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Satsning på skolmiljö i budgeten 
Regeringens satsning på 1 miljard till bättre ar-
betsmiljö i skolorna, genom bland annat bättre 
ventilation, välkomnas av Svensk Ventilation. I 
våras undersökte vi kommunernas arbete med 
tillsyn av inomhusluft i skolor. Resultaten visade 
att i endast 40 procent av kommunerna har den 
grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluf-
ten, den obligatoriska ventilationskontrollen, ge-
nomförts i samtliga skolor inom lagstadgad tid. 
Konsekvenserna får elever och skolpersonal ta i 
form av astma, allergi och en sämre lärandemiljö. 
Satsningen på förbättrad ventilation i skolor är 
därför mycket bra och vi ser gärna att den utökas. 
Titta på TV4 och läs Regeringens PM . 

 
1,7 miljarder till miljonprogrammen 
Regeringen föreslår att införa ett statligt stöd till 
energieffektivisering av miljonprogrammet. Stödet 
ska införas 2015 med 200 miljoner, och sedan 
ökas till 500 miljoner per år under 2016-2018.  
– Det är allt ifrån att ha värmeväxlare, till glas och 
fönster som inte läcker energi, säger bostadsmi-
nister Mehmet Kaplan till Sveriges Radio. Läs mer 
eller lyssna. 

Radonbidraget avskaffas i budgeten 
Regeringen trappar ner bidraget för åtgärder mot 
radon för att helt avskaffa bidraget 2017. Svensk 
Ventilation är mycket kritiska mot minskade in-
formationsinsatser och avskaffade bidrag för åt-
gärder mot den hälsofarliga gasen radon i bostä-
der. Enligt Strålskyddsmyndigheten orsakar radon 
i bostäder 500 lungcancerfall per år i Sverige, vil-
ket motsvarar ungefär 15 procent av alla lungcan-
cerfall. Även WHO menar att exponering av radon 
är den viktigaste orsaken till lungcancer efter rök-
ning. Läs mer. 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/regeringen-satsar-en-miljard-p%C3%A5-skolmilj%C3%B6n-2994562
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/83/93/7b9cdc18.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5996180
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5996180
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Radon/Halsorisker-med-radon/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/
http://www.vvsforum.se/index.php?use=publisher&id=9924&force_menu=1169
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Årets företagare & superföretagare 
Ett stort grattis till årets företagare Nils Åke Hall-
ström, Hallströms Verkstäder som är medlem i 
Svensk Ventilation. Priset delades ut i Blå Hallen i 
Stockholms stadshus där Nils Åke fick ta emot 
lovord, applåder och gratulationer från näringsmi-
nistern Mikael Damberg. Vi gläds med pristagaren 
och en sådan utmärkelse är även bra för hela 
ventilationsbranschen.  

Kanalen gratulerar ävenledes medlemsföretaget 
Air-Site som för andra året i rad placerat sig på 
Veckans Affärers och Bisnodes lista "Superföre-
tagen”. Tomas Nilsson, till höger på bilden, fick ta 
emot diplomet på Nalen i Stockholm. 

Ekodesign och energimärkning 
Energimyndigheten hade kallat till branschmöte, 
och flera företag från Svensk Ventilation var på 
plats den 24 oktober i Stockholm. De kommande 
EU-kraven om energieffektivitet och märkning är 
visserligen inte publicerade ännu, men kommer 
med all säkerhet i november, för att börja gälla 1 
januari 2016. Etiketten för småaggregat och från-
luftsfläktar har förenklats, och innehåller nu bara 
energiklass, buller och luftflöde, se bilden. Ener-
gieffektivitetskraven innebär att det blir förbjudet 
att sälja aggregat utan värmåtervinning och med 
alltför dåliga energiprestanda. Gränserna är satta 
som en formel som väger 
ihop SFPint och återvin-
ningens verkningsgrad. 
Ett aggregat med god 
värmeåtervinning tillåts 
ha högre SFPint och vice 
versa. Läs mer i VVS-
Forum, hos Energimyn-
digheten eller titta på 
Svensk Ventilations 
presentationsbilder från 
tidigare i år. 

