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Dieselavgaser och hälsa granskas 
Hälsoriskerna med luftföroreningar har aktuali-
serats i en rad inslag på Sveriges Television un-
der våren. Inslagen har handlat om luften i våra 
städer, och särskilt fokuserat på riskerna med die-
selavgaser. Andelen dieselbilar har ökat markant 
på senare år. Dieselmotorer släpper visserligen ut 
mindre koldioxid än bensinmotorer, men desto 
mer hälsovådliga ämnen och partiklar. 
Har vi offrat hälsan för klimatet? 

• Den gasade hjärnan. Vad händer när dieselavgaser 
går in i barns hjärnor? 3 min 

• Ut i friska luften - partikelpromenad på Södermalm 
med Bror, sju månader. 4 min 

• Är det nyttigt att cykla inne i staden? 6 min 

• Till sista andetaget, Korrespondenterna. 29 min 

• Skiten vi andas – i siffror. 

Men inne i våra bostäder, skolor och arbetslokaler 
kan vi få betydligt bättre luft – om vi bygger bra 
ventilationslösningar med rätt filter. Läs om lös-
ningarna som förespråkas av våra forskare och 
experter.  

• Effektiva filter renar utomhusluften. 

• FTX ger bättre inomhusluft i utsatt läge. 

Luftföroreningar i Google Maps 
Google utvecklar ett kartsystem för luftförore-
ningar. Kartsystemet kommer att ha många olika 
användningsområden. Exempelvis när familjer kö-
per hus och vill veta hur stora luftföroreningarna 
är i kvarteret eller se om barnen bör välja en an-
nan väg till skolan. Läs mer. 

Radon i våra bostäder 
Beräkningar visar att radon i bostäder orsakar 
cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige. Det 
motsvarar fler dödsfall än i trafiken. Ändå har runt 
10 procent av Sveriges bostäder fortfarande en 
radonhalt över riktvärdet. Nu riskerar fastighetsä-
gare vite om inte radonsanering utförs. Läs Ska-
raborgs Allehanda och titta på SVT:s program 
DOLD om radonvärden. 

Bättre luft inne i Finland 
Den finska regeringen kommer under hösten 
börja arbeta på ett åtgärdsprogram för att lösa 
problemet med dålig inomhusluft i offentliga bygg-
nader. 
– Problem med inomhus-
luften berör oss alla. Pro-
blemen återspeglas i 
samhället och människors 
välfärd, till exempel i form 
av sjukfrånvaron, frågor 
som rör välbefinnande i 
arbetet samt effekter på 
samhällsekonomin. Det är 
viktigt att föra en öppen 
och omfattande diskussion om frågan och att dis-
kussionen baserar sig på korrekt information, sä-
ger statsminister Sipilä i ett pressmeddelande. 
Läs mer  

https://www.svtplay.se/klipp/13377100/det-har-hander-nar-dieselavgaser-gar-in-barns-hjarnor?start=auto
https://www.svtplay.se/klipp/13377100/det-har-hander-nar-dieselavgaser-gar-in-barns-hjarnor?start=auto
https://www.svtplay.se/klipp/13472523/ut-i-friska-luften?start=auto
https://www.svtplay.se/klipp/13472523/ut-i-friska-luften?start=auto
https://www.svtplay.se/klipp/13376700/ar-det-dags-for-munskydd-i-trafiken-friktion-testar?start=auto
https://www.svtplay.se/video/13356264/korrespondenterna/korrespondenterna-sasong-18-avsnitt-6
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/skiten-vi-andas-i-siffror
http://www.svenskventilation.se/2016/04/effektiva-filter-renar-utomhusluften-fran-cancerogena-partiklar/
http://www.svenskventilation.se/2015/03/matningar-pa-hornsgatan-visar-nyttan-av-ftx-mycket-battre-inomhusluft-i-utsatt-lage/
http://www.aktuellhallbarhet.se/nu-kommer-google-maps-luftfororeningar/
http://sla.se/skovde/2017/06/01/fastighetsagare-kan-fa-100-000
http://sla.se/skovde/2017/06/01/fastighetsagare-kan-fa-100-000
https://www.svtplay.se/video/13349956/dold/dold-sasong-3-avsnitt-8?start=auto&tab=senaste
http://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Pressmeddelanden/Mot_ett_decennium_av_sunt_offentligt_byg(43529)
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Svensk Ventilation i Almedalen 
Under årets Almedalsvecka anordnar Svensk 
Ventilation följande seminarier och utfrågningar. 

