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Skolans inomhusmiljö ska bli bättre 
Nu ska inomhusmiljön bli bättre i skolan och där-
för kommer Folkhälsomyndigheten driva ett till-
synsprojekt. Projektet kommer att fokusera på till-
syn av städning och ventilation. Målet är att öka 
de kommunala miljöinspektörernas kompetens i 
att bedöma städning och ventilation i skolor. Läs 
myndighetens pressmeddelande och artikel i 
VVS-forum.  

Åtgärder mot höga partikelhalter 
En utredare ska ta fram förslag på åtgärder som 
varaktigt kan minska de höga partikelhalterna i tä-
torter. Periodvis överskrids halterna av stora par-
tiklar, PM10, i vissa tätorter. Enligt regeringen är 
syftet att åtgärda partikelproblematiken på det 
bästa sättet. Vi får inte glömma bort att luften ut-
omhus påverkar luften inomhus. Viktigt att venti-
lera rätt och att åtminstone använda lägsta re-
kommenderade filterklass. Läs mer om utred-
ningen, partiklar i luft och Svensk Ventilations 
vägledning för filterval för flerfamiljshus. 

Nordbygg 2014 
Den 1 april startar Nord-
bygg och Svensk Ventilat-
ion är en av medarrangö-
rerna. Vi kommer att vara 
involverade i utställningen 
Renovera Energismart där 
besökarna erbjuds öppna kortseminarier. Vi är 
även samarbetspartner i Sustainable Days. I vår 
monter kommer vi att sälja och presentera brand-
boken.  

Tisdag 1 april  
kl.10.15 
 
kl.11.00 
 
kl.13.00 
 
kl.17.00 

 
”Attraktivt boende”; scenen Renovera 
Energismart, Erik Österlund 
”Bättre inomhusklimat”; scenen Renovera 
Energismart, Britta Permats 
Styrelsemöte 
Brandbokspresentation, vår monter 
Extra stämma och mingel 

Onsdag 2 april 
kl.08.00 
kl.13.30 
kl.15.00 
kl.15.30 
 
kl.16.00 

 
Nordiskt möte 
Brandbokspresentation, vår monter 
Möte ventilationsingenjörsutbildningen 
”Attraktivt boende”; scenen Renovera 
Energismart, Erik Österlund 
”Bättre inomhusklimat”; scenen Renovera 
Energismart, Britta Permats 

Torsdag 3 april 
kl.11.00 
kl.12.30 
 
kl.13.00 
kl.16.30 

 
Brandbokspresentation, vår monter 
”Attraktivt boende”; scenen Renovera 
Energismart, Erik Österlund 
”Bättre inomhusklimat”; scenen Renovera 
Energismart, Britta Permats 
Stora Inneklimatpriset, miljöministern 

Fredag 4 april 
kl.11.00 
kl.13.30 
 
kl.16.00 
 

 
Brandbokspresentation, vår monter 
”Bättre inomhusklimat”; scenen Renovera 
Energismart, Britta Permats 
”Attraktivt boende”; scenen Renovera 
Energismart, Erik Österlund 

  

http://folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/mars/nu-ska-inomhusmiljon-bli-battre-i-skolan/
http://www.vvsforum.se/index.php?use=publisher&id=9330&force_menu=1169
http://www.regeringen.se/sb/d/18512/a/235483
http://www.regeringen.se/sb/d/18512/a/235483
http://miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=105&pl=1
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1545
http://www.nordbygg.se/for-exhibitors/sustainable-days/nordbygg-sustainable-days-in-victoria-hall---lectures-seminars-and-workshops
http://www.nordbygg.se/?sc_lang=sv-se
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Den 3 april kl 16.30 presen-
terar miljöminstern Lena Ek 
(c) vinnaren av Stora Inne-
klimatpriset. Läs mer om de 
nominerade förslagen och 
tyck till själv.  

Sustainable Days 
Sustainable Days är ett nytt in-
slag på Nordbygg. Det är en 
konferens med internationellt 
anslag som äger rum under 
mässdagarna. Det fullständiga 
seminarieprogrammet hittar Du 
här. 