Oklar framtid för reservdelsfläktar  
Fläktdirektivet 327/2011 håller på att arbetas om, 
och kommer att innebära skärpta krav inom några 
år. Den pågående förstudien beräknas vara färdig 
i mars 2015. Fläktar som säljs som reservdelar till 
befintliga produkter är en sak som debatteras. 
Måste reservdelsfläktarna uppfylla de nya kra-
ven? Läs mer i Energi & Miljö, eller fördjupa Dig 
på www.fanreview.eu.  

http://www.vvsforum.se/index.php?use=publisher&id=9925&force_menu=1169
http://www.vvsforum.se/index.php?use=publisher&id=9925&force_menu=1169
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/Centralventilation-och-hushallsventilation-Lot-6-och-10/
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/Centralventilation-och-hushallsventilation-Lot-6-och-10/
http://www.svenskventilation.se/download/893/EkodesignDirektivetForVentilation20140113.pdf
http://www.energi-miljo.se/artikelem/nytt-flaktdirektiv-kan-sla-mot-reservdelsmarknad/
http://www.fanreview.eu/


Nr 8 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 

Varning för hackad ventilation 
Många styrsystem för fastighetsdrift kan lätt ma-
nipuleras av obehöriga. Det hävdar DN i en 
granskning, och pekar bland annat ut ventilation 
och kyla som tänkbara funktioner som illvilliga 
personer skulle kunna ta över och fjärrstyra.  
– Det där borde inte du ha kunnat göra, säger 
kyrkoherde Pontus Gunnarsson i Hedemora till 
DN:s reporter, som just startat kyrkklockorna från 
sin obehöriga laptop. Läs och titta. 

Lyckat OVK-seminarium 
Funktionskontrollanterna och Svensk Ventilation 
föreläste om ventilation och OVK på ett semi-
narium som länssty-
relsen i Skåne anord-
nade. De fyrtio be-
rörda tjänstemännen i 
kommunerna var 
nöjda med upplägget 
och nu fortsätter pro-
jektet. Den 15 januari 
2015 kommer vi även 
att föreläsa för kom-
munerna i Jönkö-
pings- och Krono-
bergslän. 

Boka plats på nästa Nordbygg 
Nästa Nordbygg äger rum 5-8 april 2016 och re-
dan är mer än hälften av monterytan bokad. 
Svensk Ventilation är en av medarrangörerna och 
vi har också påbörjat plane-
ringen inför 2016. Läs mer. 
Boka plats 

Plantskola för inneklimat i Lund 
Svensk Ventilation deltog den 30 oktober i Pufen-
dorfinstitutets workshop Healthy Indoor Environ-
ment. Institutet är en plantskola för tvärvetenskap-
lig forskning inom Lunds Universitet. Femton fors-
kare från vitt skilda områden frigörs en dag i 
veckan under åtta månader för att ta fram frågor 
som ska ligga till grund för fortsatt forskning. He-
althy Indoor Environments syftar till att förstå hur 
man ska skapa hälsosamma, hållbara, produktiva 
och kreativa innemiljöer. Koordinator är Aneta 
Wierzbicka från Ergonomi och aerolsolteknologi. 
Läs mer i Vetenskap & Hälsa och på temats 
webbplats.  

Forskarna är mycket intresserade av input från 
industrin, kontakta dem gärna! Varför inte anmäla 
sig till någon av de kommande workshopparna? 

2014-11-27 Bio-psycho-social aspects of health 

2014-12-18 Energy savings in buildings – chal-
lenges for sustainability 

2015-01-29 Comfort, preferences and behav-
iours – interaction between buildings 
and their users 

2015-02-26 Tradition and innovation for indoor 
environments – problems, decisions 
and solutions. 

  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/it-expert-bristerna-ett-hot-mot-rikets-sakerhet/
http://www.byggvarlden.se/mer-an-halften-bokat-80311/nyhet.html?newsletterid=3781&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2014-10-28
http://nordbygg.se/for-utstallare/aktuellt/boka-plats
http://www.vetenskaphalsa.se/forskare-tar-helhetsgrepp-om-inomhusmiljon/
http://www.eat.lth.se/indoor-environment/
http://www.eat.lth.se/indoor-environment/
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Synpunkter inför AMA 2015 
En remissgrupp från våra styrgrupper Entrepre-
nad och Produkter har gått igenom nuvarande 
AMA VVS & Kyl, och försett Byggtjänst med för-
slag till förbättringar inför nästa års nyutgåva. Vårt 
svar finns att hämta bland våra remissvar, och 
gäller bland annat 

