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Dålig inomhusluft kostar miljarder 
Barnallergiåret 2013/2014 invigdes förra lördagen 
med ett tydligt fokus på den fysiska skolmiljön. 
Barn och vuxna tillbringar 90 % av sin tid inom-
hus. Med den vetskapen är det inte överraskande 
att vår hälsa i hög grad påverkas av kvaliteten på 
inomhusluften. Enligt Socialstyrelsens undersök-
ning uppger 1,2 miljoner vuxna att de har olika 
besvär och symtom som de relaterar till inom-
husmiljön i bostaden, skolan eller på arbetet. Det 
handlar om allt från astma till huvudvärk och trött-
het. Enligt undersökningen framgår det också att 
förekomsten av diagnostiserad astma bland barn 
fortsätter att öka. Ansvariga politiker måste inse 
allvaret och initiera ett förebyggande arbete, skri-
ver företrädare för forskningen, intresseorganisat-
ioner, specialistföreningar och Svensk Ventilation. 
Läs debattartikeln i Dagens Samhälle 

Vi föreslår att regeringen inrättar en nationell para-
plyorganisation – ett kompetenscentrum – som arbetar 
proaktivt för en god inomhusmiljö med människans 
hälsa i fokus.  

Samordna kunskap. Det finns redan kunskap, till ex-
empel om hur man bygger fuktsäkert och hur man ut-
reder och sanerar fastigheter. Men kunskapen är spridd 
på olika håll: universitet, forskningsinstitut, myndig-
heter, intresse- och branschorganisationer samt en-
skilda företag. Kompetenscentret bör samordna känd 
kunskap och bygga upp en kunskapsbank. 

Sprida information och utbilda. Nyckelpersoner 
måste få tillgång till användbar kunskap på ett lättill-
gängligt sätt. 

Initiera ny forskning. Många samband mellan inom-
husluft och hälsa är kända, som kopplingen mellan ra-
don och lungcancer. Till volym och samhällskostnader 
dominerar dock andra hälsoproblem som är mer kom-
plexa.  

Svensk Ventilations vision: 

Studenter utestängs från YH  
Yrkeshögskolan hämmas av regelverk som ute-
stänger studenter och företag och tvingar välfun-
gerande och efterfrågade utbildningar att lägga 
ned. Vi ser med stor oro och förvåning hur nä-
ringslivets kompetensförsörjning eroderas av de 
snäva ramar utbildningsformen getts, skriver Fas-
tighets-, Kyl & Värmepumpbranschen och Svensk 
Ventilation och de medlemsföretag som finns re-
presenterade i styrelsen i en debattartikel i Da-
gens Samhälle 

Dagens samhälle är 
"Tidningen för beslutsfattarna på den offentliga mark-
naden. Chefer och politiker i kommuner, landsting, 
statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. I 
Dagens Samhälle möter läsarna människorna som står 
bakom besluten, de som driver verksamheterna, levere-
rar tjänsterna och utövar makten. Kort och gott besluts-
fattarna på den offentliga marknaden." 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dagenssamhalle.se%2Fdebatt%2Fdalig-inomhusluft-brkostar-miljarder-6398&ei=8HNSUoKKMKWG4ASj0IG4CA&usg=AFQjCNHVlnyrMQNH34dTE3UcVgR1NIIxgA&bvm=bv.53537100,d.bGE
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dagenssamhalle.se%2Fdebatt%2Fstudenter-utestaengs-brfran-yrkeshoegskolan-6272&ei=ZHRSUp3XDsa74ATw6IGwDw&usg=AFQjCNFky_C2Sh5nrRT95SybrUU_szU5Kg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dagenssamhalle.se%2Fdebatt%2Fstudenter-utestaengs-brfran-yrkeshoegskolan-6272&ei=ZHRSUp3XDsa74ATw6IGwDw&usg=AFQjCNFky_C2Sh5nrRT95SybrUU_szU5Kg
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Euroventmärkning måste ändras 
Eurovents frivilliga energimärkning stoppas av de 
nederländska myndigheterna, som menar att de 
välkända färgglada ABC-pilarna är alltför lika 
EU:s officiella energimärkning. Eurovent/Certita 
kommer före årsskiftet att lägga fram ett förslag till 
modifierad klassificering och märkning.  