Kampanj för Eurovent Certification 
Euroventcertifieringens fördelar måste bli mer 
kända! En annonskampanj startar i samband med 
NordBygg och pågår året ut. Kampanjen finansie-
ras av Eurovent Certification och medlemsföretag 
som har euroventcertifierade produkter.  

Euroventcertifiering innebär att man med tester 
verifierar den prestanda tillverkaren anger. Det 
skapar förtroende och konkurrens på lika villkor. 
Konsulter, ingenjörer och användare kan välja en 
produkt och vara förvissade om att katalogdata är 
korrekta. 

Konstruktör/konsult 
• Slipp onödiga risker – endast produkter som 

håller vad de lovar 
• Lätt att hitta energieffektiva produkter – tydliga 

data för varje produkt 
• Enkelt att hitta bäst produkt för jobbet – stort 

urval av samlade och enhetligt jämförda pro-
dukter 

Tillverkare 
• Lika villkor – ger sund konkurrens 
• Transparens – ger ökat förtroende för bran-

schen 
• Rättvist och tydligt – det lönar sig att ta fram 

bra produkter 

För dig som slutkund 
• Välfungerande system – produkten har den ut-

lovade kapaciteten och prestandan 
• Säkrare kalkyler – energiförbrukningen blir den 

förväntade 
• Bättre produkter och valuta för pengarna – tack 

vare långsiktigt ökad konkurrens 

  

http://www.eurovent-certification.com/
http://www.slussen.biz/admin/news/newNews_SitePage.aspx?newNewID=25141&parMenMPaID=1144
http://www.slussen.biz/admin/news/newNews_SitePage.aspx?newNewID=25141&parMenMPaID=1144
http://www.slussen.biz/Default.aspx?newNewID=25393&admSiteID=1&parMenMPaID=1014
http://nordbygg.se/~/media/files/nordbygg/for-besokare/ovrigt/140224-sustainable-days-2014--english.pdf
http://www.eurovent-certification.com/
http://www.eurovent-certification.com/
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Nyheter om lagar och regler 
Vår europeiska branschorganisation Eurovent ger 
sedan förra året ut regelbundna nyhetsblad som 
visar vad som är på gång i Europa när det gäller 
lagar och regler som berör ven-
tilations- och kylbranscherna. 
Logga in på våra medlemssidor 
och läs direkt i vårt arkiv för 
Eurovent Information Bulletin 

Forskning 
EU satsar på forskning och innovation för energi-
effektiva byggnader. Samhällsbyggnadssektorn 
har valts ut för en extra satsning åren 2014-2020. 
För Sveriges del kan detta innebära motsvarande 
270 miljoner kronor till svensk forskning och ut-
veckling. Det är ungefär 40 miljoner kronor extra 
per år till FoI inom svensk samhälls-
byggnad, enbart inom delområdet 
Energieffektiva byggnader. Pengar 
fördelas via utlysningar och 2014 och 
2015 års utlysningar söks här. 

Ekodesign för hela system 
Myndigheter och organisationer diskuterar nu hur 
minimikrav på energieffektivitet ska kunna ställas 
inte bara på enskilda produkter, utan även på 
större system och installationer. Studier visar att 
rätt installation och rätt storlek på utrustningen 
ofta är en lika bra väg till energibesparing som att 
själva apparaten är energioptimerad. Läs mer och 
ta del av seminariet From products to systems: 

Saving more energy through EU policies - Back-
ground, som hölls i Bryssel den 4 februari. 

Direktiv påverkar våra standarder 
Den som vill veta hur våra standarder påverkas 
av EU:s Direktiv om byggnaders energiprestanda 
bör anmäla sig till Build Up-webbinariet den 26 
mars: CEN standards for the energy performance 
of buildings: Results and revision overviews. 

Nya byggregler anmälda till EU 
Boverket har anmält nya byggregler till EU, vilket 
betyder att de nya reglerna troligen kommer att 
träda i kraft vid halvårsskiftet. Ändringarna är 
mycket lika de som snabbremissades i februari, 
och innebär bland annat att annan teknik än venti-
lation godtas för att föra bort olägenheter. Filter 
eller avfuktare pekas ut som godtagbara lösning-
ar. 

