Kontraktskommitté, BKK, i samarbete med Sveby. 
Sveby står för ”Standardisera och verifiera 
energiprestanda i byggnader” och är ett 
branschöverskridande program som tar fram 
hjälpmedel för överenskommelser om 
energianvändning. 

Per Levin från Projektengagemang AB, är 
projektledare för Sveby-programmet, och har varit 
med att ta fram Energiavtal 12. 

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
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Göteborg 7-8 mars 2013 
Svensk Ventilations temadag den 7-8 mars 2013 - 
VÅR FRAMTID HÄNGER I LUFTEN – håller vi 
precis som 2011 på Scandic i Mölndal. Här träffas 
våra styr- och arbetsgrupper och stakar ut 
branschorganisationens framtid. Läs om vad som 
hände i nästa Kanalen nr 3 2013! Ladda ned pro-
grammet. 

 

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. Anmäl ditt deltagagande 
till britta.permats@svenskventilation.se 

 

  
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.svenskventilation.se/download/709/Program_Ml0000al_7-8_mars.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/709/Program_Ml0000al_7-8_mars.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEI1WVdLTENrZVE1ZjlJT2RjU0RjeFE6MA#gid=0
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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 

2013-04-10 - 2013-04-11 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

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 

2013-03-21 - 2014-01-15 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2013-03-19 - 2013-08-30 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 

2013-04-04 - 2013-04-05 IUC, Stockholm 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

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 

2013-04-16 - 2013-10-17 IUC, Katrineholm 

VVS-teknik på distans  
VVS-teknik på distans vänder sig till dig som har 
en gymnasieutbildning och arbetar som 
konstruktör, entreprenör, projektledare, kalkylator 
eller teknisk säljare och vill utveckla dig. 
Utbildningen genomförs som distansstudier under 
ett år, kompletterat med åtta träffar i Göteborg, på 
så sätt kan du kombinera studier och arbete. 
VVS-teknik på distans är validerad av 
certifieringsorganen 
och uppfyller kraven 
om allmän teknisk 
kunskap inför 
ansökan om 
certifierad 
energiexpert och 
riksbehörighet OVK.

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 februari - april 2013 
2013-02-01 Almedalsgruppen, telefonmöte  
2013-02-04 Stockholms Lokalförening & EMTF, lunchmöte: AMA VVS Kyl 
2013-02-05 Ekodesign Lot 6 Unidirectional, telefonmöte 
2013-02-06 Ekodesign Lot 6, telefonmöte 
2013-02-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Energiavtal 12  
2013-02-12 -13 CEN TC156 WG 18 (Ventialtion in Hospitals), Helsingfors 
2013-02-13 Styrgrupp Brand redaktionsmöte, Stockholm 
2013-02-14 Träff med Sweden Green Building Council, Stockholm  
2013-02-19 Seminarieserie - Lågenergihus planeringsmöte, Stockholm 
2013-02-20 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, telefonmöte  
2013-02-22 Möte rekryteringsprojekt, Stockholm 
2013-02-26 Utbildningsmöte med Arbetsförmedlingen, Enköping  
2013-03-06 Styrelsemöte, Stockholm 
2013-03-07 -08 Temadag: Vår framtid hänger i luften, 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 Innekilmatpriset delas ut, Stockholm 
2013-03-12 -13 Nordbygg Ecoforum, Stockholm  
2013-03-14 ISO TC117 WG09 (Air Curtains)  
2013-03-18 Styrgrupp Produkter, Stockholm  
2013-03-19 Möte om ordförande i CEN TC156 WG 5 (AHU). Stockholm  
2013-03-19 Lågenergihus arbetsmöte, Stockholm  
2013-03-20 Stockholms Lokalförening & EMTF, lunchmöte Ekodesign, Södertälje  
2013-03-22 Eurovent WG4B (Filter)  
2013-03-25 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, telemöte  
2013-03-27 -28 CEN TC156 WG3 (Ducts), Berlin  
2013-04-?? SIS TK 110 (Akustik)  
2013-04-04 CEN TC 156 Ventilation for Buildings, London 
2013-04-08 Seminarieserie - Lågenergihus, planeringsmöte, Stockholm 
2013-04-08 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: Vad händer i anläggningar efter idrifttagning?  
2013-04-08 ISO TC117 WG07 Performance testing, Helsingfors  
2013-04-08 ISO TC117 WG09 (Air Curtains), Helsingfors  
2013-04-09 ISO TC 117 (Fans), Helsingfors 
2013-04-10 ISO TC117 WG11 (Energy Efficiency Classification), Helsingfors  
2013-04-16 Länsseminarium Lågenergihus, Gävle 
2013-04-17 Länsseminarium Lågenergihus, Falun 
2013-04-17 Arbetsmarknadsdag YH Enköping  
2013-04-23 Länsseminarium Lågenergihus, Östersund 
2013-04-24 Länsseminarium Lågenergihus, Härnösand 
2013-04-25 Installationsingenjörernas rekryteringsdag, IUC, Katrineholm 
2013-04-25 Boverksseminarium "Din produkt, ditt ansvar", Stockholm  
2013-04-25 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm 
2013-04-25 -26 Årsmöte Stockholms Lokalförening, Birka Paradise 
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