Måndag 
3 juli 
09:30–10:00 

Nya energitaxor - ska energibolagen styra 
hur byggherrar och fastighetsägare väljer in-
stallationer? Roland Jonsson, WSP 

10.00–10.30 Energismart renovering som förbättrar luft-
kvaliteten. Anders Freyschuss, Svensk Venti-
lation 

10:30–11:00 Hur kan luften hjälpa oss att tänka bättre 
och bli mer kreativa? Britta Permats, Svensk 
Ventilation 

11:00–11:30 Hur kan miljonprogramslägenheterna bli at-
traktiva med bättre inomhusmiljö? Erik Ös-
terlund, Svensk Ventilation 

14:00–14:50 Nära-nollenergihus med nya byggregler - le-
der det till målet? 
Paneldiskussion: Eje Sandberg ATON, Roland 
Jonsson WSP, Mari-Louise Persson Riksbyg-
gen, Mats Björs Swedisol, Per Jonasson 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Robert 
Johannesson Boverket, Sara Richert (MP), Jo-
hanna Haraldsson (S), Gunnar Caperius (C) 

Tisdag 
4 juli 
09:30–10:00 

Hur ska vi bygga bort bostadsbristen, och 
vem ska göra jobbet?  
Vad säger våra unga politiker? 
Utfrågningar: Felix Arnstedt KDU, Alma Tallborn 
(MP), Niklas Säwén SSU, John Backvid (M) Lin-
néa Bjärum LUF, Elin Morén (V) 

10:00–10:30 Hur ska vi bygga bort bostadsbristen, och 
vem ska göra jobbet?  
Vad säger våra politiker? 
Utfrågningar: Emma Hult (MP), Leif Nysmed 
(S), Robert Hannah (L), Sofia Fölster (M), Ca-
milla Brodin (KD) 

10:30–11:00 När tar globala storföretag över bygg- och 
fastighetsbranschen? 
Utfrågningar: Magnus Forsberg Microsoft, Hans 
Nyblom Installatörsföretagen, NN Google, Re-
becka Cedering Ångström Ericsson, Andreas 
Kristensson Telenor, Nicklas Walldan Vasakro-
nan 

13:00–13:50 Energisparlån–ett sätt att undvika energifat-
tigdom? 
Paneldiskussion 
Hans Nyblom Energieffektiviseringsföretagen, 
Björn Wellhagen Sveriges Byggindustrier, Erik 
Elmgren Hyresgästföreningen, Marie-Louise 
Persson Riksbyggen, Bengt Nyman Regerings-
kansliet, Märta Stenevi (MP), Leif Nysmed (S) 

Onsdag 
5 juli 
10:00–10:50 

En miljard till skolrenoveringar–tar skolorna 
chansen och hur fungerar tillsynen av inne-
miljön? 
Paneldiskussion: 
Peter Fransson Boverket, Johan Svensk (MP), 
Ida Drougge (M), NN (S), Karolina Wallström 
(L), Svein Ruud Research Institutes of Sweden, 
Kurt Ingeberg Funktionskontrollanterna, Britta 
Permats Svensk Ventilation, Hanna Forsgren 
Sveriges Elevråd, Max Holm Sveriges Elevkå-
rer, Sara Svanlund Lärarnas Riksförbund, Ro-
bert Fahlgren Lärarförbundet, Maritha Sedvall-
son Astma och Allergiförbundet 

14:00–14:50 Energieffektivisering av fastigheter - hur 
långt kan vi nå och vart är vi på väg? 
Paneldiskussion med frågesport: 
Maria Stromkvist (S), Lise Nordin (MP), Jessika 
Roswall (M) 

Torsdag 
6 juli 
09:30–10:00 

Nya energitaxor - ska energibolagen styra 
hur byggherrar och fastighetsägare väljer in-
stallationer? Roland Jonsson, WSP 

10.00–10.30 Energismart renovering som förbättrar luft-
kvaliteten. Anders Freyschuss, Svensk Venti-
lation 

10:30–11:00 Hur kan luften hjälpa oss att tänka bättre 
och bli mer kreativa? Britta Permats, Svensk 
Ventilation 