EU och bostadspolitiken 
Boverket följer utvecklingen på EU-nivå som i sin 
tur kan påverka förutsättningarna för svensk bo-
stadspolitik. Bostadsfrågorna är i fokus på grund 
av av sociala frågor, men även för behoven att 
energieffektivisera. I ett meddelande om industri-
politik aviserar Kommissionen en satsning på 
energieffektivitet i bostäder via den Europeiska 
Investeringsbanken. Byggsektorn pekas även ut 
som en viktig och prioriterad sektor där man vill få 
fram initiativ som ska stimulera sektorn. EU:s 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1567
http://www.e2b2.se/aktuellt/nyheter/140225_eusatsning
http://www.eceee.org/events/eceee_events/ecodesign-seminar-feb-2014/background-ecodesign-seminar-Feb2014
http://www.eceee.org/events/eceee_events/ecodesign-seminar-feb-2014/background-ecodesign-seminar-Feb2014
http://www.eceee.org/events/eceee_events/ecodesign-seminar-feb-2014/background-ecodesign-seminar-Feb2014
http://www.buildup.eu/events/40298
http://www.buildup.eu/events/40298


Nr 2 2014 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 

 Årstaängsvägen 19C, Box 47 103, 100 74 Stockholm, Tel 08-762 73 60. E-post info@svenskventilation.se 

energipolitik ställer allt högre krav på energieffek-
tiviseringar för att nå upp till energimålen, vilket i 
sin tur påverkar bostadssektorn. Läs mer i rappor-
ten. 

Nya strukturfondsförordningen för 2014-
2020 
Det innebär bland annat att man öppnar upp för att 
använda strukturfondsmedel för energirenovering-
ar i bostäder i hela EU. 
 
Nya långsiktiga energimål 
Kommissionen har lagt fram ett förslag till nytt 
klimat och energipaket fram till 2030.  
Enligt förslaget ska växthusgaser reduceras med 
40 procent och andelen förnybar energi ska öka 
med minst 27 procent på EU-nivå. Det ställs inte 
upp något nytt mål för energieffektivisering i 
kommissionens förslag. 
I början av februari röstade parlamentet igenom en 
resolution om EU:s klimatmål för 2030. Enligt 
parlamentets förslag ska koldioxidutsläppen 
minska med 40 procent, 30 procent av energin ska 
vara förnybar och energieffektiviteten ska öka 
med 40 procent.  
I mars ska EU:s stats- och regeringschefer ta 
ställning till kommissionens förslag. 
 
Statsstöd för energieffektivisering 
I ett utkast till förslag skriver kommissionen bland 
annat att statsstöd till energieffektivitet i byggna-
der kan behövas för att få till stånd de investering-
ar som krävs för att målen i energieffektivise-
ringsdirektivet ska nås. En översyn av riktlinjerna 
presenteras av kommissionen under 2014. 

 
Fler lågenergibyggnader 
Enligt direktivet om byggnaders energiprestanda 
ska medlemsstaterna se till att alla nya byggnader 
senast den 31 december 2020 är nära-
nollenergibyggnader, och att nya byggnader som 
används och ägs av offentliga myndigheter är 
nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 
2018. Vidare ska medlemsstaterna upprätta nat-
ionella planer för att öka antalet sådana byggna-
der. 
 

Initiativ inom kommissionens strategi för 
ökad konkurrenskraft i byggsektorn 
De viktigaste utmaningarna för byggsektorn i dag 
och fram till 2020 och initiativ för att stödja sek-
torn. Kommissionens strategi har fokus på föl-
jande fem centrala mål: 
a) att främja gynnsamma investeringsvillkor 
b) att förbättra personalsituationen inom byggsek-

torn 
c) att förbättra resurseffektivitet, miljöprestanda 

och affärsmöjligheter 
d) att stärka den inre marknaden för byggsektorn 
e) att främja EU:s byggföretags globala konkur-

renskraft 
 
Yttrande från EESK om kommissionens 
strategi 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
EESK lyfter bl.a. att det finns stora möjligheter att 
minska energiefterfrågan genom att renovera EU:s 
åldrande byggnadsbestånd. Lämpliga ekonomiska 
och skattemässiga incitament behövs. 

