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Satsa på skolmiljön – vår framtid 
Det krävs mer resurser för att förbättra skolornas 
inomhusmiljö.  Myndigheterna förstärker nu till-
synsen av landets skolor, men det är långt ifrån 
självklart att det räcker med denna satsning. Vi 
känner till att städningen och ventilationen ofta är 
dålig på skolorna vilket leder till hälsobesvär och 
inlärningssvårigheter. Även om effekterna av dålig 
luft kan vara påtagliga för den som drabbas kan 
det vara ett stort steg att med säkerhet säga att 
problemen faktiskt beror på ventilationen. Det kan 
visa sig att frågan i själva verket rör kommunens 
övergripande plan för skolverksamhetens lokal-
försörjning.  T.ex. kan luftflödena vara för små i 
förhållande till klassernas storlek. Frågan måste 
förmodligen lyftas till den nivå som råder över för-
delningen av kommunens resurser, nämligen 
kommunpolitikerna. Läs debattartikeln i Dagens 
Samhälle  

 
Luftkvalitet blir lätt att mäta 
Europeiska Lungfonden uppskattar att lungsjuk-
domar kostar Europa ca 102 miljarder euro per år 
i dålig produktivitet och frånvaro från arbetet. Hal-
terna av föroreningar inomhus kan vara tio gånger 
högre än de utomhus. EU finansierar därför ut-

vecklingen av ett nanotek-
nikbaserat sensorsystem för 
att övervaka luftkvalitet. Läs 
mer.  
I framtiden kommer det sä-
kerligen att finnas en luft-
kvalitetsensor i varje mobil.  

Vi behöver alla ren luft 
Luftföroreningar inne och ute skadar människors 
hälsa. Problem med luftkvaliteten i Europa kvar-
står. Se Europeiska miljöbyråns film med Umberto 
Pelizzari, som är mästare i att hålla andan. 

För låg luftomsättning i bostäder 
En IVL-studie baserad på BETSI pekar åter på 
den låga luftomsättningen i våra bostäder. Samti-
digt vet vi att astma och allergi blir allt vanligare. 
Läs mer. 

Ny tidning - nu även digital 
Frisk luft är en förutsätt-
ning för vårt välmående, 
och med vår nya tidning 
AER vill vi lyfta frågan om 
luften vi andas inomhus. 
Läs AER Nr 1. 

Aer betyder luft på latin.  

http://t.co/ZVXbjsFJq8
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/mer-resurser-kraevs-foer-en-renare-skolmiljoe-8891
http://cordis.europa.eu/news/rcn/36520_en.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/36520_en.html
https://www.youtube.com/watch?v=dTp_I_7aN2c
http://www.energi-miljo.se/artikelem/atta-av-tio-lagenheter-har-lag-luftomsattning/#more-6453
http://t.co/ZVXbjsFJq8
https://www.youtube.com/watch?v=dTp_I_7aN2c
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Renovera & förbättra folkhälsan 
Nu måste vi börja reno-
vera energismart och för-
förbättra folkhälsan. Vi 
står nämligen på toppen 
av ett renoveringsberg 
som framförallt handlar 
om miljonprogrammet 

och de lägenheter som uppfördes 1961-75. Under 
dessa år byggdes det väldigt mycket och fortfa-
rande är många av dessa lägenheter inte renove-
rade. Svensk Ventilation anser dock att folkhälso-
aspekten saknas i debatten om energieffektivise-
ring och renovering av miljonprogrammet. Läs ar-
tikeln i Offentliga Affärer. 

Eurovent Summit 
Euroventcertifieringen fyller 20 år,och organisat-
ionen Eurovent har funnits i hela 55 år. Därför väl-
jer Eurovent att samla alla höstens möten i ar-
bets- och produktgrupper gemensamt. Man pas-
sar också på att hålla en rad aktuella seminarier. 
Med andra ord Willkommen, Bienvenu, Welcome 
till Berlin och Eurovent Summit 7-10 oktober. 