 

 

 
 
 
Nordiskt inomhusklimat 
Efter ett initiativ från de nordiska statsministrarna, 
har Nordiska ministerrådet pekat ut tre samar-
betsområden som viktiga för att undanröja han-
delshinder och stärka Nordens inflytande i 
Europa. 

1. Hållbar renovering av befintliga byggnader 
2. Frivilliga klassificeringsstandarder för inom-

husklimat 
3. Kommande EU-regler för produkt- och bygg-

nadsdeklarationer 

SIS har nu bildat en kommitté för detta, och 
Svensk Ventilation deltog i det konstituerande 
sammanträdet i september, med avsikt att särskilt 
bevaka område 2. Tidplanen för arbetet är mycket 
snäv – om cirka ett år ska standarderna vara 
klara. 

 
EPBD-standardisering igång 
CEN TC 156 (Ventilation for Buildings) startar nu 
fem speciella arbetsgrupper för att se över och 
komplettera standarderna som blir knutna till Di-
rektivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). 

Funktionskrav för ventilation och luft-
konditionering 

EN 13779 
och nya 

Beräkningsmetoder för energiförlus-
ter, orsakade av ventilation och infilt-
ration hos fastigheter   

EN 15241  
och nya 

Beräkningsmetoder för bestämning 
av luftflöden i byggnader inklusive in-
filtration   

EN 15242  
och nya 

Beräkning av rumstemperaturer, ef-
fekt och energi för byggnader med 
luftkonditioneringssystem   

EN 15243  
och nya 

Indata för konstruktion och bestäm-
ning av energiprestanda i byggnader, 
avseende inomhusmiljö gällande luft-
kvalitet, termiskt klimat, ljus och bul-
ler 

EN 15251  
och nya 

Byggnaders energiprestanda - Rikt-
linjer för kontroll av ventilationssy-
stem 

EN 15239  
och nya 

Byggnaders energiprestanda - Rikt-
linjer för kontroll av luftkonditioner-
ingssystem 

EN 15240  
och nya 

Beräkningar för kyllager Ny standard 

 
För att försvara Nordens starka ställning i stan-
dardiseringsarbetet är det nu nödvändigt att 
många medlemsföretag engagerar sig. Kontakta 
erik.osterlund@svenskventilation.se om Du är in-
tresserad.

? 

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
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Program för energieffektiva hus 
Regeringen satsar i budgeten 120 miljoner kronor 
för att utveckla energieffektiva byggnader för 
framtiden. Pengarna ska gå till att ta fram det 
kunskapsunderlag som behövs för att vi framöver 
ska kunna bygga med den mest energieffektiva 
tekniken. Alla samlade kunskaper och erfarenhet-
er ska ligga till grund för de energikrav som ska 
gälla för alla nya byggnader från 2021. Läs mer 

 
Energieffektiviseringsdirektivet 
Svensk Ventilations har svarat på Näringsdepar-
tementets promemoria ”Förslag till genomförande 
av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Vi 
svarade i första hand på de artiklar som påverkar 
bygg- och fastighetssektorn. EU:s energieffektivi-
seringsdirektiv är ett viktigt ramverk för att nå må-
let att minska energianvändningen med 20 pro-
cent till 2020. Vi framhöll i vårt svar att vi är posi-
tiva till en ambitiös energieffektiviseringspolitik 
och anser att ett aktivt arbete med dessa frågor 
bidrar till ett stort antal positiva effekter förutom en 
lägre energianvändning i byggnader. Läs vårt re-
missvar 

Skärpta energikrav 
Regeringen kan ha tagit intryck av våra och and-
ras påpekanden om att Sveriges energihushåll-
ningskrav är onödigt slappa. Boverket får nämli-
gen nu i uppdrag att se över och skärpa energi-
kraven för byggnader. Samtidigt föreslår Social-
departementet nya regler som ska stoppa kom-
munerna från att ställa hårdare krav vid markan-
visningar. De nya 
reglerna ska börja 
gälla 2015. Bo-
stadsminister Stefan 
Attefall menar också 
att det ska straffa sig 
att missköta under-
hållet av sina fastig-
heter. Hyresgäster 
som bor i hus som 
inte sköts om ordent-
ligt ska kunna få lägre 
hyra. Läs mer. 

