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Nytt rekord – vår marknad ökar mest 
Marknaden går just nu på högvarv. Enligt Industri-
fakta förväntas ventilationsbranschen öka totalt 
med 8 procent i år vilket är mer än de övriga i in-
stallationsbranschen. De främsta hoten på mark-
naden, som ventilationsföretagen upplever, är en 
tuff konkurrenssituation och svårigheter att hitta 
personal. Rekryteringsproblemet kan vara en tyd-
lig bromskloss dels för entreprenadföretagens till-
växtmöjligheter, dels när det gäller att få fram bo-
städer och lokaler i den takt som nu efterfrågas. 
Läs vår rapport som är exklusiv för medlemsföre-
tagen, och visar ventilationsinstallationer för Sve-
riges regioner uppdelat i nybyggnad, ombyggnad, 
småhus, flerbostadshus, industri, kontor & handel, 
offentlig sektor och underhåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmarna hittar 
Svensk Ventilations 
exklusiva rapporter 
genom att logga in 
på medlemssidorna. 

Intresset för luftkvalitet ökar 
Organisationer intresserar sig för inomhusmiljö 
och luftkvalitet. Europeiska miljöbyrån (EEA) 
nämner i ”Environment, health and quality of life” 
bland annat att ventilation kan erbjuda långsiktiga 
hälsosamma fördelar 
när det gäller partiklar, 
allergener, ozon, radon 
och buller. Världsban-
ken har också publice-
rat en rapport ”The 
Cost of Air Pollution” 
som även innehåller 
luftföroreningar inom-
hus. Läs mer här och 
här. 

 
Ministerbesök på ventilationsföretag 
Folkhälsoministern besökte nyligen ventilations-
branschen. Gabriel Wikström sällar sig därmed till 
den växande skara av celebriteter som enligt Ka-
nalens tidigare rapportering är nyfikna på hur man 
skapar bra inomhusklimat: kung Carl VXI Gustaf, 
Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Annie Lööf, och 
senast Angela Merkel och Vladimir Putin. Vem 
kommer härnäst? Blir det Donald eller Hillary?  

http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter5.xhtml
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/08/air-pollution-deaths-cost-global-economy-225-billion
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Amerikanska ASHRAE och europeiska AIVC höll 
gemensam konferens om inneluftkvalitet den 12-
14 september i Alexandria nära Washington DC. 
Temat var ”Defining Indoor Quality : Policy, Stan-
dards and Best Practices”. Jämfört med i Sverige, 
där luftkvalitetsdiskussionen oftast handlar om 
vilka regler som våra myndigheter ska ställa, 
tycks man på andra platser i världen oftare be-
trakta krav på god inneluft som en marknads- och 
konsumentfråga.  

Innehållsbaserade inneluftkrav 
Många av konferensens inlägg tyder också på att 
tiden kan vara mogen för inneluftkrav och –klas-
ser som baseras på luftens innehåll. Trycket kom-
mer bland annat från de som miljöcertifierar bygg-
nader. Exempelvis diskuterar LEED att införa krav 
på kontinuerlig uppföljning av inomhusmiljön, och 
testar detta i en pilotstudie med 34 företag. 
Google Inc har i alla sina lokaler dokumenterade 
krav på inomhusluften med uppsatta gränsvärden 
för en rad föroreningar. Myndigheterna är något 
mer skeptiska, och tycker att det behövs mer ve-
tenskapligt stöd om lagkraven ska baseras på för-
oreningarna i inomhusluften. Så regler om luftom-
sättning lär nog finnas kvar i många år ännu. 

Luftkvalitet i mobilen 
En ny målgrupp för att ta fram innehållsbaserade 
klasser och krav på inneluften är allmänheten. 
Många bedömare tror att gemene man snart kom-
mer att skaffa sig olika luftkvalitetsappar till sina 
smarta telefoner.  

