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Luften inne är nu en valfråga 
Inneluften hamnade i fokus under årets Alme-
dalsvecka. Miljöpartiet vill satsa 1,5 miljarder för 
att kommunerna ska börja renovera klassrummen 
och förbättra luftkvaliteten. Kommunerna själva 
väntas stå för medfinansiering på 4,5 miljarder. 

 - Man ska bli pigg när man kommer till skolan, 
inte trött, sade MP-språkröret Gustav Fridolin på 
presskonferensen i Almedalen. Samma kväll i sitt 
tevesända tal föreslog MP en satsning på att 
rusta upp innemiljön i alla Sveriges skolor till 
2020. Titta och lyssna på Gustav Fridolins tal på 
SVT Play. Inneluften behandlas cirka 23 minuter 
in i sändningen. Läs även mer i Expressen. 

 

Arbetsmiljöverket satsar på skolan           
Det finns många brister i dagens skola. Många av 
landets skolor drivs i gamla lokaler med bristande 
underhåll och dålig luftkvalitet. Arbetsmiljöverket 
ska inspektera en tredjedel av landets skolor. Läs 
mer  

Skolluften i Almedalen                                                           
För andra året i rad slår Astma och Allergiförbun-
det och Svensk Ventilation ett slag för skolluften.. 
– Det borde vara alla elevers rätt att få utvecklas i 
en skolmiljö som skapar förutsättningar för en god 
hälsa och ett bra inlärningsklimat, säger Marie-
Louise Luther, om-
budsman för inom-
husmiljö vid Astma och 
Allergiförbundet. Hon 
var en av Svensk Ven-
tilations talare i det 
mobila luftlaboratoriet 
under Almedalsveckan 
och refererade till en 
skolrapport i Uppsala 
med 39 skolor med undermålig ventilation. Efter 
att ventilationen hade åtgärdats och förbättrats så 
minskade antalet elever med astmasymtom på-
tagligt. En dansk studie visade också att ju högre 
ventilationsflöde per person, desto bättre studie-
resultat. Läs mer i vårt pressrum och debattinläg-
get i Dagens Samhälle från ett av våra medlems-
företag. 

 

 

 

 

http://www.svtplay.se/video/1309084/gustav-fridolin-mp
http://www.expressen.se/nyheter/almedalen/miljopartiet-vill-satsa-miljard-pa-klassrum/
http://www.dn.se/debatt/en-tredjedel-av-landets-skolor-ska-inspekteras/
http://www.dn.se/debatt/en-tredjedel-av-landets-skolor-ska-inspekteras/
http://news.cision.com/se/svensk-ventilation/r/slar-ett-slag-for-skolluften-i-almedalen---inomhusklimatet-avgorande-for-elevers-prestationer-och-ha,c9278263
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/dalig-inomhusluft-brfoersaemrar-skolan-6052
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SFPint i omarbetat ekodesignkrav 
EU-kommissionen har nu skrivit om förslaget till 
ekodesignregler för ventilationsaggregat, inklusive 
tak- och kanalfläktar. Energieffektivitetskraven på 
större aggregat kommer i det nya förslaget ställas 
i form av ett ”internt SFP”, som därmed ersätter 
det tidigare förslagets krav på högsta tillåtna luft-
hastighet i aggregatet. EU-kommissionen har tagit 
fasta på synpunkterna från Nordens ventilations-
företag och sedan 
vidarearbetat SFP-
förslaget i samråd 
med en expertgrupp 
från Eurovent och 
EVIA. 

Implementering av EPBD i EU 
Nu finns rapporten som presenterar hur länderna 
inom EU jobbar med implementeringen av direkti-
vet om byggnaders energiprestanda, EPBD. Läs 
mer på hemsidan Concerted Action EPBD och 
rapporten från 2012. 