SKL får medhåll om energikraven 
Svensk Ventilation har lämnat synpunkter på för-
slaget från Sveriges Kommuner och Landsting om 
gemensamma krav på energieffektivitet. Svensk 
Ventilation stödjer förslaget om skärpta krav jäm-
fört med dagens BBR, men påpekar också att 
kommunerna tydligare borde ingripa mot byggna-
der som i efterhand visar sig inte uppfylla hälso- 
och energikraven. Läs mer. 

  

Foto: Regeringskansliet 

http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/199646
http://www.svenskventilation.se/download/824/Svensk_Ventilations_remissvar,_dnr_N2013_2837_E.pdf
http://www.svenskventilation.se/download/824/Svensk_Ventilations_remissvar,_dnr_N2013_2837_E.pdf
http://www.byggvarlden.se/nyheter/attefall-misskotsel-ska-straffa-sig
http://www.svenskventilation.se/download/823/Dnr_13_3569_Synpunkter_Svensk_Ventilation.pdf
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Nya godhetstal från BeBo 
Energimyndighetens beställargrupp för energief-
fektiva flerbostadshus har i juli uppdaterat sina så 
kallade godhetstal för ombyggnad av flerbostads-
hus. Godhetstalen anger en nivå som BeBo me-
nar är värd att eftersträva ur energisynpunkt, och 
skall ses som ett hjälpmedel för kravformulering 
vid upphandling. I uppdateringen har BeBo juste-
rat temperaturverkningsgraderna, kompletterat 
SFP-värdena och infört kanaltäthet. Länk till god-
hetstalen hos BeBo.  

 

 

 

 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. 

 

BeBo:s nya godhetstal för ventilation vid renovering 

System Förklaring Godhets-
tal 

Minimi-
nivå 

FTX Torr temperaturverk-
ningsgrad enligt 
Svensk Ventilations 
riktlinjer 

80 % 60 % 

SFPv Lägenhets- och 
centralaggregat 

1,5 
kW/m3s 

2,0 
kW/m3s 

Tilluftstemperatur 18 °C 18 °C 

F + värme-
pump 

SFPv (fläktaggregat) 0,6 
kW/m3s 

1,0 
kW/m3s 

Värmepump COPvärme 
vid 0°C/35°C 

≥4,3 ≥4,0 

Värmepump COPvärme 
vid 0°C/55°C 

≥3,3 ≥3,0 

F SFP (frånluftsfläkt) 0,4 
kW/m3s 

0,6 
kW/m3s 

Kanalisole-
ring 

Isolering i kalla ut-
rymmen (< +10 °C) 

< 0,2 
W/m2K 

< 0,3 
W/m2K 

Kanaltäthet  Täthets-
klass C 

Täthets-
klass B 

Tänk även på: 
Vid åtgärd på ventilationssystem bör möjlighet till uppföljning 
av driften undersökas; möjlighet  att läsa av flöde, tempera-
tur, värmeeffekt och elanvändning.  
Värmeåtervinning på forceringsflöde från kök kräver åtgärd 
för att undvika luktproblem.   
Eftervärmning av tilluft bör helst inte vara el.  
Värmepump COP avser varm sida, temperaturangivelser 
anger vätsketemperatur in och ut.  
Tänk även på SPF (årsvärmefaktor) för värmepump, samt 
vilka förutsättningar som gäller. 
Kanalsystem med lågt tryckfall är en förutsättning för ett gott 
SFP-värde. 

http://www.bebostad.se/documents/Projekt/Godhetstal/BeBos_energirelaterade_godhetstal_ombyggnation_RevJuli2013.pdf
http://www.bebostad.se/documents/Projekt/Godhetstal/BeBos_energirelaterade_godhetstal_ombyggnation_RevJuli2013.pdf
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Energideklarationer  
Svensk Ventilation har svarat på remissen om 
energideklarationen av byggnader. Vi stödjer i allt 
väsentligt förslaget och är positiva till förändringen 
av energideklarationens övergripande utformning. 
Den förbättrade utformningen blir ett utmärkt 
styrmedel för att förbättra energiprestandan i 
många fastigheter. För övrigt anser vi även att 
energideklarationen ska innehålla rekommendat-
ioner om hur du kan gå till väga för att sänka 
energianvändningen istället för kan innehålla re-
kommendationer. Se remissvar 