• brandkrav på fläktar 
• täthetsklasser för 

spjäll 
• jämn flödesfördel-

ning över filter 
• användningsområ-

den för olika filter-
klasser 

• krav på brandspjäll 
att kunna stänga vid 
viss lufthastighet 

Osuppfångningsstandard ses över 
Arbetet med förbättrad mätstandard för osupp-
fångning i hushållsspisfläktar har påbörjats. Det 
gäller EN 13141-3 och EN 61591. Från Svensk 

Ventilation deltar Per-Martin 
Hedman från Franke Futu-
rum AB.  

Bra innemiljö=bra samhällsbyggnad 
Erik Hellqvist som är vd på Svensk Byggtjänst 
skriver krönikor där han belyser utmaningar och 
problem. I septemberkrönikan menar Erik att dålig 
luft får alldeles för lite uppmärksamhet i vårt sam-
hälle och han hör aldrig någon kommunpolitiker 
som driver frågan om bättre luft inomhus. Läs 
krönikan som avslutas med orden ”bra inomhus-
miljö – det är bra samhällsbyggnad”. 

Konjunkturen 
Enligt Boverkets indika-
torer så utvecklas bygg-
sektorn starkt. Aktiviteten 
i svensk ekonomi ökade under andra kvartalet en-
ligt SCB. Även signalerna från KI:s konjunkturba-
rometer har varit positiva på senare tid. Byggsek-
torn har legat en bra bit över sitt historiska ge-
nomsnitt och det starka byggandet har bidragit 
positivt till tillväxten under året. Byggandet av 
flerbostadshus har fortsatt att öka och är på de 
högsta nivåerna sedan början av 1990-talet. Den 
nya bostadsministern Mehmet Kaplan (Mp) vill 
öka renoveringstakten i miljonprogrammet genom 
förbättrad dialog med branschen. Kaplan vill 
också se en ökad produktion av hyresrätter och 
har funderat på stimulanser för att öka nybyggan-
det av mindre energieffektiva lägenheter. Enligt 
Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport så 
stiger bostadsinvesteringarna under hela pro-
gnosperioden 2014-2015. Läs Boverkets indikato-
rer och titta på Sveriges Byggindustriers konjunk-
turrapport. Våra marknadssignaler och prognoser 
för oktober finns på hemsidan (kräver inloggning).   

15 X 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1333
http://www.byggtjanst.se/aktuellt/kronikor/eriks-kronika/500-personer-dor-varje-ar---av-dalig-luft/
http://www.byggtjanst.se/aktuellt/kronikor/eriks-kronika/500-personer-dor-varje-ar---av-dalig-luft/
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/boverkets-indikatorer-nr-3-november-2014.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/boverkets-indikatorer-nr-3-november-2014.pdf
http://bygg.creo.tv/nyheter/konjunkturbedomning_oktober_2014
http://bygg.creo.tv/nyheter/konjunkturbedomning_oktober_2014
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1350
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
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REHVA sågar nya energimålen 
REHVA – den europeiska VVS-organisationen – 
är besvikna och menar att EU:s nya mål för ener-
gieffektivisering inte är tillräckligt ambitiösa.  EU 
fastställde den 24 oktober nya energi-och klimat-
mål, som bland annat kräver att EU blir 27 % 
energieffektivare år 2030 jämfört med 1990. 
- Byggsektorn har alltid behövt starka lagkrav för 
att göra ordentliga framsteg, säger REHVA:s pre-
sident i ett pressmeddelande. Läs mer hos EU-
kommissionen och Energimyndighetens nya kon-
sekvensanalys. 