Radon- och astmafokus i USA 
USA:s miljövårdsmyndighet EPA koncentrerar för 
närvarande sina förebyggande satsningar på in-
omhusluft på följande områden: 

• Radon 
• Föroreningar som utlöser astma 
• Matlagning över öppen eld inomhus (i tredje 

världen) 
• Fukt och mögel 
• Barn som utsätts för passiv rökning 
• IAQ-vägledning 

 

Mätstandard på svenska dröjer 
Versionen på svenska av EN 16211:2015 ”Test-
metoder Insitu mätningar av luftflöden” är fördröjd 
till 2017. Standarden förväntas bli det nya stan-
dardboken för exempelvis OVK och ersätta For-
mas T9:2007, Metoder för mätning av luftflöden i 
ventilationsinstallationer. 

Ljudmätstandard bibehålls? 
ISO 5135:1997, Akustik - Bestämning av ljudef-
fektnivåer för buller från komponenter i ventilat-
ionsanläggningar genom mätning i efterklangs-
rum, är uppe för revision. Mätstandarden används 
för att mäta ljudalstringen i don etc. Det mesta ty-
der på att det inte blir några väsentliga föränd-
ringar, men USA föreslår vissa uppdateringar i 
hänvisningarna till andra standarder och praxis. 
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Svensk Ventilation slår larm 
Ventilationskriterierna i förslaget daterat 29 juni till 
Miljöbyggnad 3.0 når inte ens upp till myndighet-
ernas minimikrav. Utgångspunkten, enligt inform-
ation från Sweden Green Building Council, är att 
bronsnivån ska uppfylla samhällets lägsta krav. 

Som förslaget är utformat kan en arbetsgivare/hy-
resgäst i en lokal på bronsnivå riskera att få ett fö-
reläggande för att arbetslokalen inte uppfyller la-
gar och regler. Om nivå brons verkligen ska mot-
svara samhällets minimikrav, så bör rutan till hö-
ger gälla för befintliga lokalbyggnader. Detta har 
Svensk Ventilation framfört i sina synpunkter. 

 
 
 

BRONS 
som Svensk Ventilation tolkar samhällets lägsta krav 

• Godkänd OVK (enligt Plan- och bygglagen)  

• Rutiner i egenkontroll (ventilation-luftkvalitet)  
(Fastighetsägaren ansvarar för att gällande lagar följs – 
så kallad egenkontroll. Enligt Miljöbalken) 

• Uteluftsflöden – minvärden: 7 l/s och person + 0,35 l/s 
m2 golvarea 
(Enligt överklagningsärenden och AFS 2009:02. Se även 
FoHMFS 2014:18: I skolor och lokaler för barnomsorg bör 
uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stilla-
sittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per 
m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till förore-
ningar från andra källor än människor.) 

• Luftkvalitet. – Koldioxidhalten i rumsluften ska ej varakt-
igt ≥ 1000 ppm i vistelsezonen.                                       
(Enligt AFS 2009:02 16§ samt förelägganden. I sådana 
lokaler ska en koldioxidhalt under 1000 ppm eftersträvas) 
Se även FoHMS 2014:18: Om koldioxidhalten i ett rum 
vid normal användning regelmässigt överstiger 1000 
ppm, bör detta ses som en indikation på att ventilationen 
inte är tillfredsställande.  

 

  
Hjälp till att sprida ”Kanalen” 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan 
ha nytta och glädje av den information vi spri-
der via vårt nyhetsbrev? Skriv in namn och e-
postadressen längst ner på vår startsida 
www.svenskventilation.se 

  

Samhällets 
minimikrav 
ger silver.  

http://www.svenskventilation.se/
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Halvdag om ventilation 7 oktober 
Höstens första Energi & Miljödag bjuder på kne-
piga ventilationslösningar i gamla hus och går ige-
nom vad som gäller i bergrumstunnlar för både bi-
lar och tåg. Som vanligt serveras en blandning av 
teori och praktik. 

Veronica Eade: Teori, regler, lagar, förordning 
och undantag när det gäller äldre hus och kultur-
skyddade miljöer.  
Jan Kristofferson: Ventilationslösningar i kultur-
byggnader. 

Håkan Stenlund: Bergtunnlar, för tåg och bilar, 
och vilka utmaningar det ställer på projektör och 
utförare. 
Christer Tronje: Ventilation, brandvatten och tek-
nikutrymmen i samband med Norra länken. 

Ulf Bergquist: Renoveringen av Karolinska läro-
verket i Örebro. 