Sverige sämst i Norden 
Finlands miljödepartement har låtit 
forskare jämföra byggreglerna i fem 
länder. För flerbostadshus, visar jäm-
förelsen att Sveriges byggregler tillå-
ter högst energianvändning. Sedan 
följer Estland, Finland och Norge, 
medan Damark har de tuffaste reg-
lerna. Studien bygger på simule-
ringar av tre typbyggnader.  
- 90kWh/m2 är helt enkelt för mycket. 
Ni behöver sänka det, säger professor 
Jarek Kurnitski, som har utarbetat 
jämförelsemetoden. Läs mer i Energi 
& Miljö.8/2013. 

Regeringen vill stoppa miljövänliga 
byggen 
Stockholms miljöborgarråd Per Ankersjö (C) riktar 
skarp kritik mot regeringsförslaget om att kommu-
ner inte längre ska få ställa högre energikrav på 
byggnader än Boverkets byggregler 
– Det är fullkomligt hål i huvudet, säger borgarrå-
det i Stockholm Per Ankersjö (C). Det är bo-
stadsminister Stefan Attefall som ligger bakom ut-
redningen. Anledning är att han vill få fart på byg-
gandet genom att göra det enklare och billigare. 
Per Ankersjö (C) tror inte heller på utredningens 
tes – att lägre krav leder till att det byggs fler hus. 
Borgarrådet i Stockholm hävdar vidare att ”Bover-
kets nybyggnadsnorm är vansinnigt föråldrad” och 
om bostadsministern ”haft ambitionen att bygga 
energieffektiva hus hade han lätt kunnat åstad-
komma det”. Läs mer 

http://www.epbd-ca.eu/
https://www.dropbox.com/s/mcufajra03lz3hl/CA_EPBD_BOOK_2012_small_no_links.pdf
http://www.energi-miljo.se/2013/08/svenska-byggregler-slappast-i-norden/#more-4394
http://www.dn.se/sthlm/regeringen-vill-stoppa-miljovanliga-byggen/
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Ja tack, till nya byggregler 
- Sluta använda högvärdig el 
för att värma byggnader där 
det finns fjärrvärme. Höj kra-
ven så bygger vi snålt på rik-
tigt!  
Swedisols Conny Pettersson 
går tillsammans med Veidekke till storms för 
skärpta krav, och föreslår att våra byggregler för-
ses med en primärenergifaktor som i Danmark 
och Finland. Läs debattartikeln i Ny Teknik. 

Syftet med en primärenergifaktor är att skapa en 
resursneutral jämförelse mellan el- och värmeför-
brukning. El är en ädlare form av energi än värme, 
och man antar ofta att 1 kWh el miljömässigt mot-
svarar 2,5 kWh värme.  

 

Byggare vill ha statliga pengar      
Regeringen och Sveriges Byggindustrier är emot 
statliga subventioner för att rusta upp miljonpro-
grammet. Men både NCC och Skanska kan tänka 
sig att staten ska bidra på något sätt. Skanska 
skriver i skriften Miljonprogrammet Vår tids sam-
hällsutmaning: Kanske är det inte kommuner och 
bostadsbolag som själva ska bära utmaningen? 
Fastighetsekonomen Stellan Lundström tycker att 
en mix av hyresgäster, kommuner och staten ska 
betala upprustningen av miljonprogrammet, enligt 
tidningen Byggindustrin. 

                

Nej tack, till tuffare energikrav 
I stället för tuffare energikrav vill bostadsministern 
lägga insatserna på produktionen. ”Mellan 60–80 
procent av koldioxidutsläppen från hus släpps ut i 
produktionsfasen”, menar Stefan Attefall (KD). 
Han påstår att koldioxidutsläppen är större i pro-
duktionen än i driften av våra byggnader och att 
det därför är ointressant att lagvägen påverka 
energianvändningen i driften. Byggmaterialindu-
strierna är kritiska och menar att det inte finns nå-
gon anledning att ställa en effektivare energian-
vändning i byggnadens produktionsfas mot ener-
gianvändningen i driftsfasen.  

