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Nationellt kompetenscentrum 
Den 30 maj anordnas ett seminarium om ”God 

bebyggd miljö”. Miljömålet God bebyggd miljö syf-

tar till hälsosamma och trivsamma byggnader. 

Kunskapen om inomhusmiljön finns. Trots det 

finns det ett stort antal fuktskadade och dåligt 

ventilerade byggnader som orsakar omfattande 

hälsoproblem. Samhällskostnaderna för sjukdom 

och förlorad produktivitet är stora. Ett nationellt 

kompetenscentrum är önskvärt. Svensk Ventilat-

ions ordförande kommer att företräda branschen 

på seminariet. 

Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus bör 

 göra befintliga kunskaper tillgängliga om vad som 

krävs för en god inomhusmiljö 

 samordna kunskapsspridning till viktiga målgrup-

per 

 sprida information som har stöd i forskning och 

beprövad erfarenhet  

 stimulera utvecklingen av kunskap 

Se även vårt program för Almedalsveckan! 

Byggkravsutredningen splittrar 
Byggkravsutredningen har splittrat byggbran-

schen. Åsikterna går isär om förslaget att stoppa 

kommunala särkrav som i dag kan ställa energi-

krav som går längre än Boverkets byggregler 

(BBR). Svensk Ventilation, VVS-Företagen och 

Isolerföretagen är emot förslaget att stoppa kom-

munala särkrav. Även arkitekter, bygg-, el- och 

VVS-konsulter via Svenska Teknik och Designfö-

retagen går på samma linje, liksom många andra 

tunga instanser, bland annat Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), Boverket, Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen och 

Sabo (de allmännyttiga bostadsföretagens orga-

nisation). Enligt Sveriges Byggindustrier (BI) får 

Byggkravsutredningens, förslag om att stoppa 

kommunala särkrav, ett brett stöd av remissin-

stanserna, både i och utanför byggsektorn. Men 

det stämmer inte enligt VVS Forums undersök-

ning. Läs Svensk Ventilations remissvar. 

Fortsatt fokus på branschen 
Merkel och Putin besökte ventilationsbranschen 

på mässan i Hannover. Det är glädjande att värl-

dens toppolitiker intresserar sig för energieffektivi-

tet. Även Sveriges främsta företrädare har tidigare 

uppmärksammat vår bransch, se Kanalen 8 2012.  

  Besökte ebm-papst montern    Foto: ebm-papst 

http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=8464&force_menu=1169%20%20läs%20även%20Svensk%20Ventilations%20remissvar.
http://www.svenskventilation.se/download/739/Svensk_Ventilation__Dnr_S2012_8708_PBB.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/672/Kanalen_2012_08.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oQJoB5P0hJA
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Luften på jobbet tröttar 
Enligt en undersökning som TNS-Sifo har gjort på 

uppdrag av ett av våra medlemsföretag så är var 

tredje kvinnlig tjänsteman missnöjd med luften på 

jobbet. Hälften av dessa får symptom i form av 

trötthet och var fjärde klagar på huvudvärk. 

Dennis Johannsson på LTH menar att även om 

problem av detta slag kan påvisas, kan det vara 

svårt att peka ut orsakerna. Parametrarna som vi 

påverkas av i innemiljön är många. Det behövs 

mer forskning om hur människan reagerar på 

innemiljön och hur innemiljön bör vara. Ändå vet 

vi i dag ganska mycket om hur man gör för att 

erhålla en bra innemiljö. Läs mer. 

Ventilation i frisörsalonger  
Regeringen vill stoppa EU-direktiv för frisörer. Av-

talet, som tog tre år att förhandla fram, innehåller 

riktlinjer för bland annat ventilationssystem. Luft-

vägsbesvär är ett vanligt hälsoproblem i frisör-

branschen. Läs mer.