11:00–11:30 Hur kan miljonprogramslägenheterna bli at-
traktiva med bättre inomhusmiljö? Erik Ös-
terlund, Svensk Ventilation 
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Workshop om företagsforskarskola 
Antalet forskare i Sverige som arbetar inom venti-
lation har minskat kraftigt under de senaste åren, 
samtidigt som behovet av ny kunskap kring våra 
inomhusmiljöer ökar. Högskolan i Gävle, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet och 
Svensk Ventilation bjuder in branschfolk till works-
hop om ventilationsrelaterade forskningsområden 
för en planerad företagsforskarskola. Workshopen 
planeras den 22 augusti. Anmäl ditt intresse till 
Eva Wännström, ewm@hig.se. 

Debattartikel om BBR:s energikrav  
Flera organisationer inklusive Svensk Ventilation 
vill att byggreglerna ska styra mot hållbar utveckl-
ing och vara: 

• Enkla och vägledande. 
• Uppföljningsbara innan byggstart och enkla att 

verifiera. 
• Teknikneutrala relativt olika energislag. 
• Rättvisa och väldefinierade. 

BBR måste styra mot bra byggnader oavsett 
energikälla. Därför är det svårt med byggregler 
som blandar byggnadens egenskaper med tillför-
selsystemets i samma prestandatal. En enklare 
lösning för att få byggnader med lågt energibehov 
är ett värmeförlusttal. Värmeförlusttalet är den 
värmeeffekt per kvm som byggnaden behöver un-
der årets kallaste dag. Detta är enkelt att beräkna 
och direkt kopplat till byggnaden och dess isole-
ring, täthet, samt ventilation. Läs mer. 

Luftföroreningar påverkar börsen 
Aktiekurserna mår bra av ren luft. Forskare på 
universitet i Ottawa har studerat luftkvalitetsdata 
kring Wall Street, och funnit att börserna i New 
York utvecklas 15 % bättre när utomhusluften är 
som bäst jämfört med när luften är som sämst. 
Forskarna pekar på två möjliga orsakssamband: 
Bättre luft gör oss på bättre humör och mindre 
rädda att ta risker. Läs mer. 

Guide om ventilationsutredning 
SWESIAQ har under våren pub-
licerat sin nya vägledning Råd 
vid utredning av ventilationssy-
stem i byggnader med innemil-
jöproblem. Guiden är ett stöd 
för den som genomför en venti-
lationsutredning, eller för den 
som beställer utredningen. 
Svensk Ventilation har med-
verkat i arbetet. Dokumentet är fritt 
tillgängligt på SWESIAQ:s webbplats. Ladda ner 
dokumentet. 

SWESIAQ är en oberoende, ideell personförening för 
alla med intresse för en hälsosam innemiljö. 

Föreningen verkar för hälsosamma inomhusmiljöer för 
alla genom att vägleda, utbilda och sprida kunskap. 
Föreningen vill förmedla tvärvetenskapliga kunskaper 
där teori och praktik förenas. SWESIAQ är en nation-
ell avdelning (chapter) under den internationella inne-
miljöorganisationen International Society of Indoor Air 
Quality and Climate - ISIAQ. 

  

mailto:ewm@hig.se
http://byggindustrin.se/artikel/debatt/forenkla-byggreglernas-energikrav-25138
https://hbr.org/2017/03/air-pollution-brings-down-the-stock-market
http://www.swesiaq.se/media/18565/ventilationsutredning-swesiaq-version-10-_-2017-03-14.pdf
http://www.swesiaq.se/media/18565/ventilationsutredning-swesiaq-version-10-_-2017-03-14.pdf
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Gratis kurs om standardisering 
SIS:s grundkurs Standardisering för kommitté-
deltagaren ger en god inblick i standardiserings-
processen och rutiner inom SIS, CEN och ISO. 
Denna heldagskurs är kostnadsfri för kommitté-
deltagare, vilket alla inom Svensk Ventilation är 
välkomna att bli. Läs mer eller anmäl dig. Kom-
mande kursorter och –datum: 

• 7 september i Stockholm 
• 25 oktober i Stockholm 
• 21 november i Göteborg 
• 6 december i Stockholm 

Alla röster går till SIS 
En viktig uppgift inom standardiseringen är att 
medlemsföretagens anmälda personer röstar om 
och kommenterar dokument från SIS, CEN och 
ISO. Det kan gälla allt från tillsättning av conve-
ners (sammankallande) i arbetsgrupper, frågan 
om en standard borde revideras till slutröstningar 
om färdiga standardförslag.  