Avslag för kolfilterfläktar  
Mark- och miljödomstolen avslog nyligen en över-
klagan om att godkänna kolfilterfläktar istället för 
spiskåpor i nyproducerade flerbostadshus. Ären-
det har redan passerat flera instanser i rättsappa-
raten, men kommer troligen att överklagas. Enligt 
Boverkets webb så är det inte förbjudet att instal-
lera kolfilterfläktar i nybyggda bostäder. Men, på-
pekar Boverket, ”en kolfilterfläkt som filtrerar luf-
ten och därefter cirkulerar ut den i köket är inte ett 
ventilationssystem”. Läs om fallet i Energi&Miljö 
från i juni. 

Konjunkturen 
Vår färska konjunkturrapport finns nu tillgänglig 
på våra medlemssidor (kräver inloggning). 

Rekryteringsläget 
Rekryteringsläget i ventilationsbranschen fortsät-
ter att vara tufft. Installationsföretagen har svårt 
att få tag på kompetent personal inom samtliga 
yrkesgrupper.  

Många sökte till YH i Enköping 
Det var ett högt söktryck till den ettåriga utbild-
ningen till ventilationstekniker på YH i Enköping 
som startade den 16 september. 
-Vi hade hela 61 sökande till 21 platser. Av de 
studenter som började utbildningen är fyra kvin-
nor och medelåldern 30 år. Efter examen är man 
ventilationstekniker och kan exempelvis arbeta 
inom service- och underhåll på fastighetssidan el-
ler inom sälj, säger Martin Ancons som är utbild-
ningsansvarig för utbildningen på Yrkeshögskolan 
i Enköping. 

http://www.svenskventilation.se/download/825/Svensk_Ventilations_remissvar,_dnr_1191-3857_2012.pdf
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Avsnitt-6-Hygien-halsa-och-miljo/Luft-och-ventilation/Far-kolfilterflakt-installeras-i-nybyggd-bostad/
http://www.energi-miljo.se/2013/06/krav-pa-spiskapa-stoppar-kolfilterflakt/
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1307
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
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Arbetsmarknadsdagar 
Ta chansen och visa upp ditt företag och träffa 
framtidens projektledare, projektörer och tekniska 
säljare. Studenterna söker intressanta arbetsgi-
vare eller en spännande arbetsplats för sina LIA 
(lärande i arbete). 

• Göteborg 22 okt. kl.13-16 
Installationsingenjörer och Kyl- och värme-
pumptekniker 

• Stockholm 24 okt. kl.13-16 
Installationsingenjörer och Kyl- och värme-
pumptekniker 

• Malmö 30 okt. kl.13-16 
Installationsingenjörer 

• Katrineholm 22 maj 2014 kl.13-16 
Installationsingenjörer och Kyl- och värme-
pumptekniker 

Praktisk information till företagen 

Du får tillgång till bord och plats för 
roll-ups där du kan presentera ditt fö-
retag. Studenterna minglar runt och 
pratar med era företagsrepresentanter. 
Innan varje träff får du mer informat-
ion som gäller för respektive ort. 

Anmälan till anne-sofie.ericsson@iuc-
utbildning.se tel. 0150-36 56 13. Ange 
på vilka orter ni vill delta, dina kon-
taktuppgifter och vilka som kommer 
från ditt företag. 

IUC i nya lokaler i Göteborg 
Sedan den 29 juli finns IUC i nya fräscha lokaler i 
Göteborg. Den nya adressen är Regnbågsgatan 
7, Lindholmen.  

Pauline Cederquist är utbildningskoordinator 
på Installationsingenjörer, men arbetar också 
med öppna kurser för ventilationsbranschen. 

Studenter på IUC i Göteborg. I mitten 
utbildningskoordinator Melisa Avdagic. 

  

mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
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Examen på Yrkeshögskolan i Luleå 
Nu har fjärde kullen VVS-
ingenjörer examinerats. 
Svensk Ventilation var på 
plats och delade ut exa-
mensbevisen och hälsade 
alla studenter välkomna till 
ventilations- och VS-
branschen. Fler än hälften 
av studenterna har redan 
fått anställning hos entre-
prenörer och konsulter. Läs 
vad Norrbottenskuriren 
skrev 

  

Maria Kagström har redan 
fått jobb i entreprenadledet. 