 

Remissvar om energieffektivisering 
Svensk Ventilation har yttrat sig över Energimyn-

dighetens rapport "Implementering av artikel 7 i 

energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndig-

hetens beräkningar och förslag". En av våra syn-

punkter var att förslaget om frivilliga avtal för 

energibolagen och hushåll bör inriktas på åtgär-

der som energieffektiviserar och samtidigt förbätt-

rar inomhusklimatet. Läs remissvaret. 

SFPint i omarbetat ekodesignkrav 
EU-kommissionen arbetar nu med ett uppdaterat 

förslag till ekodesign-regler för ventilationsaggre-

gat, inklusive tak- och kanalfläktar. Energieffektivi-

tetskraven på större aggregat kommer i det nya 

förslaget troligen att ställas i form av ett ”internt 

SFP”, som därmed 

ersätter det tidigare 

förslagets krav på 

högsta tillåtna luft-

hastighet i aggrega-

tet. EU-

kommissionen har tagit fasta på synpunkterna 

från Nordens ventilationsföretag och sedan vi-

darearbetat SFP-förslaget i samråd med en ex-

pertgrupp från Eurovent och EVIA. 

  

http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=8467&force_menu=1169
http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2013/Sverige-vill-stoppa-EU-direktiv-for-frisorer/
http://www.svenskventilation.se/download/740/Svensk_Ventilation__Dnr_N2013_602_E.pdf
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Almedalen 1 – 4 juli 2013 

 

 
 

Svensk Ventilations trailer kommer tillbaka till Al-

medalen och visar vikten av ett bra och energief-

fektivt inomhusklimat, i år med rubriken 

Hur kan vi energieffektivisera och för-

bättra inomhusklimatet i Sverige? 

Trailern är vår mötes- och debattplats. Här kan 

man se vår utställning och film om luften vi andas. 

Men framför allt har vi avancerad utrustning på 

plats där man kan jämföra luften i Visby med 

andra städer - och så klart - se hur den påverkar 

inomhusluften. Vår unika utställning på hjul visar 

tydligt vilken typ av föroreningar som luften inne-

håller. 

Plats: Holmen, Visby Hamn, plats 59, 300 m syd-

väst om Almedalen  

1 juli - 3 juli klockan 09:30 - 17:00 

tosdag 4 juli klockan 09:30 - 14:00 

Är Du som medlem intresserad av att delta? Mejla 

britta.permats@svenskventilation.se 

Svensk Ventilation har i år fler korta föreläsning-

ar/seminarier än förra året. Vi samarbetar bland 

annat med Astma och Allergiförbundet, Energi-

kontoren, Svensk Byggtjänst, Greenpeace, IVL 

Svenska Miljöinstitutet, Umeå Universitet och Lin-

köpings Universitet. 

 Vilka risker finns det med dålig inomhusluft 

och hur kan vi förbättra den?  

 Hur är inomhusluften i passivhus?  

 Bättre inomhusklimat - bortglömd effekt vid 

renovering?  

 Skolan: Kan bra inomhusluft förbättra ele-

vers prestationer?  

 Har vi råd att inte ta itu med den dåliga in-

omhusluften? 

 

 Hur kan luft, vatten och värme skapa nya 

jobb till ungdomar?  

 Hur många gröna jobb skapar omställ-

ningen till hållbart energisystem?  

 Kan Sveriges utbildningssystem utbilda 

unga till rätt utbildning och kan arbets-

marknaden anställa? 

 

 Varför måste vi bygga lågenergihus? 

 Vad är lågenergihus och finns det någon 

merkostnad? 

 Kan energieffektivisering göra miljonpro-

gramshusen bättre att bo i? 

 Värmeåtervinning i bostäder - hur når vi 

EU:s nollvision? 

 Gröna lån! Är den tyska modellen med 

energieffektivisering till låg ränta rätt för 

Sverige? 

 Ska miljonprogrammet rädda tillväxten - 

genom renovering?  