Sedan något år tillbaka sköter SIS alla röstningar 
och kommentarer via röstningsportalen e-Ball-
oting. Men SIS ändrar ingenting i de internation-
ella ärenden som de lägger upp för röstning inom 
Sverige. Så trots att ärendet både till språk och in-
nehåll ser ut att komma från de internationella or-
ganen CEN eller ISO, så går deltagarnas röster 
och kommentarer bara till vårt nationella organ 
SIS. När SIS har stängt den nationella omgången 
sammanställer de ett gemensamt svar från Sve-
rige. Se flödesschemat för SIS TK 170 här intill. 

Frågorna och svarsalter-
nativen kan ibland kän-
nas obekväma, eftersom 
de inte är skrivna till en-
skilda deltagare. Du som 
röstar och svarar på frå-
gorna uppmanas att be-
akta denna bakgrund och 
svara på det minst dåliga 
sättet. Om man exempel-
vis inte känner till pro-
duktområdet, så får man 
välja Lack of national ex-
pertise, trots att man inte 
kan svara för hela Sve-
rige. 

https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/standardiseringfrkommittdeltagarengrundkurs/
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Moderniserad ventilationskontroll 
Svensk Ventilation är en av flera 
deltagare i Rise-projektet ”Moder-
niserad ventilationskontroll” som 
pågår till årsskiftet. Den 16 no-
vember planeras ett seminarium i 
Stockholm, för att diskutera det 
som projektet kommit fram till. 

Men redan den 5 juli kl.10.00 i Svensk Ventilat-
ions trailer i Almedalen kommer delar ur under-
sökningen att presenteras. Läs mer eller kom och 
lyssna på Svensk Ventilations seminarium den 5 
juli kl. 10.00. 

 

 

Anmälningsplikt för ventilation 
Från den 1 juli gäller Boverkets nya råd (2012:12) 
om väsentlig ändring. Det nya är att råden även 
omfattar anordning för ventilation. Det betyder att 
myndigheten nu visar konkreta exempel på venti-
lationsåtgärder som är anmälningspliktiga och så-
dana som inte är det. Grundprincipen är att an-
mälningsplikt gäller för åtgärder som påverkar 
luftkvaliteten och som medför negativa hälsoef-
fekter eller besvärande lukt om de utförs felaktigt. 
Läs mer hos Boverket. 

Här är de exempel som Boverket lyfter fram i de 
nya allmänna råden. 

Boverkets exempel på åtgärder som normalt  
är anmälningspliktiga: 

- Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela 
eller betydande delar av ett ventilationssystem. 

- Installation av reningsutrustning eller ändrade funkt-
ioner i ett ventilationssystem. 

- Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilations-
kanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilations-
flöden eller luftkvalitet. 

- Ändring av anordning för ventilation för att anpassa 
ventilationsflöden till ändrad användning av en bygg-
nad, exempelvis till följd av byte av verksamhet, för-
ändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal. 

- Byte av typ av ventilationssystem såsom byte från 
självdragsventilation (S) till fläktstyrd frånluftsventi-
lation (F), fläktstyrd frånluftsventilation med återvin-
ning (FX), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation 
(FT), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation med 
återvinning (FTX), eller annat byte mellan dessa sy-
stem. 

 

Boverkets exempel på åtgärder som normalt  
inte är anmälningspliktiga: 

- Byte av fläkt, fläktmotor eller luftfilter och liknande 
underhållsåtgärder som inte påverkar ventilationsflö-
den. 

- Byte av don eller ventiler till likvärdiga.  

- Byte från självdragsventilation (S) till fläktstyrd från-
luftsventilation (F) i en- eller tvåbostadshus. 

- Energieffektiviserande åtgärder som byte av elbatteri 
i tilluftssystemet till annan energikälla. 

- Installation av energimätare i ventilationssystemet el-
ler annan utrustning för avläsning av aktuella energi-
data. 

http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/juni/ovk-allt-samre/
http://www.svenskventilation.se/2017/06/almedalsveckan-2017/
http://www.svenskventilation.se/2017/06/almedalsveckan-2017/
http://www.svenskventilation.se/2017/06/almedalsveckan-2017/
http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/nar-kravs-anmalan-for-atgarder-for-ventilation/
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Registrera företaget senast 30 juni 
Ett ventilationsföretag som exempelvis kopplar ur 
och ansluter fläktar på annans anläggning måste 
från den 1 juli: 

• Vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. 

