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Injustering halverade tryckfallet 
och minskade energianvändningen
Operationsavdelningen på Karlskoga lasarett
lyckades halvera tryckfallet, och därmed minskat
sin elenergianvändning för ventilation med 20
procent tack vare genomförandet av den
luftinjustering som utfördes. Läs mer. 

Fel och brister i ventilationssystemet kan påverka
innemiljön och hälsan. Ventilationen ska fungera
bra vid normal drift, men även i händelse av brand.
Boverket informerar på sin webb om hur man kan
undvika risker orsakade av felaktig ventilation. Se
nedan:

Risker med felaktig ventilation
Risker vid utformning av ventilationssystem
Risker vid drift av ventilationssystem
Risker med brand och ventilationssystem

Vårdrelaterade infektioner är ett allvarligt problem
för vården världen över. En ny studie bekräftar
vikten med bra ventilation särskilt i trånga
utrymmen. Läs mer.

Kungens råd i energifrågor

 systemen och hur mycket värme man skjuter ut i
systemet. Läs mer.

Boverket informerar om ventilation

Ökat intresse för friska byggnader
"Vad vi andas spelar roll." Tidningen Forbes skriver
om det ökade intresset för hälsosamma byggnader.
En av nyckelprinciperna för friska byggnader är
behovet av förbättrad inomhusluftkvalitet och
filtrering. Läs mer.

OVK kontrollanter tas bort på
Boverkets hemsida
Från och med årsskiftet 2022/2023 ska det inte vara
möjligt att söka funktionskontrollanter på Boverkets
hemsida. De kommer fortsättningsvis vara sökbara
hos certifieringsorganen som RISE och Kiwa.  
Läs mer. 

VOC-halter i nya byggnader
I forskningsprojektet VOC-pass utvecklar IVL och
Chalmers en ny metod med syftet att minska
ventilationsförluster och samtidigt bibehålla god
luftkvalitet. Läs mer.

Ny studie om sjukhusluft

"Ingen släcker ner utan att
kungen har sagt ja." Staffan
Larsson, ståthållare och
chef för Ståthållarämbetet,
säger att det som faktiskt
spelar en större roll för
energibesparing är de
övergripande ventilations-

Bildkälla: Ventpartner i Närke AB

https://www.svenskventilation.se/2022/12/luftinjustering-halverade-tryckfallet-och-minskade-energianvandningen/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker/risker-felaktig-ventilation/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker/risker-felaktig-ventilation/risker-utformning-ventilation/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker/risker-felaktig-ventilation/risker-drift-ventilationssystem/
https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/risker/risker-felaktig-ventilation/risker-brand-ventilationssystem/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.13161
https://workinmind.org/2022/11/30/new-indoor-air-study-confirms-ventilation-can-mitigate-risk-of-airborne-pathogens/
https://www.aftonbladet.se/kungligt/a/O8gkQV/kungen-drag-i-krisen-osynlig-jatteanlaggning
https://www.forbes.com/sites/jamiehailstone/2022/12/12/why-the-healthy-buildings-movement-is-good-news-for-everyone/?sh=1b01874a54f8
http://publiccert.extweb.sp.se/sv/Person/List
http://application.kiwa.se/search/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/de-flesta-hitta-certifierade-personer-tas-bort-fran-boverkets-webbplats/
http://www.husbyggaren.se/energieffektiv-ventilation-av-tidiga-voc-i-nya-byggnader-och-rum/
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Webbinarier

14 nov: Fallgropar vid projektering,
installering och drift av VAV-System
05 dec: EvA – Elsäkerhet vid arbete
12 dec: (O)ljud från ventilationen, hur kan
man undvika de vanligaste problemen?
12 dec: Energy and Indoor Environmental
Qualtiy Performance of Personalised
Environmental Control Systems
16 dec: Föredrag om ersättningsluft vid
spiskåpeforcering
19 dec: Bra luftkvalitet m.m. och vad som är
på gång hos Boverket