Tid 8.30-12.00. Plats: Drottninggatan 33, Stock-
holm. Pris (ex moms): 1 995 kronor; medlem i 
Svensk Ventilation, Energi och Miljötekniska För-
eningen eller prenumerant på Energi & Miljö beta-
lar 1 495 kronor. Sista anmälningsdag 2016-10-
04. 

Länk till anmälan för medlemmar i Svensk 
Ventilation 

Datum för höstens utbildningar 
Handledarutbildningen för den kompetenshöjande 
fortbildningsinsatsen Energibyggare fortsätter runt 
om i landet. Över 200 personer har redan fyllt på 
sin kompetens i energieffektivt byggande och 
utbildat sig till handledare. Endagskursen är 
avgiftsfri och inkluderar fika och lunch. 
Länk till mer information och anmälan. 

Vår vision 

Ett energieffektivt 
och hälsosamt  
inomhusklimat 

för alla 
 

Svensk Ventilation vill följande: 
 Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet 

 Ökad tillsyn och uppföljning av byggnaders 
energianvändning och inomhusklimat 

 Ekonomiska incitament för att få igång energi-
smart renovering med inomhusklimatfokus 

 Fler yrkeshögskoleplatser inom ventilation och 
inomhusklimat 

 Ökade anslag till forskning om inomhusmiljön 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDKbMpXcC6yMMvnGJzkuPSYBFtr7CUi2sWvnJ0C1kq-RTrKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDKbMpXcC6yMMvnGJzkuPSYBFtr7CUi2sWvnJ0C1kq-RTrKQ/viewform
http://energibyggare.se/handledare/
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Energiklasser också på nätet 
Energimärkningen enligt 
EU:s olika förordningar, ex-
empelvis för villaaggregat, 
takfläktar och köksfläktar 
måste framgå tydligt också 
när produkterna presenteras 
på webben. Lagkravet gäller 
nya produktmodeller och mo-
deller som uppdateras med 
ny beteckning. Se Energi-
myndighetens video eller läs 
mer  

 
 
 
 
FTX kostnadseffektiv renovering 
En genomgång av kostnader för 
olika åtgärdstyper visar att FTX i 
småhus är en förhållandevis billig 
åtgärd jämfört med exempelvis 
fönsterbyte och fasadrenovering. 
Genomgången baseras på 
BETSI-undersökning och har ge-
nomförts gemensamt av Boverket 
och Energimyndigheten.  

Grafikkälla: Boverkets Byggråd 

Centrum för energirenovering 
För att bidra till ökad energieffektiviserande reno-
vering av befintligt bostadsbestånd får Boverket i 
uppdrag att lämna driftbidrag till en eller flera or-
ganisationer som kan åta sig att inrätta ett inform-
ations- och kunskapsspridande centrum. Läs mer 

Svensk Ventilation är positiv till ett informations- 
och kunskapsspridande centrum men anser att 
det endast ska vara en aktör som ska få driftbi-
drag. Ett centrum är väl till för att samla all kun-
skap på ett ställe samt att underlätta för mark-
naden att hitta och ta del av den samlade inform-
ationen? 

  

http://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-53B0-b0e9f0d0ed2acfd1309cd789e4edbd59-62
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/tillverkare-importorer-och-aterforsaljare/energimarkning-pa-internet/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/tillverkare-importorer-och-aterforsaljare/energimarkning-pa-internet/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-tar-initiativ-till-informationscentrum-for-hallbart-byggande/
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Ventföretag måste registrera sig 
Många ventilationsföretag - både installatörer och 
tillverkare – måste senast den 30 juni 2017 regi-
strera sig hos Elsäkerhetsverket som Elinstallat-
ionsföretag. 

En ventilationsentreprenör som exempelvis kopp-
lar ur och ansluter fläktar på annans anläggning 
måste anmäla/registrera sig hos Elsäkerhetsver-
ket. Som elinstallationsföretag räknas nämligen 
alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete, 
och här ingår allt arbete på en elanläggning fram 
till och med eluttaget samt alla fasta anslutningar 
och losskopplingar av elektrisk utrustning. 

Behörigheterna ersätts av auktorisationer i nivåer 
som liknar dagens behörigheter. Varje elinstallat-
ionsföretag måste ha minst en auktoriserad så 
kallad ”elinstallatör för regelefterlevnad”. Auktori-
sationerna utfärdas av Elsäkerhetsverket.  