• Ha ett dokumenterat egenkontrollprogram. 

Som elinstallationsföretag räknas alla som yrkes-
mässigt utför elinstallationsarbete, och här ingår 
allt arbete på en elanläggning fram till och med 
eluttaget samt alla fasta anslutningar och 
losskopplingar av elektrisk utrustning. 

Registrera företaget hos Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverkets mallar och andra dokument 
hjälper företagen att upprätta egenkontrollpro-
gram enligt elsäkerhetslagen. 

Installatörsföretagens förlag säljer följande hjälp-
medel: 

• Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete. 

• Elsäkerhet, Elektroniska mallar, EIO FORM. 

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. 

Ansvaret läggs på företaget 
Den tidigare ansvarsmodellen med överinseende 
av en  (=elinstallatör) försvinner. 
Istället kräver de nya reglerna att allt elinstallat-
ionsarbete utförs inom ramen för det 

, som varje elinstallationsföretag 
måste ha. 

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.  

Nyttiga länkar: Nya regler - Kort video (1 minut) 
Svar på vanliga frågor - Broschyren Nya regler för 
elarbete 

  

http://www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/elinstallationsforetag/foretagsregistrering/
http://www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/elinstallationsforetag/informationsmaterial-elinstallationsforetag/dokument-for-egenkontrollprogram/
http://www.inforlag.se/artikel/handbok_i_systematiskt_elsakerhetsarbete
http://www.inforlag.se/artikel/elsakerhetsblanketter_elektroniska_mallar_arsabonnemang
http://www.elsakerhetsverket.se/nyaregler
http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/filmer/elsakerhetsverket-nya-regler-bransch-hd.mp4
http://www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/elinstallatorer-yrkesman/vanliga-fragor-elinstallator/
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
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IAQ Forum 
Den 4 september anordnar Trosa Kommun ett in-
ternationellt IAQ-seminarium Is there an impact 
on our health from the indoor air quality? Medver-
kande föreläsare är professor Lydia Morawska, 
som arbetar åt FN:s världshälsoorganisation, 
WHO, och har publicerat flera rapporter inom äm-
nena partiklar och emissioner. Professor Bertil 
Forsberg kommer att föreläsa om sin forskning 
om relationen mellan dieselavgaser och Alzhei-
mer och professor Magnus Svartengren kommer 
tala om sin forskning kring ultrafina partiklar. Per 
Gerde, som är verksam vid Karolinska Institutet, 
kommer berätta om hur vi kan forska på utand-
ningsluft och vad som finns i den. Läs mer. 

 

Ventilationsmontörsutbildning 
IUC har tillsammans med Svensk Ventilations 
Styrgrupp Utbildning tagit fram en företagsutbild-
ning för ventilationsmontörer. En pilotgrupp på 
max 16 personer påbörjar en testutbildning hös-
ten 2017. Svensk Ventilation sponsrar testutbild-
ningsplatserna med 50 % för de personer som 
medlemsföretagen väljer att skicka på utbildning. 
Vill du veta mer, kontakta jorgen.bjorklund@iuc-
utbildning.se 

Semesterstängt 
Kansliet stänger för semester den 12 juli och öpp-
nar igen den 7 augusti.  

Britta Permats, Erik Österlund, Lena Dansarie och 
Yvonne Nibelius önskar Kanalens läsare en skön som-
mar. Foto: Magnus Everitt 

Lektips inför ledigheten 
Utnyttja ditt branschkunnande när du leker kurra-
gömma eller tjuv och polis i sommar. Gör som 
den listiga ventmontören i denna film. 

  

 

http://www.trosa.se/forumtrosa
mailto:jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se
mailto:jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se
https://www.facebook.com/policethepoliceACP/videos/1759153334101655/
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Stockholms Lokalavdelning 

Lunchträff 12 juni om Norden  
Vårterminens avslutande lunchträff behandlade 
ventilationsmarknaden i Norden. Kenth Granljung 
från Swegon och Göran Krawe från Gunnar Karl-
sen belyste likheter och skillnader mellan Sverige 
och de närmaste grannländerna. Nästa lunchträff 
planeras den 11 september. 