Skälen till en effektivare energianvändning är att vi ska ha  
• mindre klimatpåverkan. 
• ökad konkurrenskraft och tillväxt  
• en trygg och säker energiförsörjning 

Gör man kloka val i produktionen baserat på de 
bästa produkterna och tekniska lösningarna så 
lägger man också grunden för en låg energian-
vändning under byggnadens hela livslängd menar 
Byggmaterialindustrierna. Enligt Svensk Ventilat-
ion är det extra viktigt att man väljer produkter och 
system där man tar hänsyn till kostnader ur ett 
livscykelperspektiv.  

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

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

fektivisering. 
• Mer medel till teoretiska och praktiska tekniska 

utbildningar. 
• Ökade anslag till forskning om inomhusmiljö. 

http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=2983837094&userId=403620&cId=112959&agentId=465419&type=2&s=56&url=http%3A//www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3749140.ece
http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=2997569736&userId=129900&cId=35250&agentId=636463&type=2&s=3257&url=http%3A%2F%2Fwww.vvsforum.se%2F%3Fuse%3Dpublisher%26id%3D8753%26force_menu%3D1169
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZgtSt2FAOfhtBM&tbnid=8P91rfB6oufWzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.merpengar.se/&ei=SqAoUrWrEojItQb4oYHoCg&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNG_Gbt_21LbbUzbm7plC72-9R2hCA&ust=1378480550221360
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Nu gäller Byggproduktförordningen 

Den 1 juli trädde Byggproduktförordningen i kraft 
fullt ut, och CE-märkning är nu obligatorisk för alla 
byggprodukter som omfattas av en harmoniserad 
standard. På ventilationsområdet är det bara 
brandspjäll som har harmoniserad standard, så 
de allra flesta ventilationsprodukter kan idag inte* 
CE-märkas. Läs Boverkets broschyr CE dig för 
eller titta på filmen Märk väl (2 minuter).  

En harmoniserad standard är en standard som är framtagen 
genom ett mandat från EU-kommissionen. Att en standard är 
utgiven av CEN betyder inte att den automatiskt är 
harmoniserad. Det finns många icke-harmoniserade CEN 
standarder på ventilationsområdet. 

*) Det går att CE-märka via ett frivilligt 
system (ETA), men det har hittills inte 
använts för ventilationsprodukter.  

BBR 20 

Den 1 juli trädde BBR 20  i kraft. Observera att 
den ska läsas ihop med BBR 19. När det gäller 
ljudförhållande finns nu tabeller i stället för 
hänvisning till standarder (se sidan 32 i BBR 20). 

 

Ny BBR 21 kommer 2014 

Boverket har i uppdrag att se över bland annat 
regelverk som påverkar byggandet av student- 
och ungdomsbostäder med en boarea om högst 
35 kvadratmeter. I samband med revideringen 
kommer man även ta med de förslag till revide-
ringar i avsnitt 6 och 8 som tidigare varit ute på 
remiss, men som inte kom med i senaste BBR 20. 
Den nya BBR 21 beräknas träda kraft den 1 juli 
2014. Läs om revideringsprocessen. 

Energideklarationer 
I november 2012 skickade Boverket ut förslag på 
ändrade föreskrifter och allmänna råd (2007:4) 
om energideklarationer för byggnader. De erhöll 
bra synpunkter från remissinstanserna, vilket 
ledde till att förslaget på ändrade föreskrifter har 
omarbetats och nu skickats ut på ny remissrunda. 
Läs mer  

 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/CE-broschyr-CE-dig-for.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pkTOqsrRIK0
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2013-14-BBR20.pdf
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2011-26-BBR19.pdf
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Pagaende-projekt/Revidering-av-byggreglerna-BBR-2014/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Remiss-av-foreskrifter-20074-om-energideklarationer-for-byggnader/
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Renoveringsstrategi i höst 
Energimyndigheten och Boverket har fått rege-
ringsuppdraget om en strategi för energieffektivi-
serande renoveringar. Svensk Ventilation deltog 
när myndigheterna bjöd in till en träff med fokus-
gruppen. Träffen var en förberedelse inför en hea-
ring den 20 september där myndigheterna kom-
mer att formulera ett förslag till strategi. Den 1 no-
vember ska myndigheternas förslag till strategi 
överlämnas till regeringskansliet. Regeringen 
kommer därefter att gå ut på remiss med ett be-
arbetat strategiförslag. 