Se aktuellt detaljprogram på vår webb! 

mailto:britta.permats@svenskventilation.se
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1559
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Lågenergihus - seminarieserie 
Nu pågår seminarieserien för kommunala tjäns-

temän, kommunalpolitiker, kommunala fastig-

hetsbolag, samt de kommunala energi- och kli-

matrådgivarna. Svensk Ventilation medverkar och 

informerar om ventilationens betydelse. Klicka på 

de understrukna orterna för att se inbjudningarna. 

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 Eskilstuna 

2013-09-04 Västerås 

2013-09-05 Uppsala 

2013-09-10 Linköping  

2013-09-11 Jönköping 

2013-09-18 Örebro 

2013-09-19 Värmland 

2013-09-24 Malmö 

2013-09-25 Halland  

2013-10-01 Luleå 

2013-10-02 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 för att få 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. 

Stor publik vid första seminariet i Gävle 

Kommunalrådet Anders Gäfvert (m) 

inledde seminariet i Härnösand 

Bollnäsbostäder berättade om sitt 

nybyggnadsprojekt med passivhus 

http://www.svenskventilation.se/download/733/Inbjudan_L%E5genergihus_23_april_2013_Jamtland.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/734/Inbjudan_L%E5genergihus_V%C4STERNORRLAND_f%F6r_attraktivt_boende.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/732/L%E5genergihus-inbjudan_SYDOST_130320.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/732/L%E5genergihus-inbjudan_SYDOST_130320.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/732/L%E5genergihus-inbjudan_SYDOST_130320.pdf
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Ett gyllene läge - miljonprogrammet 
Den 17 april presenterade makroekonomen 

Pekka Kääntä Byggtjänsts nya rapport ”Renovera 

miljonprogrammet – ett gyllene läge”. Pekka me-

nar att man just nu ska renovera miljonprogram-

met. En sådan satsning skulle under tio år kunna 

stå för en betydande del av den svenska tillväxten 

och ge många goda samhällseffekter. Byggtjänst 

kommer att presentera rapporten i Svensk Venti-

lations trailer under Almedalsveckan. Läs mer. 

SKL: 50 % av energin kan sparas 
SKL, Sveriges Kommuner 

och Landsting, har yttrat sig 

över Miljödepartementets 

”Färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 

2050”. SKL nämner energieffektiviseringar i 

byggnader som ett mycket viktigt område, och 

pekar på att den tekniska potentialen för lön-

samma energieffektiviseringar i kommunala bo-

städer och lokaler ligger uppåt 50 procent, och att 

dubbelt så många effektiviseringsprojekt borde 

genomföras. SKL menar också att BBR:s nuva-

rande energikrav, eftersom de är så lågt ställda, 

inte leder till utveckling av nära-nollenergihus. 

SKL är även kritiska till BBR-krav som främjar 

värmepumpar på bekostnad av fjärrvärme. Läs 

SKL:s yttrande. 

Eurovent Bulletin 
Eurovent har börjat ge 

ut Eurovent Informat-

ion Bulletin varannan 

månad. Bulletinen tas 

fram i samarbete med 

Orgalime, och visar 

vad som är på gång 

när det gäller EU:s reg-

ler inom ventilations- 

och närliggande områ-

den. Besök 

www.eurovent-association.eu. Inloggning krävs 

för att komma åt medlemssidorna. Kontakta 

Svensk Ventilation om Du behöver inloggnings-

uppgifter. 

Är det OK att underprissätta? 
För att få en bild av hur samhällsbyggnadssek-

torns aktörer ser på underprissättning ur ett etiskt 

perspektiv har Samhällsbyggnadssektorns Etiska 

Råd gått ut med frågan: ”Kan underprissättning 

vara etiskt försvarbart?” Läs mer i Byggindustrin 

13/2013. Lufta Din åsikt genom att besöka 

www.byggetik.se och besvara genom att klicka på 

bilden! Det går bra att svara fram till maj 2013. 