Källa: Boverkets rapport 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2014/EU-och-Bostadspolitiken-2013/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2014/EU-och-Bostadspolitiken-2013/
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Ekodesignkrav på svenska 
Ekodesignförordningen för ventilation översätts 
nu till svenska, och Svensk Ventilation har stöttat 
myndigheterna med facktermer och sakkontroll. 
”Ventilationsenhet” (ventilation unit) blir ett nytt 
begrepp som beteck-
nar inte bara aggregat, 
utan också från-
luftsfläkt.  

Energiutblick 2014 
Energimyndigheten bjuder in beslutsfattare inom 
näringsliv och offentlig sektor till Swedish Energy 
Outlook med internationella talare under temat: 
The Transistion – an international outlook. Konfe-
rensen innehåller sessioner om hållbart ledar-
skap, producerande konsument och samhälls-
byggnad – hållbara och smarta städer. Läs mer.  

Nya energikriterier på byggområdet 
Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier används ofta 
vid offentlig upphandling, och nu finns en remiss 
ute om nya energikriterier för byggområdet. Krite-
rierna ligger ofta i linje med BeBo:s och BeLok:s 
godhetstal, och är alltså strängare än BBR:s mi-
nimikrav. Kanaltäthet, SFP och 
verkningsgrad i värmeväxlare 
ingår, men också driftoptime-
ring. Läs remissdokumenten. 
Svensk Ventilation kommer att 
svara. Sista svarsdatum är 
2014-04-03. 

Inspektioner 
Arbetsmiljöverket inspekterar de närmaste åren 
30 procent av landets grund- och gymnasieskolor. 
De vanligaste problemen som myndigheten stöter 
på är – förutom stress och andra psykosociala på-
frestningar – buller och dålig luft. 

Krafttag för bättre luft 
Skolornas fysiska arbetsmiljö är ofta sämre än på 
andra arbetsplatser. Dålig luft beror ofta på att 
koldioxidhalten i klassrummen blir för hög ef-
tersom ventilationsanläggningen inte är dimens-
ionerad för tillräckligt många elever, säger Adam 
Jansson, inspektör på Arbetsmiljöverket. Han 
menar också att ventilationsanläggningarna 
ibland bara har frånluft och ingen fläktstyrd tilluft. 
Det räcker inte idag när klasserna är större. Ar-
betsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten tar nu 
krafttag för bättre luft. Läs mer här 

 

  

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Fatta-ett-hallbart-beslut--anmal-dig-till-Energiutblick/
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Uppdatering-av-kriterier-inom-byggomradet/
http://www.suntliv.nu/Amnen/Fysisk-arbetsmiljo/Artiklar-om-fysisk-arbetsmiljo/Krafttag-for-battre-luft-och-lagre-ljudniva-i-skolan/
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Vår nya bok 2014 svarar mot alla nya och ändrade byggreg-
ler. Boken visar beprövade brandskyddslösningar för venti-
lationssystem och riktar sig till alla som projekterar, leder el-
ler deltar i byggandet av ventilationsanläggningar.  

Medlemspriset är 400 kronor + moms, icke medlemmar be-
talar det dubbla. Boken kan beställas via vår webb 
www.svenskventilation.se.  

Presentationer 
Svensk Ventilation presenterar 
boken på en rad orter under 2014, i 
samband med NordBygg, Expo-
Vent, VentNytt, Energi- och Miljö-
tekniska föreningen med mera. 

Kurser på IUC 
Boken används som kurslitteratur 
vid heldagsutbildningar i regi av 
IUC.  
Göteborg 8 april 
Katrineholm 7 maj 
Sundsvall 20 maj  

Anmälan på IUC:s webb 

Lärare är bokens huvudredaktör 
Martin Borgström.  
– Eftersom vi har regelverk med 
funktionsbaserade krav så 
måste vi hitta praktiska lösning-
ar så att vi inte behöver upp-
finna hjulet om och om igen, 
säger Martin Borgström till VVS-
forum. Läs mer. 