 
Skolor uppfyller inte kraven  
Inomhusmiljön i många skolor har brister som ris-
kerar att orsaka hälsoproblem. Socialstyrelsen 
börjar planera ett tillsynsprojekt under hösten 
2013. Kommunernas miljöförvaltningar kommer 
att börja utföra tillsynen i skolorna höstterminen 
2014, med fokus på egenkontrollen som gäller 
städning och ventilation. 

Ändrad AFS berör ventilation 
Flera ändringar i föreskrifter och råd i Arbetsplat-
sens utformning trädde i kraft 1 juni 2013. Läs 
ändringarna AFS 2013:3 och AFS 2009:2. 

Lågenergihus-seminarieserie 
Seminarieserien för kommunala tjänstemän, fas-
tighetsbolag, kommunalpolitiker, samt de kom-
munala energi- och klimatrådgivarna slutförs un-
der hösten. Svensk Ventilation medverkar och in-
formerar 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 Karlstad 
2013-09-24 Malmö 

2013-09-25 Halmstad 

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 med låg 
energianvändning. 
Genomförande: Föreläsningarna anordnas dagtid i 20 
svenska län. Projektet bedrivs i nära samarbete med Energi-
kontoren (FSK), branschorganisationerna Swedisol, Sveriges 
centrum för nollenergihus och Svensk Ventilation som samt-
liga är föredragande. 

 
 

 

http://www.av.se/dokument/afs/afs2013_03.pdf
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2009_02.aspx
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
http://www.svenskventilation.se/download/766/Inbjudan_l%E5genergihus_seminarium_Eskilstuna.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/767/Inbjudan_l%E5genergihus_seminarium_V%E4ster%E5s.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/768/Inbjudan_l%E5genergihus_seminarium_Uppsala.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/769/Inbjudan_till_L%E5genergihusseminarie_Link%F6ping.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/770/l%E5genergihus_J%F6nk%F6ping.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/774/Inbjudan_%D6rebro.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/771/Inbjudan_l%E5genergihus_19_september_.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/772/Inbjudan_Energikontoret_Sk%E5ne.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/773/Inbjudan_Halland.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/775/inbjudan_lule%E5_ume%E5.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/775/inbjudan_lule%E5_ume%E5.pdf
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Almedalen - tillbakablick 
Svensk Ventilation deltog aktivt under Almedals-
veckan. Vi hade ett späckat program i ”vår trailer” 
med föredrag och seminarier om inomhusluft, 
luftkvalitet, utbildning, jobb och energieffektivise-
ring. Almedalen är ett utmärkt ställe för att nät-
verka och sprida kunskap. Kansliet vill speciellt 
tacka de medlemmar som hjälpte till i Almedalen: 
Erik Lindqvist (Gösta Schelin AB), Johan Dahl 
(Gösta Schelin AB), Lars-Åke Mattsson (Lindab), 
Christer Rapp (Lindab), Jan Andersson (Camfil), 
Anders Hedström (Camfil), Anders Freyschuss 
(Camfil) och Christoffer Lindström (Swegon). Ett 
speciellt tack också till Camfil för att vi fick låna 
deras trailer. Sty-
relsen ska nu ut-
värdera vårt en-
gagemang i Al-
medalen och be-
sluta vad vi ska 
göra nästa år. 

Bättre inneklimat i punkthus 
Josefin Thoresson från Linköpings Universitet be-
rättade om undersökningen i Linköping, som vi 
beskrev i Kanalen 3/2013. Josefin kunde här be-
rätta mer om hur balanserad 
ventilation gav bättre inom-
husklimat, men betonade 
också hur viktigt det är att vi 
som levererar tekniken har ett 
brukarperspektiv. Ta del av 
presentationsbilderna på våra 
medlemsidor (kräver inlogg-
ning). 