Svensk Ventilation är medlem och stiftare i Etiska 

Rådet.  

mailto: info@byggetik.se?subject=Kan underprissättning vara etiskt försvarbart?
http://www.byggtjanst.se/Varaprodukter/Event-och-Moten/Renovera-miljonprogrammet---ett-gyllene-lage/
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=f5694307-8296-446b-90b5-fbc4263a2a2d&FileName=yttrande_f%c3%a4rdplan.pdf
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=f5694307-8296-446b-90b5-fbc4263a2a2d&FileName=yttrande_f%c3%a4rdplan.pdf
http://www.eurovent-association.eu/
http://www.byggetik.se/UserFiles/Files/pdf/BIN_13_2013.pdf
http://www.byggetik.se/
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Toppnation borde satsa på boende 
”Social progress index” är ett nytt välståndsindex 

som omfattar fler än femtio indikatorer på allt från 

jämlikhet, miljö till kriminalitet. Enligt den första 

rapporten med detta index så är Sverige ett av 

världens mest socialt utvecklade länder. Samtidigt 

uppmanar rapportförfattarna Sverige att investera 

mer i ekologisk hållbarhet och boende. Läs mer 

på Europaportalen. 

Nytt forum för energidebatt 
Skanska, Fortum, Veidekke och IVL Svenska Mil-

jöinstitutet har bildat Eneff-forum för att fördjupa 

diskussionen och ge olika perspektiv på energief-

fektivisering och systemperspektiv. Genom Eneff-

forum kan olika intressenter delta i en faktabase-

rad och konstruktiv diskussion. Många anser att 

systemperspektiven saknas när de svenska re-

gelverken diskuteras och utformas. Temat för saj-

tens första nyhetsbrev är 

”Europeisk syn på primär-

energi kontra svensk – varför 

skiljer det sig åt?” Besök 

www.eneff-forum.se och läs 

exempelvis krönikan av Jonas 

Gräslund från Skanska. 

Investera Sverige ur krisen 
Kristina Persson f.d. vice riksbankschef anser att 

Sverige kraftigt bör öka både de offentliga och 

privata investeringarna. Staten bör främja investe-

ringar i sol och vindkraft, forskning och utveckling, 

se till att bostäderna i miljonprogrammet renove-

ras och stimulera nybyggnation. Läs mer. 

Ta själv tempen på konjunkturen 
www.byggtermometern.se är en smidig webbsajt 

med aktuell konjunkturstatistik från Sveriges Byg-

gindustrier. BYGGtermometern visar värdet av 

igångsatta byggprojekt månad för månad. Man 

kan se hela Sverige eller välja något av 26 län 

och regioner. Sajten genererar tydliga månadsdi-

agram med tidigare års kurvor inlagda. Dessutom 

listas de största projekten som påbörjats inom de 

senaste tolv månaderna. Region Sjuhärad leder 

just nu med 138 % ökning under maj 2012 – april 

2013 jämfört med föregående tolv månader. 

 

Vänder det nu? 
Enligt Industrifaktas månadsrapport så är 

konjunkturen nu i bottenläge. Produktion och 

sysselsättning minskar, men byggföretagens 

orderingång stiger. Antal beviljade bygglov ökar 

för flerbostadshus. Logga in på medlemssidorna 

och läs Industrifaktas månadsbrev! 

http://www.europaportalen.se/2013/04/sverige-toppar-nytt-globalt-valstandsindex?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
http://www.eneff-forum.se/
http://www.eneff-forum.se/sverige-ar-ingen-isolerad-o-kronika-av-jonas-graslund-skanska/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/investera-sverige-ur-krisen_8127844.svd
http://www.byggtermometern.se/
http://www.svenskventilation.se/?id=1240
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EPBD-standardisering startar 
CEN TC 156 (Ventilation for Buildings) har tillsatt 

fem speciella arbetsgrupper för att se över stan-

darderna som blir knutna till Direktivet om bygg-

naders energiprestanda (EPBD).  