  

http://www.svenskventilation.se/
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
http://www.vvsforum.se/index.php3?use=publisher&id=9192
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Optimistisk konjunktur 
Sveriges byggindustrier ser nu en tydlig uppgång, 
där hushållens konsumtion, och därmed bostads-
byggandet går i täten. Även Industrifaktas februa-
rirapport andas goda utsikter. Också Manpowers 
sysselsättningstrend pekar uppåt, medan Teknik-
företagen ser minskad export för bygg och an-
läggning, samtidigt som hemmamarknaden ökar 
något. Svensk Ventilations egen statistik tyder 
också på att konjunkturen har vänt uppåt. 

 

Allt färre söker yrkesprogram 
Det är färre elever som söker till de yrkesinriktade 
gymnasieprogrammen. Det visar en rundringning 
som Sveriges Radios Eko-redaktion har gjort.  En 
mycket tråkig utveckling när vi vet att yrkespro-
grammen i många fall utbildar elever till yrken där 
det råder stor brist på arbetskraft. Många har 
också garanterade jobb efter gymnasiet. Läs mer 

Matematiklyftet 
Under läsåret 2014/15 kommer ytterligare drygt 
14 000 matematiklärare runt om i landet delta i 
Matematiklyftet. Syftet med satsningen är att ut-
veckla matematikundervisningen och på så vis 
vända den negativa kunskapsutvecklingen. 
Svensk Ventilation är mycket positiv till sådana 
satsningar. 

 
Utbildning - Installationsbrandskydd 
IUC:s endagskurs Installationsbrandskydd går 
igenom hur man kan välja system för skydd mot 
brandgasspridning som t.ex. fläkt i drift, back-
strömningsskydd och brandgasspjäll. Vad man 
bör tänka på vid användandet av de olika syste-
men, t.ex. vilka förutsättningar som krävs för 
backströmningsskydd. Kursen går även djupare in 
på hur imkanaler, kanalupphängningar, brandiso-
lering, schakt och fläktrum kan utföras samt av-
slutar med mekanisk brandgasventilation.  
Länk till anmälan 

Ventilationsmontör på fyra orter 
IUC anordnar Steg 1 i Stockholm, Göteborg, 
Katrineholm och Malmö. 

Steg 1 – Ventilationsmontör 
I det inledande steget i utbildningspaketet 
studerar montören på distans med stöd av sin 
chef eller en projektledare. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 
Självstudierna kompletteras i detta steg med en 
lärarledd kurs. 

Steg 3 - Ledande 
ventilationsmontör 
 
Länk till anmälan

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5799366
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation
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Enköping 

Yrkeshögskolan i höst 
Tipsa dina affärsbekanta, kollegor och 
vänner om yrkeshögskolekurserna 
som startar nu i höst. På YH Enköping 
startar Ventilationsingenjör. På IUC 
startar VVS-ingenjör i Katrineholm, 
Malmö och Göteborg.  

Ansökan till höstterminens starter är öppen till 
den 15 april.  

En färdig ingenjör efter två års studier är med och 
skapar hälsosamma och energieffektiva inom-
husmiljöer för människor att arbeta och bo i. Ar-
betsmarknaden är glödhet, det råder stor brist på 
dessa ingenjörer!  
Läs mer om IUC och YH Enköping. 

  

Teknisk säljare 

Ventilationskonstruktör 

VVS-konstruktör 

Projektledare 

http://www.iuc-yrkeshogskola.se/
http://www.yh.enkoping.se/
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Extra stämma den 1 april 2014 
Svensk Ventilations har extra föreningsstämma 
den 1 april på Nordbygg (Stockholmsmässan, 
Restaurang Parkside, Farmen) kl. 17.00 med an-
ledning av stadgeändringar. Anmäl Dig senast 
den 17 mars via denna länk.  