Elsäkerhetsverket samlar all information om de 
nya reglerna på www.elsakerhetsverket.se/ny-
aregler, och har även sammanfattat vad reformen 
innebär för företagen i broschyren Nya regler för 
elarbete.  

Lagen är redan på plats medan de mer detalje-
rade bestämmelserna i förordning och föreskrifter 
är ute på remiss. Svensk Ventilation ska svara på 
remisserna senast den 30 september, och med-
lemsföretagens synpunkter är mycket välkomna. 
Länk till remisserna 

Ansvaret läggs på företaget 
Dagens ansvarsmodell med överinseende av en 

 (=elinstallatör) försvinner. Istället 
kräver de nya reglerna att allt elinstallationsarbete 
utförs inom ramen för det , 
som varje elinstallationsföretag måste ha. 

Så här ser de nya reglerna ut: 

Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) 
ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet 
utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. 

De företag som utför elinstallationsarbete på annans 
anläggning måste anmäla sin verksamhet till Elsäker-
hetsverket. 

Elinstallationsarbete får bara utföras av:  

• Personer med Elsäkerhetsverkets auktorisation som 
elinstallatör. 

• Personer som ingår i ett elinstallationsföretags 
egenkontrollprogram. 

  

http://www.elsakerhetsverket.se/nyaregler
http://www.elsakerhetsverket.se/nyaregler
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/forslag-foreskrifter-elbehorighetsreform/informationsmaterial---nya-regler-for-elarbete.pdf
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/forslag-foreskrifter-elbehorighetsreform/informationsmaterial---nya-regler-for-elarbete.pdf
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/Remisser-nya-ELSAK-FS/forslag-till-nya-foreskrifter-med-anledning-av-elbehorighetsreformen/
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Teknikupphandling BeSmå 
Beställargruppen för energieffektiva småhus 
(BeSmå) har identifierat ett behov av nya tekniska 
lösningar för kombinerad utrustning för värme och 
ventilation i energieffektiva småhus. Syftet med 
denna teknikupphandling är att ta fram anpassad 
teknik för de energibehov som kvarstår i energief-
fektiva hus och på så sätt installera system med 
korrekta effekter. Teknikupphandlingens tävlings-
bidrag lämnades in den 1 september 2016.  
– Det är flera anbud som har lämnats in som nu 

ska utvärderas. Arbetet är väldigt spännande och 
viktigt, säger Agneta Persson, konsult WSP Sve-
rige. De nya utrustningarna ska installeras i verk-
liga hus och det är tänkt att de ska bli en stan-
dardlösning som ersätter dagens installationer. 
Läs mer  

E2B2 stöttar ventilationsforskning 
Energimyndighetens program E2B2 
– Forskning och innovation för ener-
gieffektivt byggande och boende – 
beviljade nyligen 22 Mkr till 16 pro-
jekt, läs mer. Flera har direkt att göra 
med inomhusluften, exempelvis 

• Energieffektiv ventilation för ultraren luft, utfö-
rare Lunds Tekniska Högskola  

• Beständighet hos lufttäta klimatskal, utförare 
SP  

• Energieffektiv ventilation genom decentrali-
serade fläktar, utförare SP  

• Moderniserad ventilationskontroll, utförare SP  

 

 

Ansökningar inom ventilation 
I år har YH-myndigheten fått in 1 306 ansökningar 
om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. I januari 
2017 vet vi vilka utbildningar som har beviljats.  

Följande utbildningar har (som vi känner till) olika an-
ordnare ansökt inom vårt område: 

• Ventilationsingenjör 

• VVS ingenjör 

• Energitekniker, yrkesroll kyl och ventilation 

• VVS tekniker (VS, kyla och ventilation) 

• Drifttekniker 

• VVS konstruktion (distans) 

• Arbetsledare VVS 

• Fastighetstekniker II med specialisering mot venti-
lation m.m. 