Prestandakrav för ventilation 
och luftkonditionering 

EN 13779 

Beräkningsmetoder EN 15241 
EN 15242 
EN 15243 

Indata för inomhusmiljö EN 15251 

Riktlinjer för kontroll EN 15239 
EN 15240 

Beräkningar för kyllager Ny standard 

Arbetet leds av betalda konsulter, men övriga del-

tagare är ”frivilliga” från företag och organisation-

er. Kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se 

om Du är intresserad av att delta i arbetet. 

 
Viktor Rydbergs Samskola i Danderyd vann 

förstapriset i 2013 års Future city-tävling. De 

innovativa infrastrukturlösningarna med 

separerad biltrafik tillsammans med ny teknik 

banade vägen för vinsten. 

Ambassadörsgrupp MITT 
Svensk Ventilation behöver nu medlemmar som 

vill ingå i ambassadörsgruppen MITT. Ambassa-

dörsgruppens första uppdrag är den 13 augusti 

kl.18.00 i Enköping. Svensk Ventilation kommer 

att presentera ventilationsbranschen och du får 

presentera ditt företag för de personer som ska 

gå arbetsmarknadsutbildningen ”Ventilationstek-

niker”. Kontakta 

britta.permats@svenskventilation.se om ditt före-

tag vill ingå i ambassadörsgruppen MITT. 

YH-Eslöv (VVS-projektör) 
Svensk Ventilations ambassadörsgrupp SYD 

kommer att träffa de studenter som snart är fär-

diga och de nya blivande studenterna den 13 maj. 

Vi kommer att presentera ventilationsbranschen 

och de olika karriärmöjligheterna. 

  
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 

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
mailto:britta.permats@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 

2013-06-10 SFP-mätning i skarpa lägen 

Årsmöte på kryssning 
Stockholms Lokalförening höll sedvanligt årsmöte 

ombord på Birka Paradise 25-26 april. Mats 

Ogenborg, Ventilator omvaldes som ordförande. 

Övriga styrelsen består av Eric Lindqvist, Gösta 

Schelin, Robert Johansson, Creovent, Peter 

Skogberg, Gunnar Karlsen, Johan Blank, Vent-

projekt, Mikael Windefalk, Windefalk och Kjell 

Jonsson, Imtech. 

Erik Österlund informerade om Ekodesigndirekti-

vet och andra aktuella aktiviteter inom Svensk 

Ventilation. Tillverkarna Bevent Rasch, Camfil, 

Fläkt Woods, IV Produkt och Vent & Energi infor-

merade om produktnyheter. 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGMtcmlYenFFNTEwZWt0WGIzd0ZKSmc6MA
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Årsmöte den16 maj 2013 
Svensk Ventilations årsmöte är den 16 maj på 

Johannesbergs slott. Vi är idag 89 anmälda, men 

det går fortfarande att anmäla sig via denna länk 

fram till måndag 13 maj klockan 12.00. 

Program 

14.00 Kaffe 

14.30 Årsmöte  

15.30 Paus 

15.45 Gästföreläsare 

Magnus Johansson, Industrifakta: Hur kommer 

ventilationsmarknaden att se ut?  

Professor Bo Dahlbom, Sustainable Innovation: 

Hur är det med vår beredskap för framtiden?  

18.30 Fördrink 

19.00 Middag 

21.00  Ventilationsbranschens talanger 

 

Fredag den 17 maj 

Svensk Ventilations golftävling 

08.30 Samling 

Magnus Johansson, 

från Industrifakta. 

Sedan i slutet av 

70-talet har Indu-

strifakta samlat in, 

bearbetat och pre-

senterat informat-

ion som underlag 

för strategiska be-

slut inom byggande, 

fastigheter och industri. Industrifakta sköter även kon-

junktur- och marknadsbevakning åt bland annat ett 

flertal branschorganisationer. Men hur viktigt är det 

egentligen att se signalerna och möta dagens snabba 

förändringar? Magnus ger dig nyttiga nycklar och sig-

naler inom ventilationsbranschen som är användbara 

för dig som medlemsföretag. 