Aktuella motioner i Riksdagen 
Riksdagens deadline för motioner är nu passerad. 
Svensk Ventilation noterar att flera berör våra in-
tresseområden som bostadsbyggandet, skolan 
och villkoren för mindre företag. Några exempel: 

• Bygg fler bostäder (2014/15:444). 
• Underlätta generationsskiften (2014/15:1069). 
• Inomhusluft i skolor (2014/15:779)  

(mer om den i VVS-Forum) 

 
Statistik för 2013 att hämta 
Nu finns Energimyndighetens sammanställning 
över energianvändningen i småhus, flerbostads-
hus och lokaler för år 2013. Läs här 

Viktigt - mål för energieffektivisering 
Det är viktigt med mål för energieffektivisering och 
förnybar energi enligt Energimyndighetens nya 
konsekvensanalys kring energi- och klimatpoliti-
ken och möjliga 2030-mål. Ingen vet hur energi-
priserna utvecklas fram till 2030. Vi vet dock att 
en lägre energianvändning innebär lägre energi-
kostnader. En hög energianvändning samtidigt 
som energipriserna blir höga kan däremot få stora 
konsekvenser för hushållens förmåga att betala 
för sina energiutgifter eller för näringslivets kon-
kurrenskraft. Energieffektivisering är således 
centralt för att minska utsattheten samtidigt som 
miljön mår bättre. Läs 2030 – på väg mot ett mer 
hållbart energisystem 

Energieffektiva byggnader 
Nu finns presentationer från seminariet ”Hur 
lå(n)gt kan vi nå?“, som bland annat visar olika 
möjligheter att bygga energieffektivt utan att 
tumma på kravet god inomhusmiljö. Länk till pre-
sentationerna 

http://t.co/aWln8BPWPR
http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm
http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Viktigt-med-mal-for-energieffektivisering-och-fornybar-energi/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Viktigt-med-mal-for-energieffektivisering-och-fornybar-energi/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Allmanna-motionstiden-201415_H2D1AMT/
http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=9943&force_menu=1169
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Ny-samlingspublikation-energistatistik-for-smahus-flerbostadshus-och-lokaler-2013/
http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Dnr%2014_0009_2030_ramverket%20slutrapport.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Dnr%2014_0009_2030_ramverket%20slutrapport.pdf
http://www.laganbygg.se/seminarier/hur-langt-kan-vi-na__169
http://www.laganbygg.se/seminarier/hur-langt-kan-vi-na__169
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Vägledning för tillsyn 
Kommunerna arbetar för lite med tillsyn och där-
för har Boverket fått ett uppdrag av Regeringen 
att ta fram tillsynsvägledning. Så snart Boverket 
har presenterat det färdiga materialet för rege-
ringen kommer vägledningstexterna att publiceras 
på PBL Kunskapsbanken och bli tillgängliga för 
alla kommuner. Läs mer här och artikeln i Energi 
& Miljö där Svensk Ventilation har uppmärksam-
mat kommunernas tillsyn av OVK. 

Ny webbutbildning för handledare 
Nu lanserar Skolverket en webbaserad handle-
darutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplats-
förlagda lärandet. Utbildningen är kostnadsfri och 
kan genomföras i valfri studietakt. Länk till hand-
ledarutbilningen 

Fortsatt intresse för brandboken 
Vi fortsätter att i olika sam-
manhang presentera boken 
Praktiska lösningar – Brand-
skydd – Ventilation. Hittills i 
höst har vi visat boken i Linkö-
ping, Kristianstad, Malmö, 
Helsingborg, Haparanda, Lu-
leå och Umeå (bilden). Den 
18-20 november kröns denna 
satsning på Expovent i Stock-
holm, Södertälje och Västerås. 

Vidareutbildning för montörer 
I september genomfördes kursen Ledande Venti-
lationsmontör som är den avslutande kursen i 
IUC:s trestegsutbildning för ventilationsmontörer.  
– Kursen gör att jag som montör har fått en bre-
dare bild och ser hur allt hänger ihop på olika ni-
våer. Det hjälper mig i mitt arbete, säger en av 
kursdeltagare i IUC:s nyhetsbrev. 

Sissi Fondelius, chef för kursverksamheten på 
IUC, berättar att det är stor efterfrågan på kurser-
na inom ventilation. 
– Det är mycket positivt att företagen satsar på 
kompetensutveckling. Vi försöker att tillgodose fö-
retagen med det kursutbud som önskas. Vi får 
även mycket förfrågningar på företagsanpassade 
kurser.  