Gröna lån som i Tyskland 

 
Är den tyska modellen med energieffektivisering 
till låg ränta rätt för Sverige? 
Sven Ljung (bilden) från Byggnads var i trailern 
och presenterade en ny uppdaterad rapport om 
hur Tyskland ger lån till hushåll och bostadsföre-
tag som utför energieffektivisering. Han menar att 
vi borde lära oss av hur Tyskland löser energief-
fektiviseringsproblematiken. Tidigt bildades en in-
formell allians för arbete och miljö som ledde till 
en agenda att knyta ihop klimatmål, energieffekti-
visering och sysselsättning. I Tyskland finns en 
bred samsyn över blockgränserna, näringsliv, mil-
jörörelse och fackliga organisationer som vi tyvärr 
saknar i Sverige. Läs rapporten eller, ta del av 
presentationsbilderna på våra medlemsidor (krä-
ver inloggning). 

Foto VVS-Forum 

http://www.svenskventilation.se/download/736/Kanalen_2013_03.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/788/130702_-_B%E4ttre_inomhusklimat_-_bortgl%F6md_effekt_vid_renovering.pdf
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.byggnads.se/Documents/Byggnads%20i%20politiken/RapportEnergieffekter1.2_low.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/790/Presentation%2C_Byggnads%2C_Gr%F6na_l%E5n%2C_Svensk_Ventilation_130702.pdf
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
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Foto V
VS

-Forum
 

Risker med inomhusluften 
Vilka risker finns det 
med dålig inomhusluft 
och hur kan vi förbättra 
den? Det var många 
intresserade personer 
på plats i trailern för att 
lyssna på Anders Hed-
ström (bilden), IAQ-
manager hos ett av 
medlemsföretagen. En 
representant från SISAB (Stockholms skolfastig-
heter) ställde flera intressanta frågor och därmed 
belystes partikelfrågan mer djupgående. De 
minsta partiklarna tar sig rakt igenom våra skyd-
dande barriärer och fortsätter först in i lymfkärlen 
och sedan vidare ut i blodsystemet, menade An-
ders Hedström och varnade för fler och mindre 
partiklar i inomhusluften. Det är först under den 
senaste tioårsperioden som man har kunnat mäta 
dessa små partiklar. Det kan vara ventilations-
branschens nya utmaning att hantera dessa par-
tiklar.  

Hur är luften i passivhus? 
Sarka Langer från IVL 
Svenska Miljöinstitutet 
berättade om projektet 
Strategi och Metodik för 
bedömning av Inomhus-
luftskvalitet i Lågenergi-
byggnader (SMIL). 
SMIL syftar till att ta 
fram en strategi och me-
todik för bedömning och 
övervakning av inomhusluftkvalitet i lågenergi-
byggnader. SMIL jämför en rad olika inneluftpa-

rameterar, och kommer bland annat fram till att 
luftomsättningen är högre i passivhus jämfört med 
konventionella lägenheter och småhus. Mätning-
arna visar också att passivhus har mindre formal-
dehyd i inneluften än konventionella småhus. Ta 
del av presentationsbilderna på våra medlemsidor 
(kräver inloggning). 

Utbildningsseminarium 

 
Det var fullt i trailern när Fastighetsbranschens 
Utbildningsnämnd, Kyl & Värmepumpföretagen 
och Svensk Ventilation hade seminariet ” Kan 
Sveriges utbildningssystem utbilda unga till rätt 
utbildning och kan arbetsmarknaden anställa?”  I 
panelen fanns ungdomspolitiker från (FP), 
(KD),(S), (M) och (MP). Enligt vår fackpress var 
det en av de bästa paneldebatterna i Almedalen.  
Diskussionen handlade om att studenter ute-
stängs från rätten till utbildning inom energieffek-
tivisering, energimålen och att yrkeshögskolan är 
den viktigaste utbildningsformen men att den be-
höver ökade anslag NU. Läs mer. 