20 jan: Rökkontroll, på plats i Malmö, hybrid

12 jan: Sleeping Environment IAQ and Sleep
Quality

Svensk Ventilation och andra organisationer har
hållit olika webbinarier som ni kan ta del av:

Kommande webbinarier:

Externt webbinar av AIVC:
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Ersättningsluft vid spiskåpe- 
forcering

17 jan: Luleå Energi Arena, Bastugatan 6-8
18 jan: Skellefteå, Folkparken "Dungen",
Mossgatan 28
19 jan: Umeå, Comfort Hotel Umeå City,
Storgatan 47 B
7 feb: Västerås
8 feb: Borlänge
9 feb: Karlstad

kl 10.00 - 10.45 Extern föredragshållare
kl 10.45 - 11.00 Kaffe
kl 11.05 - 12.00 Panelsamtal

Välkomna till ett kostnadsfritt seminarium, 
 "Ventilation – Problem eller lösning i dagens
energisituation?". Anmäl dig här.

Roadshowprogrammet:

       ENERGIEFFEKTIVISERING
       På kort och lång sikt
       INOMHUSKLIMAT
       Varför är det viktigt med ett bra inomhusklimat?
       HÅLLBARHET
       Vad är hållbarhet inom ventilation?
       TRENDER
       Vad ser vi för trender framöver?
kl 12.00 Vi bjuder på lunch

Svensk Ventilation och BeBo genomförde en 
tekniktävling för att hitta lösning till besvärande 
undertryck i samband med forcering av 
spiskåpeflödet. Flera tävlingsbidrag lämnades in 
för granskning av juryn och under 2021-22 
testades två av lösningarna i
ventilationslaboratoriet på 
Chalmers. De två tekniklösningarna 
uppfyller tekniktävlingens krav och 
är nu klara att anpassas för 
installation i verkliga byggnader. 
Hör mer om resultaten här.

https://youtu.be/Pk_y1o3qOPU
https://youtu.be/1GrjNmdQDJI
https://youtu.be/ZyRPQfNc7Bc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLePIXF5cKbhNU0ztlPiVDO9Eybfb-Q4xy
https://youtu.be/KxLyu0sFk1Q
https://youtu.be/C_PgNtQYsyQ
https://youtu.be/C_PgNtQYsyQ
https://inive.webex.com/webappng/sites/inive/meeting/register/67f71f95fa2a48b4bd02470e4204bb61?ticket=4832534b000000051b13e4c9894da5590ae8f9d6ef0219eb08b6c8c52b40559dd19eeda2376ccd90&timestamp=1671210778346&RGID=rf7afecf3e25482f069544d4df843c0c7
https://forms.gle/S817rkyJE2VD9uPX7
https://forms.gle/UimSQm8rNfBZCGnp6
https://www.youtube.com/watch?v=KxLyu0sFk1Q
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Remissvar

Näringslivets klimatomställning

Svensk Ventilation är branschens
remissinstans och vi har under
december svarat på följande remiss: 

        PM 2022:10

Länk till alla Svensk Ventilations remissvar.
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Periodisk översyn av ISO 29463-2,3 och 4,
Testmetoder för filter. 
Periodisk översyn av SS-EN 16282- 1,5,7 och 8.
Storköksutrustning - Utrustning för
storköksventilation.
Remissomröstning för prEN 16798-3 Byggnaders
energiprestanda - Ventilation för
lokalbyggnader (ej bostäder)
TK170, söker sammankallande för respektive AG
1-7
EN 13141-3:2017 Kökskåpor, ska revideras

Logga in för att se mer.

Standarder

Remisser 

Stora Inneklimatpriset

Nu är det hög tid att lämna förslag till Stora 
Inneklimatpriset. Det blir ingen mindre än Astma- 
och Allergiförbundets generalsekreterare, Karin 
Neuhaus, som delar ut Stora Inneklimatpriset på 
Fastighetsmässan i Kista den 15 mars 2023. Missa 
inte att lämna ditt förslag på vinnare till 
branschens mest prestigefyllda och traditions- 
tyngda pris. Läs mer och lämna förslag här. 