Eurovent Bulletin 
Ett nytt nummer finns nu av Eurovents nyhetsblad 
som visar vad som är på gång i Europa när det 
gäller lagar och regler som berör ventilat-
ions- och kylbranscherna. Logga 
in på våra medlemssidor och läs 
direkt i vårt arkiv för Eurovent In-
formation Bulletin 

Norden aktiva inom CEN 
Vid senaste plenarmötet med CEN TC 156 (Venti-
lation for buildings) i London 
den 16 april föll en rad saker 
på plats där de nordiska län-
derna är direkt engagerade. 

• Arbetsgruppen för luftbehandlingsaggregat 
startas igen efter några års paus. Uppgiften är 
att se över aggregatstandarderna med hänsyn 
till den kommande ekodesignförordningen (Lot 
6). Ny convenor är Öystein Amdal från Syste-
mair, som efterträder numer pensionerade 
Jorma Railio. 

• Provningsstandarden för osuppfångning i 
spiskåpor och köksfläktar ska nu omarbetas. 
Detta arbete har initierats från Sverige och Bo-
verket. Arbetet ska göras i gruppen för bo-
stadsventilation. 

• En ny EN-standard ska tas fram för tryckfalls-
mätning över kanalkomponenter, något som 
hittills har saknats. Arbetet ska ske i gruppen 
för kanaler, som leds av Lars-Åke Matsson 
från Lindab. 

η 
Intresse för årsverkningsgrader 
Marknaden välkomnar Svensk Ventilations riktlin-
jer för redovisning av årstemperatur- och årse-
nergiverkningsgrad för värmeväxlare, som publi-
cerades i höstas. Vissa beställare har hört av sig 
till kansliet och varit otåliga, eftersom alla med-
lemsföretag inte har hunnit anpassa sig till riktlin-
jerna. Läs mer i Energi & Miljö och hos Svensk 
Ventilation. 

http://www.offentligaaffarer.se/2014/04/24/renovera-energismart-och-forbattra-folkhalsan/
http://www.offentligaaffarer.se/2014/04/24/renovera-energismart-och-forbattra-folkhalsan/
http://www.eurovent-summit.eu/
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1567
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1567
http://www.energi-miljo.se/artikelem/lattare-jamfora-verkningsgrader/#more-5540
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1565
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1565


Nr 4 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 

Mer debatt i Almedalen 
Svensk Ventilation är på plats även under årets 
Almedalsvecka. Precis som 2012 och 2013 har vi 
tillgång till en egen lokal i form av en trailer, som 
vi lånar av ett medlemsföretag. Vi ordnar i år fler 
diskussionsseminarier, något som har visat sig 
dra mer publik. Är Du intresserad av att delta? 
Kontakta britta.permats@svenskventilation.se. 

Klasser anpassas till ekodesign 
Eurovent-certifieringens energiklasser för aggre-
gat kommer att anpassas till den kommande eko-
designförordningen (Lot 6). Diskussionen inled-
des i Eurovents produktgrupp 6C (AHU) den 10 
april, så det är ännu ganska öppet exakt hur de 
nya Eurovent-klasserna ska definieras. 

Bostadsbyggandet ökar 
Den allmänna konjunkturen i Sverige är definitivt 
på väg uppåt, men inom bygg är detta inte lika 
tydligt. Ljuspunkten är bostadsbyggandet där till-
växten är uppenbar för både en- och flerfamiljs-
hus. Svensk Ventilations interna statistik visar 
dock klart att konjunkturen vänder uppåt. 

Almedalsveckan 2014 
Svensk Ventilations program (preliminärt) 
Söndag 29/6 
20.00 

Byggmingel med Svensk Byggnäring 

Måndag 30/6 
09.00-09.30 

Är energieffektivisering verkligen lön-
sam? 

Måndag 30/6 
10.00–11.30 

Vem styr Boverket mot tydligare 
byggregler? 

Måndag 30/6 
13.00–14.30 

Hur farlig är innerstadsluften och kan 
man bo hälsosamt på Hornsgatan? 

Tisdag 1/7 
10.00–11.30 

När får Sverige en verklig strategi för 
energieffektiviserande renovering av 
byggnader? 

Tisdag 1/7 
13.00–14.00 

Kan en klassrumspeng bidra till 
bättre skolmiljö? 
Vi deltar i Astma & Allergiförbundets 
seminarium. 

Tisdag 1/7 
15.00–16.30 

Energimålen 2020 är hotade av 
kompetensbrist. Hur kan vi utforma 
en lösning tillsammans? 