http://www.svenskventilation.se/download/789/Svensk_Ventilation_Langer_2013-07-02.pdf
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://news.cision.com/se/svensk-ventilation/r/het-debatt-i-almedalen---utbildningssystemet-bromskloss-for-energimalen,c9430479
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Nationellt kompetenscentrum 
Berndt Stenberg , profes-
sor, Umeå Universitet, 
Astma och Allergiförbundet 
och Svensk Ventilation 
ordnade seminariet ”Har vi 
råd att inte ta itu med den 
dåliga inomhusluften?”. 
Med statistik visade profes-
sor Berndt Stenberg varför 
ett nationellt kompetens-
centrum för sunda hus be-

hövs. Bland annat konstaterade han att över en 
miljon svenskar har symtom eller besvär med in-
omhusluften. Det kompetenscentrum som profes-
sorn vill inrätta ska sprida kunskaper som kom-
mer fram genom både forskning och praktisk erfa-
renhet. Marie-Lousie Luther, Astma och Allergi-
förbundet anser att ett kompetenscenter definitivt 
behövs, dit allmänheten kan vända sig med frågor 
om sin inomhusmiljö. I trailern fanns representat-
ion från riksdagen, Arbetsmiljöverket och Social-
styrelsen deltog flitigt i diskussionen efter de inle-
dande föredragningarna. Greta Smedje, Social-
styrelsen önskade fri-
are händer vad gäller 
ta fram tydligare och 
mer detaljerade regler 
om inomhusklimat. 
Myndigheten är ”bak-
bunden” av lagstiftarna 
menar hon.  Samman-
fattningsvis sade flera 
röster att ett kompetenscentrum skulle kunna för-
hindra felaktiga åtgärder och därmed sänka utgif-
ter och förbättra människors hälsa. 

 
Nya gröna jobb 
Isabella Wronski från Greenpeace berättade om 
hur många nya jobb som kan skapas när vi ställer 
om till ett hållbart energisystem. 

Fastighetsbranschens lunch med ungdomspoliti-
ker inför vårt seminarium.
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Foton från 
Almedalen 
2013 med 
tillåtelse från 
VVS-Forum 
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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. 

De närmaste månaderna gäller följande program. 
Klicka på länkarna för att komma till anmälan! 
Teman som saknar länk är preliminära. 

2013-09-02 Brandskydd (EMTF) 

2013-09-09 BIM – ByggInformationsModellering 

2013-10-07 Miljöklassning (EMTF) 

2013-10-14 Vad händer i anläggningar efter 
idrifttagning? 

2013-11-11 (prel) Hur tänker en duktig konsult? 

2013-12-09 (prel) Entreprenadjuridik - tvister och 
rättsfall 

2014-01-13 (prel) BeBos godhetstal för renove-
ring av flerfamiljshus 

 
 
Höstmöte 10-11 oktober 
på Birka Paradise. Klicka här för att anmäla Dig 
senast den 20 september 

 

  
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.emtf.se/event-registration/?ee=143
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBSSVNxSFV6dVA0SkxnZ2Nud01xd2c6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVLZ09ZZ05lVmxLSzZidGFqQ0g5cnc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVkaWpucEFNODJkU1dsSWx2czdmNWc6MA#gid=0
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2013-09-30 - 2013-10-03 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

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

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2013-10-21 - 2013-10-23 IUC, Göteborg 

2013-11-13 - 2013-11-15 IUC, Stockholm 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2013-10-17 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2013-10-28 IUC, Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2013-11-18 - 2013-11-19 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2014-01-28 – 2014-01-30 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2013-11-20 - 2013-11-22 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2013-10-29 - 2013-10-31 IUC, Katrineholm 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

Kontakta IUC! IUC 

Allmän elbehörighet på distans 

2013-10-07 - 2014-10-07 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2013-09-25 – 2014-01-20 IUC Katrineholm 