Mässmingel startar direkt efter avslutad före-
ningsstämma. 

 

 
Årsmöte den15 maj 2014 
Svensk Ventilations årsmöte är den 15 maj på 
Johannesbergs slott. Anmäl Dig redan nu via 
denna länk. Detaljprogram skickas ut senare. 

 

Vår vision 

Ett energieffektivt 
och hälsosamt  
inomhusklimat 

för alla 
 

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. 

 

  
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=dHU2eVV5NmNacWEybUh6Rk13UnJqMnc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZXbXFWYXlBRkM4U3VOYUtlTGQwM2c6MA
mailto:britta.permats@svenskventilation.se?subject=Kanalen%20-%20ny%20prenumerant


Nr 2 2014 

Kanalen 
 
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION 
 

 Årstaängsvägen 19C, Box 47 103, 100 74 Stockholm, Tel 08-762 73 60. E-post info@svenskventilation.se 

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. Anmäl Dig 
genom att klicka på datumen! 

2014-04-07 Framtidens styr- och övervaknings-
system (EMTF arrangerar) 

2014-04-14 Ombyggnad från F- till FTX-system i 
flerfamiljshus 

2014-05-05 Energijakt med god lönsamhet 
(EMTF arrangerar) 

2014-05-12 UV eller ozon? Vad är billigast över 
tid? 

2014-06-09 Entreprenadjuridik – egna erfaren-
heter 

Årsmöte 10-11 april 

med Stockholms Lokalförening. 
Samling klockan 17 i Birkaterminalen.  
Platser kvar!  
Anmäl Dig via denna länk.  

Lunchträff om upphängningar 
Lokalföreningens lunchmöte den 10 mars hand-
lade om Praktiska lösningar Brandskydd - Upp-
hängningar. Erik Österlund inledde med en pre-
sentation av vår nya bok Praktiska lösningar – 
Brandskydd – Ventilation 2014, och lämnade se-
dan ordet till Lars Toreborg från Hilti. Lars fördju-
pade sig i avsnittet om upphängningar, och förkla-
rade bland annat varför tidskravet för bärighet 
ibland kan skilja sig från tidskravet för isoleringen. 

  

    

http://www.emtf.se/event-registration/?ee=218
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENXQXdhUVQwalVrZ3l5ZnR0aklydXc6MA
http://www.emtf.se/event-registration/?ee=222
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG80SDQ2MXNCMkRSa2lrLUI1MGM2WGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtzaURyaDl3TzJzVV95ck1xTDQ5Ync6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDcxaFNzSkE2dVluYlgweW02bXRhWWc6MA
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2014-03-25 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2014-04-01 IUC, Malmö 

Självstudier + 2014-09-30 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2014-10-14 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2014-10-28 IUC, Malmö 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2014-04-08 - 2014-04-09 IUC, Stockholm 

2014-11-04 - 2014-11-05 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2014-05-05 - 2014-05-07 IUC, Stockholm 

2014-11-11 - 2014-11-13 IUC, Stockholm 

Installationsbrandskydd 

2014-04-08 IUC, Göteborg 

2014-05-07 IUC, Katrineholm 

2014-05-20 IUC, Sundsvall 

Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2014-03-17 - 2014-03-20 IUC, Stockholm 

2014-05-12 - 2014-05-15 IUC, Malmö 

2014-09-22 - 2014-09-25 IUC, Göteborg 

2014-10-20 - 2014-10-23 IUC, Stockholm 

2014-11-17 - 2014-11-20 IUC, Malmö 

Ventilationsteknik 

2014-05-20 - 2014-05-21 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2014-03-31 - 2014-04-02 IUC, Stockholm 

2014-05-26 - 2014-05-28 IUC, Malmö 

2014-10-06 - 2014-10-08 IUC, Göteborg 

2014-11-03 - 2014-11-05 IUC, Stockholm 

2014-12-01 - 2014-12-03 IUC, Malmö 

Injustering av luftflöden 

2014-03-19 - 2014-03-21 IUC, Katrineholm 

2014-09-09 - 2014-09-12 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2014-05-13 - 2014-05-14 IUC, Katrineholm 

VVS-teknik på distans 

Självstudier + 8 x 3 dagar Kontakta IUC! 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

3 dagar Kontakta IUC! 