  

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning1/Spaningar/Kommunerna-arbetar-valdigt-lite-med-tillsyn/
http://www.energi-miljo.se/artikelem/boverket-tar-fram-vagledning-for-battre-tillsyn/
http://www.energi-miljo.se/artikelem/boverket-tar-fram-vagledning-for-battre-tillsyn/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2014/ny-webbaserad-utbildning-for-handledare-1.226183
http://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2014/ny-webbaserad-utbildning-for-handledare-1.226183
http://www.skolverket.se/
http://www.iuc-utbildning.se/
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Stockholms Lokalförening 

Lunchmöten 
Måndagar kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) på 
IUC, Palmfeltsvägen 5, Johanneshov. Lunchmö-
tena arrangeras i samarbete med Energi- och Mil-
jötekniska Föreningen. 

2014-11-10 Brandtätningar och brandspjäll - 
olika typer, montage och CE-
märkningar. 

2014-12-01 Boverkets Byggregler (EMTF) 

2014-12-08 Problem med roterande värmeväx-
lare och lukter – injustering 

Höstmöte 16-17/10 på M/S Birka 
 

Kurs i AB och ABT 
Det blir inga vanliga lunchträffar under vårtermi-
nen 2015. Istället håller vi en intern kurs i AB 04 
och ABT 06. Lärare är P-G Jönsson från Anders-
son Gustafsson Advokatbyrå. Kursen startar 
2015-01-19 och fortsätter följande måndagar: 
2015-02-16, 2015-04-13, 2015-04-27, 2015-05-11 
och 2015-05-25 klockan 11.00–13.00 på IUC, 
Palmfeltsvägen 5, Johanneshov.  
Länk till anmälan 

  

http://www.emtf.se/?page_id=1003&regevent_action=register&event_id=317
https://docs.google.com/forms/d/19TylZZYCaDi0f-K4o2NLoucoKA6bT9Qv0yKiW-8wzUk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1L_70FQqKyV6ADyMewfBHeg2e89HNLpt_KPlyhFqUQr8/viewform
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Lokalförening Mitt 
 
Kurs i brandskydd och ventilation 
Svensk Ventilations Lokalförening Mitt ordnade 
den 28-29 oktober i Örebro en kurs om brand-
skydd och ventilation. Lärare var Martin Borg-
ström, huvudredaktör för vår senaste utgåva av 
Praktiska lösningar - Brandskydd - Ventilation. 
− Gensvaret för detta lokala 
initiativ var mycket bra - hela 
34 deltagare, konstaterar Ulf 
Bergquist på VentPartner 
(bilden). Vi planerar att fort-
sätta med kurser i andra äm-
nen t ex entreprenadjuridik. 

Energieffektiv ventilation 5 dec 
Energi & Miljö ordnar en förmiddag om ventilation 
med tyngdpunkt på energieffektiva installationer. 
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33 i Stockholm. 
Anmälan och program. Ange att Du jobbar på ett 
medlemsföretag i Svensk Ventilation under ”Övrig 
information”, så får Du medlemsrabatt! 
 
• Håll koll på förlusterna: avfrostning och 

förvärmning, Per Kempe, Tekn Dr, Projekten-
gagemang, Roland Jonsson, HSB Riksförbund 

• VAV och CAV: erfarenheter från bland an-
nat skolombyggnader, Mari-Liis Maripuu, 
Tekn Dr, CIT Energy Management, Richard 
Johansson, Lindesbergsbostäder 

• Konsten att ventilera Nationalmuseum, To-
mas Engdahl, Bengt Dahlgren Stockholm 

 

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 

  

http://www.emtf.se/event-registration/?regevent_action=register&event_id=299
mailto:britta.permats@svenskventilation.se?subject=Kanalen%20-%20ny%20prenumerant
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2014-11-12 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2015-03-10 IUC, Malmö 

Självstudier + 2015-03-24 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2015-04-28 IUC, Göteborg 

Självstudier + 2015-05-05 IUC, Katrineholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2014-11-13 - 2014-11-14 IUC, Stockholm 

2015-04-14 - 2015-04-15 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2015-02-17 - 2015-02-19 IUC, Stockholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2015-02-10 - 2015-02-11 IUC, Katrineholm 

2015-05-19 - 2015-05-20 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2015-05-06 - 2015-05-08 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2014-12-01 - 2014-12-03 IUC, Malmö 

2015-03-03 - 2015-03-05 IUC, Göteborg 

2015-04-21 - 2015-04-23 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2014-11-19 - 2014-11-21 IUC, Katrineholm 

2015-03-17 - 2015-03-19 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2015-02-24 - 2015-02-25 IUC, Katrineholm 