2013-10-08 - 2014-02-14 IUC, Stockholm 

2013-10-21 - 2014-02-28 IUC, Göteborg 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2013-11-12 - 2013-11-14 IUC, Katrineholm 

Energieffektivisering i praktiken 

Kontakta IUC! IUC 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2013-09-05 (1 dag) IUC, Göteborg 

2013-09-26 (1 dag) IUC, Stockholm 

2013-10-02 (1 dag) IUC, Helsingborg 

2013-10-31 (1 dag) IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2013-10-10 - 2014-02-19 IUC, Katrineholm 

Certifierad ventilationsmontör 
IUC ger nu kurserna ”Ventialtionsmontör” med 
nytt upplägg och uppdaterat kursmaterial. 
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 
avlägger kursprovet. 

  

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  
juni - oktober 2013 
2013-06-03 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

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

2013-06-05 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad  

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

2013-06-10 Luftutbildning för Navet Science Cen-
ter, Borås 

2013-06-11 Styrgrupp Brand redaktionsmöte 

2013-06-17 Almedalsgruppen, Stockholm 

2013-06-17 Styrelsens arbetsgrupp, Stockholm  

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

2013-07-05 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, 
webbmöte 

2013-08-20 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, 
webbmöte  

2013-08-20 Ambassadörsgrupp Mitt, Enköping  

2013-08-21 Styrgrupp Brand, redaktonsmöte, 
webbmöte  

2013-08-23 Ett hus fem möjligheter - BeBo-
projekt,  startmöte, Stockholm 

2013-08-28 Entreprenadjuridik, Stockholmsför-
eningen  

2013-08-28 Branschmöte Ekodesign, Energimyn-
digheten, Stockholm 

2013-08-28 Styrgrupp Brand, redaktonsmöte, 
webbmöte  

2013-09-?? Göteborgs Lokalförening, Diskussions-
träff, Åby   

2013-09-02 Ekodesign Lot 6, telemöte  

2013-09-03 Länsseminarium Lågenergi-
hus, Eskilstuna 

2013-09-04 Länsseminarium Lågenergihus, Väs-
terås 

2013-09-05 Länsseminarium Lågenergihus, Upp-
sala 

2013-09-06 Ekodesign Lot 6, telemöte  

2013-09-06 Eurovent PG01 (Fans), Paris  

2013-09-09 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2013-09-10 Styrgrupp Brand, redaktionsmöte, 
Stockholm  

2013-09-10 Länsseminarium Lågenergihus, Linkö-
ping  

2013-09-10 -11 CEN TC156 WG3 
(Ducts), Köpenhamn  

2013-09-11 Länsseminarium Lågenergihus, Jön-
köping 

2013-09-12 -13 Styrelsemöte, Malmö  

2013-09-16 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2013-09-17 Branschseminarium VIVE 2013, 
Stockholm  

2013-09-18 Länsseminarium Lågenergihus, Öre-
bro 

2013-09-19 Länsseminarium Lågenergihus, Karl-
stad  

2013-09-19 SIS/TK 181 Brandsäkerhet 

2013-09-19 ISO TC 142 (Cleaning Equipment) 
Plenarmöte, Atlanta  

2013-09-20 Hearing om energieffektiviserande re-
noveringar, Stockholm  

2013-09-24 Länsseminarium Lågenergihus, 
Malmö 

2013-09-25 Länsseminarium Lågenergihus, Hall-
and  

2013-09-26 Examensdag för VVS-ingejörer, Luleå  

2013-09-27 Ett hus fem möjligheter - BeBo-projekt, 
Stockholm  

2013-10-01 Länsseminarium Lågenergihus, Luleå 

2013-10-02 Länsseminarium Lågenergihus, Umeå 

2013-10-08 SIS/TK 110 Akustik och buller, Rote-
bro  

2013-10-10 -11 Stockholmsföreningen, Höstmöte, 
Birka  

2013-10-14 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2013-10-23 Styrgrupp Utbildning, Stockholm  

2013-10-28 ISO TC 117 WG 7 Fans performance 
testing, Karlsruhe  

 

.
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