Ekonomi i projekt 

2014-04-01 - 2014-04-02 IUC, Katrineholm FULL! 

2014-11-11 - 2014-11-12 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2014-09-16 - 2015-01-21 IUC, Katrineholm 

Utbildning på din hemmaplan 
Installatörernas Utbildningscentrum har 
utbildningslokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Katrineholm. Men när ni är flera på företaget som 
behöver samma utbildning kommer IUC gärna ut 
till er. De kan utveckla och företagsanpassa 
kurser och utbildningar efter just era önskemål 
och behov. Du spar tid och pengar och kan passa 
på att förmedla företagspecifik information 
samtidigt med kursen.Vill du veta mer? Kontakta 
Sissi Fondelius tel 08-528 07 
831 eller 072-063 86 27 e-
post: sissi.fondelius@iuc-
utbildning.se 

.  

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/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
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/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/vvs/vvsteknik-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
mailto:sissi.fondelius@iuc-utbildning.se
mailto:sissi.fondelius@iuc-utbildning.se
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Medlemskalender  
februari-april 2014 
2014-02-03 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-02-03 Styrelsens arbetsgrupp, Stockholm  

2014-02-04 Ambassadörsgrupp Väst, Göteborg  

2014-02-04 Styrelsens arbetsgrupp, Stockholm  

2014-02-04 SIS TK 181, Brandsäkerhet, Stockholm 

2014-02-05 IUC Installationsingenjör Ledningsgrupp, 
Stockholm 

2014-02-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2014-02-11 Ledningsgrupp Ventilationsingenjör, En-
köping  

2014-02-11 Branschdag Ventilation o Brand, Söder-
tälje 

2014-02-12 Osuppfångningsstandard, Stockholm  

2014-02-12 Stockholmsföreningens AFS-grupp  

2014-02-13 Miljöstyrningsrådet, upphandlingskriterier, 
Stockholm 

2014-02-14 Extra styrelsemöte, telefon  

2014-02-20 BeLivs kick-off, Stockholm & Göteborg 

2014-02-20 OVK-gruppen möter Boverket, FunkiS och 
Länsstyr. 

2014-02-21 Eurovent PG1 (Fans), Paris  

2014-02-25 Brandbokspresentation, Växjö  

2014-02-26 Brandbokspresentation, Jönköping 

2014-02-27 Brandbokspresentation, Norrköping  

2014-03-03 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-03-03 Styrgrupp Brand om brandspjällsstandard, 
telefon 

2014-03-04 Branschdag Ventilation o Brand, 
Gävle/Borlänge 

2014-03-04 Ett hus, fem möjligheter, Stockholm  

2014-03-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2014-03-17 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm  

2014-03-18 Branschdag Ventilation o Brand, Malmö 

2014-03-20 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2014-03-20 Styrelsens arbetsgrupp, telefonmöte  

2014-03-25 Brandbokspresentation för EMTF, 
Skövde  

2014-03-26 Buid-up: EPBD-standarder, webbinarium  

2014-03-26 Eurovent PG 4B (Air Filters), Paris 

2014-03-27 Renoveringsdag, Stockholm  

2014-03-31 ISO TC 117 WG 07, Toronto  

2014-04-01 -04 NordBygg, Stockholm  

2014-04-01 Styrelsemöte, Stockholm 

2014-04-01 Extra föreningsstämma, Stockholm  

2014-04-01 ISO TC 117 (Fans), Toronto  

2014-04-03 SIS/TK 110 Akustik och buller, Stockholm 

2014-04-07 EMTF:s tekniklunch, Stockholm  

2014-04-09 Styrgrupp Marknad, Stockholm  

2014-04-10 -11 Stockholms Lokalförening, vårmöte 

2014-04-14 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2014-04-16 CEN TC 156 (Ventilation in buildings), 
London  

2014-04-24 Styrgrupp Brand, Stockholm  

2014-04-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm  
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