Mattelärare, numer 
också VVS-ingenjör. 

Branschens nya hopp i Norrbotten. 

Svensk Ventilations medlemmar 
är aktiva i ledningsgruppen. 

Svensk Ventilation vill tacka lärarna för ett gott jobb. 

http://www.kuriren.nu/familj/default.aspx?articleid=6954640
http://www.kuriren.nu/familj/default.aspx?articleid=6954640
http://www.kuriren.nu/familj/default.aspx?articleid=6954640
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Lågenergihus-seminarieserie 
Seminarieserien är nu avslutad. Svensk 
Ventilation har medverkat på samtliga 
platser och informerat om ventilationens 
betydelse. Presentationerna kommer att 
läggas upp på våra medlemssidor. 
 

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 Forshaga 

2013-09-24 Malmö 

2013-09-25 Halmstad 

2013-10-01 Luleå 

2013-10-02 Umeå 
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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. 

2013-10-14 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. Hela 57 personer är anmälda 
till höstmötet, och kan se fram emot exempelvis 
en dialog med IUC. Du som inte är anmäld - kon-
takta erik.osterlund@svenskventilation.se så kan 
det gå att ordna plats. 

 

  

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=dGVLZ09ZZ05lVmxLSzZidGFqQ0g5cnc6MA
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2014-01-13 - 2014-01-16 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

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

2013-12-10 - 2013-12-11 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

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

2014-02-03 - 2014-02-05 IUC, Göteborg 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2013-10-17 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2013-10-28 IUC, Stockholm fullbokat 

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 fullbokat 

2014-01-28 - 2014-01-30 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 

2013-10-08 - 2014-10-08 IUC, Katrineholm 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

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

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

2013-10-22 - 2014-02-28 IUC Katrineholm 

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 

2013-10-23 (1 dag) IUC, Göteborg 

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

Diplomerad projektledare 

2013-11-14 - 2014-03-12 IUC, Katrineholm 

Certifierad ventilationsmontör 
IUC ger nu kurserna ”Ventilationsmontör” 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  
september-november 2013 
2013-09-02 Ekodesign Lot 6, telemöte  

2013-09-03 Tillsyn från MYH, IUC Göteborg  

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 

2013-09-11 IUC:s ledningsgrupp för installations-
ingenjör, Göteborg  

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, Fors-
haga   

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  

2013-09-23 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, 
webbmöte  

2013-09-24 Länsseminarium Lågenergihus, 
Malmö 

2013-09-25 Länsseminarium Lågenergihus, Halm-
stad 

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

 

2013-10-01 Eurovent PG 4B (Air Filters), Paris  

2013-10-01 Länsseminarium Lågenergihus, Luleå 

2013-10-02 Länsseminarium Lågenergihus, Umeå 

2013-10-03 Osuppfångningsförmåga Standard-
möte, Stockholm 

2013-10-04 Arbetsgrupp Remisser, telemöte  

2013-10-07 Stockholms Lokalförening, EMTF:s 
lunchmöte 

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

2013-10-10 Styrgrupp Brand redaktionsmöte, 
tele/webb  

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

2013-10-14 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2013-10-17 Styrgrupp Utbildning, Stockholm  

2013-10-22 Arbetsmarknadsdag, IUC, Göteborg  

2013-10-23 Ett hus fem möjligheter - BeBo-projekt, 
Stockholm  

2013-10-24 Arbetsmarknadsdag, IUC, Stockholm  

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

2013-10-30 Arbetsmarknadsdag, 
IUC, Katrineholm  

2013-11-01 Examensdag, Installationsingenjörer, 
IUC Katrineholm  

2013-11-05 CEN TC 156 (Ventilation) Plenarmöte, 
London 

2013-11-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2013-11-14 SIS TK 170 (Luftbehandling), Stock-
holm 

2013-11-15 Examensdag, Installationsingenjörer, 
IUC Malmö 

2013-11-20 Examensdag, Installationsingenjörer, 
IUC Stockholm 

2013-11-21 Styrelsemöte, Katrineholm  

2013-11-29 Ledningsgrupp Installationsingenjör, 
IUC Katrineholm  

2013-11-29 Eurovent PG1 (Fans), Paris  

.
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