En stärkt yrkeshögskola 
Regeringen föreslår åtgärder som ska höja kvali-
teten på yrkeshögskolan. Utbildningsanordnarna 
inom yrkeshögskolan ska ha den kompetens och 
de förutsättningar som krävs, vilket betyder att an-
ordnaren måste ha såväl praktiska förutsättningar 
som egen kunskap om yrkesområdet. Utbildning-
arna ska dessutom beviljas under längre tid än i 
dag. Läs mer 

http://www.tmf.se/bransch/teknik-forskning/teknikupphandling
http://www.e2b2.se/forskning_och_resultat/projekt/projekt_utlysning5
http://www.vvsforum.se/nyheter/2016/augusti/yrkeshogskolan-ska-reformeras/
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Boka in företagsdag på IUC 
Välkommen att boka din plats på IUC:s företags-
dagar! Här kan företag kostnadsfritt ställa ut och 
presentera sig, skapa kontakter och värva någon 
av IUC:s drygt 200 blivande VVS-ingenjörer. 
Mejla till anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se 
eller ring tel. 0150-36 56 13. 

• Malmö 12 okt. kl.13.00 -15.30 
• Stockholm 19 okt. 13.00 -15.30 
• Katrineholm 20 okt kl.13.00 -15.30 

Lokalavdelningar 

Göteborgs lokalavdelning 

Svensk Ventilation håller planeringsmöte för lokal-
avdelningen i Göteborg den 10 november. På 
dagordningen står bland annat 

• Kurser., till exempel AB/ABT, LOU och 
AMA VVS & Kyl 

• Gemensamma tematräffar med Energi- 
och Miljötekniska Föreningen 

Vill Du delta eller föreslå saker som lokalavdel-
ningen kan göra?  
Kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se  

  

mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se?subject=F%C3%B6retagsdagar%20p%C3%A5%20IUC
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=G%C3%B6teborgs%20lokalavdelning
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Stockholms Lokalavdelning 

 
Höstmöte 13-14 oktober 
Träffa Dina 
branschkollegor, ta 
del av vad arbets-
grupperna gör och 
roas eller oroas av 
Tobias Persson (bil-
den). Samling den 
13 oktober klockan 
17.00 i Birkatermi-
nalen, återkomst 
den 14 oktober klockan 15.45. Fler platser kan 
troligen ordnas.  
Länk till anmälan och program.  

AMA-kurs under oktober-november 
Svensk Ventilations stockholmsavdelning fortsät-
ter med lunchkurser om juridik och regler. Nu har 
turen kommit till AMA, byggbranschens ”mall” för 
krav på material, utförande och färdigt resultat.  
AMA ska avspegla branschens uppfattning av 
god praxis, accepterad kvalitet, beprövad teknik 
och fackmässigt utförande, och texterna används 
flitigt i tekniska beskrivningar. 

I två delar kommer Martin 
Brunnkvist från Byggtjänst att 
berätta om AMA, dess upp-
byggnad och roll i byggproces-
sen samt de viktigaste delarna 
som rör ventilationsentrepre-
nader. Alla som arbetar på 
medlemsföretag i Svensk Ven-
tilation är välkomna.  
Länk till anmälan 

Dagar 
Del 1 måndag 2016-10-24 
Del 2 måndag 2016-11-14 

Tid  
11.30 Lunchmackor med kolsyrat vatten och kaffe 
12.00 - 13.00 Föredrag med frågestund 

Plats 
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 
2, Hägersten  

Lunchträff om fläktar och motorer 
Den 12 december arrangerar Svensk Ventilation 
tillsammans med Energi- och Miljötekniska Före-
ningen en lunchträff på temat Fläktar och fläktmo-
torer - fördelar, nackdelar och historia. Föreläsare 
är Erik Brisenheim från ebm-Papst.  
Länk till anmälan  

http://goo.gl/forms/kIYWWO6fqC4hZF4r2
https://goo.gl/forms/0B6WZKmDcIelw3LD3
https://goo.gl/forms/w8Dp0CBMLeMgbjFt2
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2016-11-29 IUC Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2016-10-11 - 2016-10-12 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2016-10-25 - 2016-10-27 IUC, Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2016-11-09 - 2016-11-10 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2016-11-07 - 2016-11-09 IUC Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

2016-11-22 - 2016-11-24 IUC Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2016-10-04 - 2016-10-05 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik 
för kyla, värme och ventilation 