Onsdag 2/7 
10.00–11.30 

Dålig inomhusluft – skolans dolda hot 

Onsdag 2/7 
11.15–12.45 

Politikerlunch 

Onsdag 2/7 
13.00–13.30 

Vilka risker finns det med dålig inom-
husluft och hur kan vi förbättra den? 

Onsdag 2/7 
15.00–16.00 

100 personer drabbas årligen av 
lungcancer i onödan. Hur når vi ra-
donmålet 2020? 

Onsdag 2/7 
17.00- 

Installationsmingel 

Torsdag 3/7 
10.00–10.30 

Vilka risker finns det med dålig inom-
husluft och hur kan vi förbättra den? 

Torsdag 3/7 
11.00–11.30 

Är energieffektivisering verkligen lön-
sam? 

Mer information på www.almedalsveckan.info. Klicka 
på Program 2014 och sök på Svensk Ventilation. 
  

Välbesökt diskussions-
seminarium 2013 

mailto:britta.permats@svenskventilation.se
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18435?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18435?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18033?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_1
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18033?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_1
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18939?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_2
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18939?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_2
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/19313?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_3
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/19313?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_3
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/19313?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_3
http://www.almedalsveckan.info/event/view/21293?redir=%2fevent%2fmine
http://www.almedalsveckan.info/event/view/21293?redir=%2fevent%2fmine
http://www.almedalsveckan.info/event/view/21293?redir=%2fevent%2fmine
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21009?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_4
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21017?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21017?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18591?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_6
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18591?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_6
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18591?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_6
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21017?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/21017?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18435?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/18435?redir=%2fevent%2fmine%23eidx_0
http://www.almedalsveckan.info/
http://www.almedalsveckan.info/9666
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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 betalar det 
dubbla. Boken kan beställas här  

Presentationer 
Svensk Ventilation presenterar 
boken på en rad orter under 2014, i 
samband med NordBygg, ExpoVent, 
VentNytt, Energi- och Miljötekniska 
föreningen med mera. 

 
Kursen 
Installationsbrandskydd 
IUC:s endagskurs Installationsbrand-
skydd har Brandboken som kursbok. 
Lärare är bokens huvudredaktör Mar-
tin Borgström. Kursen går igenom 
hur man kan välja system för skydd 
mot brandgasspridning som t.ex. fläkt i drift, backström-
ningsskydd och brandgasspjäll. Vad man bör tänka på vid 
användandet av de olika systemen, t.ex. vilka förutsättning-
ar som krävs för backströmningsskydd. Kursen går även 
djupare in på hur imkanaler, kanalupphängningar, brandiso-
lering, schakt och fläktrum kan utföras samt avslutar med 
mekanisk brandgasventilation. Länk till anmälan 

  

https://docs.google.com/forms/d/1oOC0NHBwF4ELlV9v-miWirMEzkT44yRV0RdAg8LA3Os/viewform
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
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EU-rapporter om energieffektivitet 
• Energy Efficiency Financial Institutions Group 

presenterar en ny rapport Energy Efficiency - 
Hur man arbetar med finansiering av energi-
effektiviseringsinvesteringar. How to drive 
new finance for energy efficiency invest-
ments. 

• EU-kommissionens DG Energy har en väg-
ledning om finansiering av energieffektivitet. 
Financing the energy renovation of buildings 
with Cohesion Policy funding  

• European Council for an Energy Efficient 
Economy har en guide om begreppet NNE-
hus. Understanding (the very European con-
cept of) Nearly Zero-Energy Buildings 

Svenska regler anpassas 
För att anpassa svenska regler till EU:s 
energieffektiviseringsdirektiv görs en rad 
lagändringar. Riksdagen sa ja till regeringens 
förslag och huvuddelen av lagändringarna börjar 
gälla den 1 juni 2014. Läs mer  

Sök till energieffektiv renovering 
Energimyndigheten avsätter pengar under 2014 
och 2015 till energieffektiv renovering i flerbo-
stadshus och i lokalfastigheter. Sista ansöknings-
dagen är den 2 juni. Läs mer 

Bostadsbyggandet ökar 
Enligt Boverkets senaste indikator så ökade 
bostadsbyggandet mot slutet av 2013 och då 
delvis som en rekyl från inbromsningen år 2012. 
Byggnadet ökar därför endast marginellt i år men 
för att åter ta fart år 2015. Läs mer 