Bo Dahlbom, professor i informatik, föreläser om 

framtidens energilösningar, om samhällstrender och 

om framtidens näringsliv. Han beskriver vad som 

komma skall med breda penseldrag. Bo Dahlbom är 

docenten i teoretisk filosofi som blev professor i infor-

matik i Göteborg och byggde upp IT-forsknings-

institutet Viktoria. Han blev chef för det nationella IT-

forskningsinstitutet SITI och tog initiativ till det nat-

ionella centret för energieffektivisering, Sustainable 

Innovation, där han nu är forskningschef. 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEI1WVdLTENrZVE1ZjlJT2RjU0RjeFE6MA#gid=0
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Utbildning och kurser 

Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

Kontakta IUC IUC 

Ventilationsteknik 

2013-10-08 - 2013-10-09 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

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

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 1 provdag IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Kontakta IUC IUC 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

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

Injustering av luftflöden 

2013-05-29 - 2013-05-31 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

Kontakta IUC IUC 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

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

Allmän elbehörighet på distans 

2013-09-24 - 2014-09-30 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2013-06-04 - 2013-10-28 IUC Göteborg 

2013-09-10 - 2013-12-04 IUC Stockholm 

2013-09-25 - 2013-12-18 IUC Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

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

Energieffektivisering i praktiken 

Kontakta IUC! IUC 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2013-05-21 (1 dag) IUC, Göteborg 

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

Diplomerad projektledare 

2013-10-10 - 2014-02-19 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 april - juli 2013 

2013-04-04 CEN TC 156 Ventilation for Buildings, London 

2013-04-05 Lågenergihus arbetsmöte, Stockholm  

2013-04-05 Möte om arbetsmarknadsutbildning, Enköping  

2013-04-08 Lågenergihus, planeringsmöte, Stockholm 

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 

2013-04-09 Möte om ABM med BKK  

2013-04-10 ISO TC117 WG11 (Energy Efficiency Classification), Helsingfors  

2013-04-11 Rekryteringssatsningen, telefonmöte  

2013-04-11 Lågenergihus, planeringsmöte, Stockholm  

2013-04-11 Branschmöte med VVS-företagen, Stockholm  

2013-04-16 Länsseminarium Lågenergihus, Gävle 

2013-04-17 Länsseminarium Lågenergihus, Falun 

2013-04-17 Arbetsmarknadsdag YH Enköping  

2013-04-22 Styrgrupp Brand, telefonmöte  

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 

2013-05-06 Stockholms Lokalförening & EMTF, lunchmöte: Uppföljning Energikrav 

2013-05-07 Möte på Utbildningsdepartementet 

2013-05-13 Ambasasdörsgruppen Syd, YH Eslöv  

2013-05-14 SIS TK 170 Luftbehandling, Karlskrona  

2013-05-16 Nordiska arbetsmarknadsmötet, Stockholm  

2013-05-16 Styrelsemöte, Johannesbergs slott  

2013-05-16 Årsmöte, Johannesbergs slott  

2013-05-17 Svensk Ventilations golftävling, Johannesbergs slott  

2013-05-17 Eurovent PG01 (Fans) Paris  

2013-05-21 Länsseminarium Lågenergihus, Mönsterås 

2013-05-22 Länsseminarium Lågenergihus, Växjö  

2013-05-22 -23 CEN TC156 WG3 (Ducts), Dublin  

2013-05-23 Länsseminarium Lågenergihus, Karlshamn  

2013-05-28 Länsseminarium Lågenergihus, Stockholm  

2013-05-29 Eurovent Nordic Meeting, Köpenhamn 

2013-05-30 -31 Eurovent general Assembly, Köpenhamn  

2013-06-03 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2013-06-05 SIS TK 110 (Akustik), Stockholm  

2013-06-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte: SFP-mätning i skarpa lägen 

2013-06-30 -07-04 Almedalsveckan, Visby 

 