2 dagar Kontakta IUC 

 Ekonomi i projekt 

2016-12-13 - 2016-12-14 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2016-10-18 - 2017-02-24 IUC, Katrineholm 

VVS-tekniker 200 yh-poäng, Distansutbildning 

2 terminer Kontakta IUC 

Ventilationsmontör på fyra orter 
Steg 1 – Ventilationsmontör 
Det inledande steget ges på IUC:s alla fyra orter. 
Teoretisk kurs som går igenom grundläggande 
moment inom ventilationsteknik. Montören stude-
rar på distans med stöd av sin chef eller en pro-
jektledare. Kursen ger kunskaper för att utföra ar-
bete i en utförandeentreprenad. Inför den lärar-
ledda kursdagen ska deltagaren grundligt läsa 
igenom självstudiepärmen som skickas ut två 
veckor i förväg. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 
Fortsättning på steg 1. Teoretisk kurs som ska ge 
kunskaper att utföra arbete i en funktionsentrepre-
nad. Två lärarledda kursdagar. 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 
Fortsättning på steg 2. Ger kunskaper för att ut-
föra arbete i en funktionsentreprenad inklusive 
möten, funktionsprov och besiktning. Tre lärar-
ledda kursdagar. 

  

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/installationsbrandskydd
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/ventilation/styr-och-reglerteknik-for-kyla-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/styr-och-reglerteknik-for-kyla-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
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/utbildningar/vvs-tekniker
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Medlemskalender september-november 2016 
2016-09-01 Eurovent PG-CUR (Luftridåer), 

webbmöte 

2016-09-07 IUC ledningsgrupp 

2016-09-07 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2016-09-07 SIS/TK 181 Brandsäkerhet, Stock-
holm 

2016-09-07 Stockholmsavdelningens ”OVK-
grupp” möter SP, Stockholm 

2016-09-08 Entreprenadjuridikgruppen (stock-
holmsavdelningen), Skype 

2016-09-08 Utvärdering av Branschdagar om 
brand, Göteborg 

2016-09-12 Arbetsgrupp om nya ventilationsbe-
hov, Stockholm 

2016-09-15 – 
2015-09-16 Styrelsemöte, Växjö 

2016-09-16 – 
2016-09-22 ISO TC 142 (Filter), Atlanta 

2016-09-20 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2016-09-21 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2016-09-27 – 
2016-09-30 Eurovent Summit, Krakow 

2016-09-27 Eurovent PG-ERC (Återvinnare), 
Krakow 

2016-09-27 Eurovent PG-RAHU (Bostadsaggre-
gat), Krakow 

2016-09-28 Eurovent PG-AHU (Luftbehandlings-
aggregat), Krakow 

2016-09-29 Eurovent PG-CUR (Luftridåer), Kra-
kow 

2016-09-30 Eurovent PG-FIL (Luftfilter), Krakow 

2016-10-03 Arbetsgrupp om nya ventilationsbe-
hov, Stockholm 

2016-10-05 Styrgrupperna Utbildning resp Certi-
fiering, Stockholm 

2016-10-05 Behovsstyrd ventilation – Projekt-
gruppsmöte, Borås 

2016-10-07 Energi- och miljödagen, tema Venti-
lation, Stockholm 

2016-10-10 Aktivitetsgruppen, Stockholm 

2016-10-13 – 
2016-10-14 

Höstmöte med Stockholms lokalav-
delning, M/S Birka 

2016-10-14 Styrgrupp Marknad, Stockholm 

2016-10-21 BeBo-workshopar om ventilationsut-
maningar, Stockholm 

2016-10-24 Lunchkurs del 1 om AMA VVS & 
Kyl, Stockholm 

2016-10-26 OVK-workshop med SP, Göte-
borg/Skype 

2016-10-26 Ljud och luft i innemiljön – Arbets-
möte, Borås 

2016-10-27 SIS/TK 110 Akustik, Stockholm 

2016-11-10 Lokalförening Göteborg, planering 

2016-11-14 Lunchkurs del 2 om AMA VVS & 
Kyl, Stockholm 

2016-11-22 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2016-11-23 SIS TK 170, Stockholm 

2016-11-24 Styrelsemöte, Stockholm 

2016-11-30 IUC ledningsgrupp 
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