Brister i uppföljning av energikrav 
I ett inslag i SR Radio Sweden diskuterades 
brister i kommunernas uppföljning av 
energikraven i BBR och vad som skulle kunna 
göras för att komma till rätta med problemet. 
Lyssna på programmet och läs artikeln Det ska 
inte löna sig att fuska i Byggnadsarbetaren. 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2014_fig_how_drive_finance_for_economy.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2014_fig_how_drive_finance_for_economy.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2014_fig_how_drive_finance_for_economy.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf
http://www.eceee.org/policy-areas/Buildings/nearly-zero-energy-buildings/nZEB-maze-guide
http://www.eceee.org/policy-areas/Buildings/nearly-zero-energy-buildings/nZEB-maze-guide
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/NU18/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Utlysning-Energieffektiv-renovering-i-flerbostadshus-och-i-lokalfastigheter/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Bostadsbyggandet-fortsatter-oka/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5835310
http://www.byggnadsarbetaren.se/2014/04/kraver-battre-kontroll-av-hus/
http://www.byggnadsarbetaren.se/2014/04/kraver-battre-kontroll-av-hus/
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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Samma påverkan från bygg och drift 
Enligt en analys från IVL Svenska miljöinstitutet 
så är det lika stor klimatpåverkan från byggfasen 
som under drifttiden för nya bostadshus. I 
jämförelsen ingick utsläpp av växthusgaser, bland 
annat koldioxid, metan och lustgas, från 
materialtillverkning, transport och 
energianvändning. 

Analysen som genomförts visar att 

• I ett modernt flerbostadshus är klimatpåverkan 
från byggnationen – som ett grovt nyckeltal – 
likvärdig med klimatpåverkan från driftenergin 
under 50 år. 

• I de hus som analyserats finns det inget 
samband mellan låg energianvändning under 
driften och klimatpåverkan under byggfasen, 
dvs. det är möjligt att bygga ett hus som både 
har liten klimatpåverkan under byggnationen 
och är energieffektivt under driftfasen. 

• Den ytterligare klimatpåverkan som 
energieffektiva byggnader ger på grund av 
extra isolering, lufttätt klimatskal, effektiv 
installationsutrustning, passivhusfönster med 
mera, är mycket liten i förhållande till val av 
byggteknik i övrigt, såsom val av stomme, där 
betongstommar dominerar för flerbostadshus. 

Ladda ner forskningsrapporten  

 
Företagsdag på IUC den 22 maj 
Träffa IUC:s blivande VVS-ingenjörer och Kyl- 
och värmepumptekniker på IUC:s företagsdag i 
Katrineholm den 22 maj klockan 13-16. Studen-
terna söker intressanta arbetsgivare eller en 
spännande arbetsplats för sina LIA-perioder (lä-
rande i arbete). Företagen får tillgång till bord och 
plats för roll-ups där man kan presentera sitt före-
tag. Studenterna minglar runt och pratar med fö-
retagen. Anmälan till anne-sofie.ericsson@iuc-
utbildning.se tel. 0150-36 56 13. 

Ventilationsmontör på tre orter 
IUC anordnar Steg 1 i Stockholm, Göteborg 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://www.ivl.se/download/18.3b172370144f561e6f82c0b/1396947491408/C15.pdf
mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation
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Årsmöte den15 maj 2014 

Svensk Ventilations årsmöte är den 15 maj på 
Johannesbergs slott. Det går fortfarande att an-
mäla sig till årsstämman via denna länk. Middag 
och övernattning är fullbokade. 

Program 

14.00 Kaffe 
14.30 Årsstämma  
15.30 Paus 
15.45 Gästföreläsningar 

Nya miljoner och möjligheter i miljonpro-
grammet. Roland Jonsson, HSB 

Byggkonjunkturen, Johan Deremar, BI 

Vilka managementprinciper behövs för konti-
nuerlig innovation i en snabb föränderlig 
värld? Dr Annika Steiber, Strategos 

18.30 Fördrink 
19.00 Middag 
21.00  Ventilationsbranschens talanger 

 

Fredag den 16 maj 
Svensk Ventilations Golftävling 
Samling på Johannesbergs Golf 8.30 (9.00 – 
första boll). Tävlingsformen är slaggolf. Avslutning 
och prisutdelning sker i samband med lunch. An-
mälan på årsmötets anmälningsformulär.  