Kvalitetskriterier för 
luftbehandlingsaggregat

Eurovent har publicerat nya rekommendationer
för luftbehandlingsaggregat. Kvalitetskriterierna
ska ge en heltäckande översikt över funktioner
som avgör högeffektiv drift och korrekt service av
luftbehandlingsaggregat (AHU). Riktlinjerna i
dokumentet är avsedda att hjälpa projektörer och
slutanvändare att bedöma om enheten uppfyller
alla praktiska förväntningar och krav. Läs mer och
ladda ned dokumentet här. 

Samhällsbyggandets Regelforum

Emma Hult tar över stafettpinnen
för Samhällsbyggandets
Regelforum. Läs mer.

https://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
https://login.iso.org/portal/
https://login.iso.org/portal/
https://slussen.biz/Inneklimatpriset
https://eurovent.eu/?q=articles%2Feurovent-publishes-new-recommendation-air-handling-units
https://eurovent.eu/?q=content%2Feurovent-618-2022-quality-criteria-air-handling-units-first-edition
https://www.iqs.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2022/221221-hon-ska-leda-samhallsbyggandets-regelforum/
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Konjuktur & marknad

Ändrade byggplaner 
Enligt Sveriges Allmännytta visar
medlemmarna att 44 procent har
ändrat sina byggplaner för 2023
på grund av ökade byggkostnader.
Läs mer och ta del av rapporten.

Efter en lång tids ökning sjönk byggkostnaderna i
november, enligt SCB:s byggkostnadsindex. För
flerbostadshus minskade byggkostnaderna med 0,1
procent jämfört med oktober månad 2022. Enligt
Byggmaterialindustrierna så har priserna för armering
gått ned under november och i december går priserna
ned ytterligare. Vad gäller trävaror så har priserna gått
ner relativt kraftigt sedan Q2 2022. Läs mer.

Byggkostnaderna minskade

Risk för mycket kraftig inbromsning av
bostadsbyggandet. Antalet bostäder med startbesked
minskar enligt Boverkets nya prognos från cirka 71
500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 inräknat
nettotillskott genom ombyggnader. Läs Boverkets
prognos 19/12.

Kraftig inbromsning - Boverket Offentliga sektorn bromsar in
Navet noterar att byggandet inom den offentliga
sektorn bromsar in. Nedgången är bred, med
undantag för sjukhus- och vårdsektorn. Läs mer.

Nolltillväxt i Europa
Enligt Euroconstructs höstprognos
uppskattas de totala
investeringarna i de europeiska
bygg- & anläggningsmarknaderna
under 2022 till 1897 miljarder EUR.
Jämfört med 2021 motsvarar det en
ökning på 3,0 procent. Efter en lång
period med historiskt låga räntor

Den europeiska HVACR marknaden
Eurovent har publicerat en rapport
som visar på utmaningarna som
t.ex. komponentbrist och energi-
kris. Rapporten undersöker inte
bara de nuvarande utmaningarna,
utan förutser också framtida
utmaningar på marknaden som
anställningssvårigheter, klimatkris
och resursbrist. Läs mer och delar
ur rapporten. 

faller nu framför allt marknaden för nyproducerade
bostäder men även den tidigare så heta
renoveringsmarknaden. Läs mer.

Ta del av kvartalsrapporten "Totala ventilations-
installationer" under medlemsinloggningen.