 

 

Lokalavdelning Väst 

 
Höstaktiviteter 
Lokalavdelningen Västs styrelse har haft möten 
den 30 maj och den 13 juni. Några av förslagen 
till aktiviteter under hösten är: 
 
• Ordna utbildning i VVS AMA  
• Alternativt ordna brand-, ljud- eller styrutbild-

ning. 
• Ordna ett eller ett par förlängda lunchmöten 

med föreläsningar. Föreläsare kan vara Trafik-
verket, Konjunkturinstitutet, VGR eller repre-
sentant för Göteborgs stad. 
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Utbildning och kurser 
Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2017-09-05 Göteborg 

Självstudier + 2017-09-26 Stockholm 

Självstudier + 2017-10-03 Katrineholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2017-10-17 - 2017-10-18 Katrineholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2017-11-21 – 2017-11-23 Katrineholm 

Installationsbrandskydd 

1 dag Kontakta IUC 

Ventilationsteknik 

2017-09-12 - 2017-09-13 Katrineholm 

2017-11-14 – 2017-11-15 Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2017-09-18 – 2017-09-20 Göteborg 

2017-11-13 - 2017-11-15 Katrineholm 

Injustering av luftflöden 

2017-10-17 - 2017-10-19 Katrineholm 

2017-11-28 - 2017-11-30 Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2017-09-26 - 2017-09-27 Katrineholm 

2017-10-25 – 2017-10-26 Katrineholm 

Ekonomi i projekt 

2017-11-21 - 2017-11-22 Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2017-10-10 - 2017-12-14 Katrineholm 

Ventilationsmontör i tre steg 

Steg 1 – Ventilationsmontör 
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/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/ekonomi-i-projekt
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender maj-september 2017 
2017-05-03 Styrgrupp Utbildning, Stockholm 

2017-05-03 CEN TC 156 Ventilation for build-
lings, Bryssel 

2017-05-04 Utbildning i AB och ABT, Göteborg 

2017-05-08 Lunchträff, Montering av brand-
spjäll, Stockholm 

2017-05-09 Arbetsgrupp Fläkt i drift, Stock-
holm 

2017-05-10 SIS TK 170, Luftbehandling, 
Stockholm 

2017-05-18 Årsmöte, Stockholm 

2017-05-18 Inneklimatgalan, Stockholm 

2017-05-18 -19 Eurovent Annual Meeting, Paris 

2017-05-23 Invigning av IUC:s ventilations-
labb, Katrineholm 

2017-05-30 Lokalavdelning Väst, styrelsemöte, 
Göteborg 

2017-06-01 Arbetsgrupp Aggregatdirektiv, 
webbmöte. 

2017-06-01 Eurovent PG-FIL (luftfilter), Düs-
seldorf 

2017-06-07 Eurovent PG-RAHU (bostadsag-
gregat), Innsbruck 

2017-06-08 IUC ledningsgrupp, VVS-ingenjör, 
Stockholm 

2017-06-12 Lunchträff, Ventilationsmarknaden 
i Norden, Stockholm 

2017-06-13 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

2017-06-13 Lokalavdelning Väst, Göteborg 

2017-06-14 Möte med Näringsdepartementet, 
Stockholm 

2017-06-15 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webb-
möte. 

2017-06-16 Styrgrupp Marknad, webbmöte. 

2017-06-27 IUC ledningsgrupp, VVS-ingenjör, 
webbmöte 

2017-06-29 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webb-
möte. 

2017-07-02 -06 Almedalsveckan, Visby 

2017-08-15 Arbetsgrupp Fläkt i drift, webbmöte 

2017-08-22 Företagsforskarskola, workshop 
om fokusområden, Stockholm 

2017-08-29 Arbetsgrupp Filter, Stockholm 

2017-09-04 -05 IAQ Forum, Trosa 

2017-09-06 Behovsstyrd bostadsventilation, 
projektmöte, Stockholm 

2017-09-07 Styrgrupp Utbildning, webbmöte 

2017-09-08 Eurovent PG-FIL (filter), webbmöte 

2017-09-11 Lunchträff med aktuellt tema, 
Stockholm 

2017-09-18 Styrgrupp Brand, Stockholm 

2017-09-21 -22 Svensk Ventilations styrelse, Gre-
vie 

2017-09-28 Styrgrupp Produkter, Stockholm 

 