2015-05-26 - 2015-05-27 IUC, Katrineholm 

VVS-teknik på distans 

2014-12-17 - 2015-08-28 
+ självstudier 

IUC, Katrineholm 

Ekonomi i projekt 

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

Diplomerad projektledare 

5 delkurser  
totalt 11 kursdagar 

Kontakta IUC IUC   

 

Installationsbrandskydd 
IUC:s endagskurs In-
stallationsbrandskydd 
har Svensk Ventilat-
ions bok Praktiska 
lösningar - Brand-
skydd som kursbok. 
Lärare är bokens hu-
vudredaktör Martin 
Borgström. Kursen 
går igenom hur man 
kan välja system för skydd mot brandgasspridning 
som t.ex. fläkt i drift, backströmningsskydd och 
brandgasspjäll. Vad man bör tänka på vid använ-
dandet av de olika systemen, t.ex. vilka förutsätt-
ningar som krävs för backströmningsskydd. Kur-
sen går även djupare in på hur imkanaler, kanal-
upphängningar, brandisolering, schakt och fläkt-
rum kan utföras samt avslutar med mekanisk 
brandgasventilation. Länk till anmälan 
.  

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/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
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/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ovriga-teknikkurser/installationsbrandskydd
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Medlemskalender  
oktober-december 2014 
2014-10-02 -03 Kampanjdagar Ren Luft, Stockholms Cen-

tralstation 

2014-10-06 EMTF:s tekniklunch, Stockholm  

2014-10-07 IUC Ledningsgrupp, Göteborg  

2014-10-07 -10 Eurovent Summit, Berlin  

2014-10-07 Eurovent PG 04B (Filter), Berlin  

2014-10-09 Eurovent PG 06C (AHU), Berlin  

2014-10-13 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2014-10-13 Andas lätt och räkna rätt i skolan, Malmö  

2014-10-16 SIS/TK 110 Akustik och buller, Stockholm  

2014-10-16 -17 Stockholms Lokalförening, höstmöte 

2014-10-21 CEN TC 156 WG 2 (Bostadsvent), Paris   

2014-10-21 Brandbokspresentation, Haparanda 

2014-10-22 Brandbokspresentation, Luleå 

2014-10-23 Brandbokspresentation, Umeå 

2014 10-24 Brandbokspresentation, Sundsvall 

2014-10-24 Andas lätt och räkna rätt i skolan, Uppsala 

2014-10-24 Lot 6, Energimyndigheten, Stockholm  

2014-10-30 Andas lätt och räkna rätt i skolan, Umeå  

2014-10-30 Healthy Indoor Environments Workshop, 
Lund  

2014-11-03 EMTF:s tekniklunch, Stockholm 

2014-11-03 OVK-samråd med myndigheter, telemöte 

2014-11-04 Styrgrupp Marknad, telemöte  

2014-11-10 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2014-11-11 SIS TK 170 Luftbehandlingsteknik, Stock-
holm  

2014-11-12 SIS TK 110 Akustik och buller, Stockholm  

2014-11-12 Styrgrupp Entreprenad, Stockholm  

2014-11-13 Andas lätt och räkna rätt i skolan, Göte-
borg 

2014-11-17 YH Enköping Ledningsgrupp  

2014-11-18 Brandbokspresentation, Stockholm 

2014-11-19 Brandbokspresentation, Södertälje 

2014-11-20 Brandbokspresentation, Västerås 

2014-11-20 Styrelsemöte, Stockholm  

2014-11-20 Eurovent PG 17 (Återvinnare), Webex  

2014-11-21 BeLivs Workshop, Göteborg  

2014-11-26 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2014-11-27 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2014-11-27 Healthy Indoor Environments Workshop, 
Lund  

2014-11-28 IUC examensdag, Göteborg  

2014-11-28 Eurovent PG Fans, Milano  

2014-12-01 EMTF:s tekniklunch, Stockholm  

2014-12-05 Ventilationsdag, Energi&Miljö, Stockholm  

2014-12-08 Stockholms Lokalförening, lunchmöte 

2014-12-10 CEN TC 156 Ventilation for buildings, 
London  

2014-12-16 IUC ledningsgrupp, Katrineholm  

2014-12-18 Healthy Indoor Environments Workshop, 
Lund  
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