Ventilationsinstallationer dec 2022

https://via.tt.se/data/attachments/00221/72d9c25e-ca30-4d02-899c-0f4f37982d28.pdf
https://eurovent.eu/sites/default/files/field/file/2022-11-30%20-%20Market%20Insights%202022%20-%20Report%20Sample%20With%20Price%20List.pdf
https://www.byggvarlden.se/andrade-byggplaner-for-allmannyttan-pa-grund-av-okade-kostnader/
https://www.byggvarlden.se/andrade-byggplaner-for-allmannyttan-pa-grund-av-okade-kostnader/
https://via.tt.se/data/attachments/00221/72d9c25e-ca30-4d02-899c-0f4f37982d28.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/byggnadsprisindex-samt-faktorprisindex-for-byggnader/byggkostnadsindex-bki/pong/statistiknyhet/byggkostnadsindex-for-byggnader-november-2022/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverkets-indikatorer-med-byggprognos-december/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverkets-indikatorer-med-byggprognos-december/
https://www.byggnyheter.se/20221212/28059/nedgang-det-offentliga-husbyggandet?utm_channel=email&utm_source=ungapped&utm_campaign=Nyhetsbrev+fr%C3%A5n+byggnyheter.se
https://eurovent.eu/?q=articles%2Femi-publishes-report-2022-europe-market-insights
https://eurovent.eu/sites/default/files/field/file/2022-11-30%20-%20Market%20Insights%202022%20-%20Report%20Sample%20With%20Price%20List.pdf
https://eurovent.eu/sites/default/files/field/file/2022-11-30%20-%20Market%20Insights%202022%20-%20Report%20Sample%20With%20Price%20List.pdf
https://www.byggvarlden.se/nolltillvaxt-for-byggmarknader-i-europa/
https://www.svenskventilation.se/mina-sidor/marknad/entreprenadsstatistik-var-och-host/
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Myndigheter

Boverket

Folkhälsomyndigheten
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God kultur i framtida byggprojekt

Projektkulturen påverkar alla involverade i ett 
byggprojekt. Boverket har skapat en ny 
vägledning som ska skapa schysstare projekt- 
kultur i byggbranschen som kan leda till att 
minska förekomsten av fel, brister och skador. 
Läs mer.

Kemikalieinspektion

Energimyndigheten

Energieffektiviseringsguide
Energimyndigheten har samlat allt om
energieffektivisering under en flik på sin nya
hemsida. Besök och läs mer. 

Elbehovet kan dubblas till år 2035
I en rapport som har lämnats till Regerings-
kansliet analyseras bland annat Sveriges framtida
elbehov. Utredningen visar att på kort sikt ligger
ett ökat behov i det övre spannet på 280 TWh till år
2035. Läs mer.

Säkerhetsdatablad för kemikalier

Om Covid-19 för verksamheter
Uppdaterad information om covid-19 för olika
verksamheter finns på Folkhälsomyndighetens
hemsida. Läs om information till förskola,
grundskola och gymnasieskola och högre
utbildningsnivå.

Energibesparing kan påverka hälsan
Åtgärder för minskad elanvändning kan påverka
inomhusmiljön och människors hälsa. Folkhälso- 
myndigheten har samlat råd och kunskap som 
hjälper dig att följa hälsoskyddsreglerna när du 
minskar din elanvändning. Läs mer.

Viktiga definitioner och begrepp
för en cirkulär ekonomi 
Ett antal viktiga definitioner och begrepp som är
bra att kunna för dig som arbetar med återvinning
eller som använder återvunna material och vill ha
en ökad förståelse av cirkulär ekonomi. Läs här.

Se till att ventilationssystemen fungerar som
de ska och att luftväxlingen är dimensionerad
för det antal människor som vistas i lokalerna.

Energibesparande åtgärder bör inte medföra
att Folkhälsomyndighetens riktvärden för
uteluftsflöde underskrids.

Alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från
och med 1 januari 2023 ska följa det nya formatet 
 från 2021. Läs mer. 

https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/stod-forandring/forandra-projektkulturen/vagledning-for-god-kultur/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/vagen-mot-en-eldriven-framtid/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-och-annan-hogre-utbildning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tank-pa-att-energibesparande-atgarder-kan-paverka-halsan/?pk_vid=2ce459e23df8e62916712068966ae13d
https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/kemikalier-i-en-cirkular-ekonomi/viktiga-definitioner-och-begrepp-for-en-cirkular-ekonomi
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/sakerhetsdatablad/andrade-krav-pa-information-i-sakerhetsdatablad
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Energieffektivisering Hållbarhet
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Cirkulärt samarbete i praktiken

Skanska har tecknat ett avtal med Celsa Nordic
som handlar om att Skanskas skrot och
spillmaterial ska användas som insatsvara till ny
produktion av armeringsstål. Läs mer. 