 

Annika Steiber, är en av få forskare som vistats 
på det mytomspunna huvudkontoret Googleplex i 
Silicon Valley under ett år och försökt besvara 
frågan vad som driver Googles innovationsför-
måga. Annika doktorerade på företagsledning och 
organisation för ökad innovationskraft via Chal-
mers Tekniska högskola och arbetar idag, efter 
nästan 20 år i high tech-industrin, som forskare 
inom områdena för "företagsledning för kontinuer-
lig innovation" samt "Open Innovation". Annika 
Steiber är även nordiskt ansvarig och rådgivare åt 
ett av världens ledande innovationsnätverk. 

 

  
Johan Deremar, Nationalekonom Sveriges Byg-
gindustrier och Roland Jonsson, Energichef HSB 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZXbXFWYXlBRkM4U3VOYUtlTGQwM2c6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZXbXFWYXlBRkM4U3VOYUtlTGQwM2c6MA
javascript:void(0)
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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. Anmäl Dig 
genom att klicka på datumen! 

2014-05-12 Ozonrenad frånluft i storkök; Vad 
krävs för att lyckas? Anmälan senast 
9/5 kl 09.00 

2014-06-09 Verkningsgrader i värmeväxlare 
(preliminärt) 

 

 

 
Svensk Ventilation twittrar 
Följ oss på Twitter och delta i det allra senaste 
som berör vår bransch. Om du tycker att något är 
intressant så tryck på ikonen Retweeta så hjälper 
du till med att sprida informationen till följare. 

 

                 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=dG80SDQ2MXNCMkRSa2lrLUI1MGM2WGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtzaURyaDl3TzJzVV95ck1xTDQ5Ync6MA
https://twitter.com/Inomhusklimat
mailto:britta.permats@svenskventilation.se?subject=Kanalen%20-%20ny%20prenumerant
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2014-09-30 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2014-10-14 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2014-10-28 IUC, Malmö 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

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

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

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

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2014-06-16 - 2014-06-19 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 (full) 

2014-09-16 - 2014-09-17 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

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 

2014-09-10 - 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 

2014-11-11 - 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  
april - juni 2014 
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 Eurovent PG 6C (AHU), München 

2014-04-10 -11 Stockholms Lokalförening, vårmöte 

2014-04-14 Stockholms Lokalförening, 
lunchmöte 

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

2014-05-22 Arbetsgrupp Årsverkningsgrad, te-
lemöte 

2014-04-24 Styrgrupp Brand, Stockholm  

2014-04-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2014-05-05 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-05-07 SIS TK 170 (Luftbehandling), 
Stockholm  

2014-05-12 Stockholms Lokalförening, 
lunchmöte  

2014-05-12 Almedalsplanering, telemöte 

2014-05-15 Styrelsemöte, Johannesbergs slott  

2014-05-15 Årsmöte, Johannesbergs slott  

2014-05-16 Svensk Ventilations golftävling, Jo-
hannesberg  

2014-05-20 Brandbokspresentation, Falun  

2014-05-21 Brandbokspresentation, Karlstad 

2014-05-22 Brandbokspresentation, Örebro  

2014-05-22 IUC:s företagsdag, Katrineholm  

2014-05-26 -27 Eurovent Commission & Gen.Ass. 
Bryssel 

2014-05-28 Styrgrupp Brand om AMA, tele-
fon/webb  

2014-05-28 Styrgrupp Marknad, telemöte  

2014-06-02 EMTF:s tekniklunch, Stockholm  

2014-06-09 Stockholms Lokalförening, 
lunchmöte  

2014-06-10 Imkanal 2012 kompletteringsmöte, 
Stockholm  

2014-06-11 IUC VVS-ingenjör, ledningsgrupp, 
Malmö  

2014-06-11 BeLivs (Livsmedelsbutiker), Stock-
holm  

2014-06-12 Eurovent PG 17 (Återvinnare), 
Webex  

2014-06-30 -07-03 Almedalsveckan, Visby 
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