Miljöbyggnad 4.0
Sweden Green Building Council har publicerat
Miljöbyggnad 4.0 där fokus för arbetet var bland
annat att anpassa systemet till EU-taxonomin och
säkerställa att du som certifierat din byggnad lever
upp till de nya krav som ställs på hållbara
byggnader. Flera indikatorer som berör
inomhusmiljön har utgått, inklusive krav på
ventilation. Miljöbyggnad 4.0 har därmed tappat
fokus på inomhusmiljön samtidigt som
allmänhetens intresse för bra innemiljö ökar. 
Läs mer här.

Den smarta villan

Flera tips om energibesparande åtgärder har
sammanställts av Byggfakta DOCU. Däribland
tipsar de om att uppgradera till ett ventilations-
system som återvinner värmen ur frånluften. 
Läs mer.

Pressträff om energikrisen

Fredagen den 9 december höll regeringen en
pressträff för att ge en lägesbild av det svenska
elsystemet. Se över ventilationen, nämner Lotta
Medelius-Bredhe, Svenska kraftnäts
generaldirektör. Läs mer och hör pressträffen här.

Jagar "eltjuvar" om natten

Med hjälp av värmekameror letar driftteknikerna i
östra Göteborg efter källor som drar mycket
energi nattetid. De kontrollerar bland annat
fläktrum, belysning, torkskåp som har stått igång
och värmeläckage. Se nyhetsinslaget här.

Vägledning om klimatkrav vid 
upphandling av byggprojekt

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med
Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit
fram en vägledning för att underlätta för
fastighetsbolag att ställa tydliga klimatkrav vid
upphandling av byggprojekt. Läs mer och ladda
ner rapporten här.

https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/skanska-tecknar-avtal-om-vatgasproducerat-armeringsstal-vi-behover-innovativa-byggmaterial-/
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/anvandarstod-for-miljobyggnad/manualer-och-verktyg-for-certifiering-i-miljobyggnad/
https://www.tidningenbyggmaterial.se/teknik/e/1294/energieffektivisera-villan-infor-vintern/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/regeringen-bjuder-in-till-presstraff-med-anledning-av-energikrisen/
https://video.qbrick.com/play2/embed/qbrick-player?accountId=3175841&mediaId=7f8a1729-5641-4bdb-970b-2b9cd59c4f63&configId=qbrick-player&pageStyling=adaptive&autoplay=false&repeat=false&sharing=true&volume=&language=sv&pageTitle=regeringen.se&id=7f8a1729-5641-4bdb-970b-2b9cd59c4f63&in=2206&out=3340
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/s%C3%A5-letar-kommunen-eltjuvar-i-natten/13808798
https://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/vaegledning-ska-minska-klimatpaaverkan-vid-renovering-och-ombyggnation-3222193?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease
https://www.ivl.se/download/18.1cfccc9f184c4adc9844555/1670237547135/httpurnkbseresolveurnurnnbnseivldiva4093.pdf


Ringvägen 100, box 17154, 104 62 Stockholm 08-762 73 60, info@svenskventilation.se

Svensk Ventilation
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God Jul och Gott Nytt År!

Svensk Ventilations kansli önskar er alla en riktigt 
god jul och ett gott nytt år!

Gävle Ventilationsteknik AB
Lars Eklund VVS-Teknik AB
Kuben Ventilation AB
Trox Auranor 
Aunola Klimat AB 
Ventproffsen i Sverige AB
CH Vent
Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB
Klimatentreprenad i Värmland AB
VEAB Ventilation Entreprenad i Helsingborg AB
VEAB Ventilation Entreprenad i Kristianstad AB
Ventilation Entreprenad AB VEAB (Malmö)
Ventilationsprojekt i Eskilstuna AB
Ventilationsprojekt i Katrineholm AB
Ventilationsprojekt i Linköping AB
Ventilationsprojekt i Norrköping AB
Ventilationsprojekt i Nyköping AB
Ventmetoder Västerås AB
K Vent AB
Nya Instalcobolag
Klima-Therm AB
Aerius Ventilation AB

Lokalavdelning Syd
Den 5e januari 2023 har lokalavdelningen
styrelsemöte.
Den 20e januari 2023 ska Svensk Ventilations
lokalavdelning Syd hålla ett seminarium samt
mingel i Malmö. 

Lokalavdelning Stockholm
Den 12 dec 2022 hölls ett hybridseminarium
om (O)ljud från ventilationen, hur kan man
undvika de vanligaste problemen? på
Hägerstensåsens Medborgarhus. Tack till alla
som deltog online och på plats, och tusen tack
till föredragshållaren Peter Nöjd. 

Lokalavdelning Väst
I slutet på  januari 2023 ska det ordnas ett
planeringsmöte för lokalavdelning Väst. 

Vi hälsar 2022 års nya medlemmar välkomna till 
föreningen.

Nya medlemmar 2022!

https://youtu.be/ZyRPQfNc7Bc
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Energimyndigheten

Ventilationsteknik
2023-01-31 – 2023-02-01, Katrineholm

Ventilationsmontör, steg 1
2023-05-16 – 2023-05-17, Katrineholm

Ventilationsmontör, steg 2
2023-09-05 – 2023-09-06, Katrineholm

Ventilationsmontör, steg 3
Kontakta INSU

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
2023-02-13 – 2023-02-15, Stockholm

Installationsbrandskydd
Kontakta INSU

Styr- och reglerteknik, grundkurs – VS, kyla, vent
2023-05-04, Katrineholm

Projektekonomi
Kontakta INSU

Projektledning/projektstyrning 5 kursdagar
Se INSU:s hemsida

YH-utbildningar hos INSU

Utbildningar & kurser
Ventilationsmontör – halvårskurs inkl. certifiering
Kontakta INSU

Injustering av luftflöden
2023-01-24 – 2023-01-26, Katrineholm
2023-03-22 – 2023-03-24, Katrineholm

Mätning av luftflöden
2023-03-08 – 2023-03-09, Katrineholm

Utbildning

1 februari ansökan öppnar
30 april ansökan stänger
Vecka 33 introduktion
Vecka 34 utbildningsstart

 Kommande viktiga datum 2023

 

OBS! Alla utbildningar har varje år öppet för
sen antagning men endast ansökningar till de
utbildningar där det finns platser kvar
behandlas löpande. Läs mer.

Vill du veta mer? Kontakta INSU Yrkeshögskola
☎ 010-188 35 70

 info@insu.se
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Alla medlemmar hos Svensk Ventilation har
rabatt på ventilationskurser. 

https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsteknik/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-1/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-2/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontor-steg-3/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/bygglagstiftning-och-ovk-certifieringsprov/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/installationsbrandskydd/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/automation-styr-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-grundkurs-vs-kyla-ventilation/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/juridik-ekonomi-salj/projektekonomi/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/projekt-ledarskap/projektledning-projektstyrning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/ventilationsmontorsutbildning/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/injustering-av-luftfloden/
https://www.insu.se/kurser-for-foretag/ventilation/matning-av-luftfloden/
https://www.insu.se/yrkeshogskola/
tel:%22010-188%2035%2070%22
mailto:info@insu.se


Ringvägen 100, box 17154, 104 62 Stockholm 08-762 73 60, info@svenskventilation.seRingvägen 100, box 17154, 104 62 Stockholm 08-762 73 60, info@svenskventilation.se

Medlemskalender november 2022 – januari 2023
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