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Bra luft gör Dig smartare 
En färsk studie från Harvard visar att vi tänker 

bättre och jobbar klokare i kontor med bra luft. 

Forskarna har simulerat olika luftkvalitet i samma 

kontorsmiljö så att försökspersonerna inte kunde 

veta om luften var bra eller dålig. Försöksperso-

nerna presterade upp till dubbelt så bra med 20 

l/s·person uteluftflöde jämfört med 10 l/s·person. 

Överraskande nog verkar koldioxidhalten också 

ha en direkt inverkan på den kognitiva förmågan. 

Försöksuppgifterna täckte ett spektrum av kogni-

tiva förmågor, däribland krishantering, informat-

ionshantering och strategiskt tänkande. Läs mer 

eller ladda ner Harvardrapporten 

Bäbisar behöver bra luft 
Docent Erik Melén vid Sacchska barnsjukhuset i 

Stockholm har studerat i vilka åldrar som vi är 

känsligast för luftföroreningar. 

Resultaten visar att det första 

levnadsåret är viktigast för att 

vi ska få god lungfunktion se-

nare i livet. 

Läs eller lyssna på P1. 

  
 

Stora Inneklimatpriset & Nordbygg 
Nu är det dags att lämna in förslag till branschens 

mest framstående pris. I samarbete med EMTF, 

KTF och Svensk Ventilation grundades det Stora 

Inneklimatpriset av Slussen Building Services. 

Stora Inneklimatpriset vill skapa intresse för inne-

klimatteknik och öka kunskapen om teknik som 

ger ett sunt inomhusklimat i energieffektiva bygg-

nader. Förslag ska vara inlämnade senast den 28 

februari 2016 till Slussen Building Services. Pris-

utdelningen sker på Nordbygg den 7 april 2016. 

Nytt för denna gång är att alla de nominerade för-

slagen kommer att presenteras på Svensk Venti-

lations scen A39:31 ”Inneklimatscenen”. 

 

Ministern & ventilationsingenjörer 
Aida Hadzialic (S), 

gymnasie- och kun-

skapslyftsminister, 

är ansvarig för bland 

annat Yrkeshögsko-

lan, besökte yrkes-

högskolan i Enkö-

ping.  Hon träffade 

och samtalade med 

studenterna som går 

ventilationsingen-

jörsutbildningen. Läs 

mer  F
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http://www.huffingtonpost.com/entry/co2-cognition-harvard-study_562e9c8ee4b06317990f157d
http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/10/ehp.1510037.acco.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6267288
http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=182
http://eposten.se/enkoping/2015/10/07/ministern-besokte-yh#.ViZCRSk_QG8.twitter
http://eposten.se/enkoping/2015/10/07/ministern-besokte-yh#.ViZCRSk_QG8.twitter
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Seminarium för BRF 
Svensk Ventilation medverkar den 20 november i 

seminariet Ett sundare boende och bättre hälsa 

kan också öka värdet på din bostad. Seminariet 

riktar sig till bostadsrättsföreningar, äger rum un-

der Bostadsrättsmässan i Kista, och bjuder på 

grundläggande kunskaper om ventilation, energi-

effektivisering, hälsa och ekonomi. Tipsa gärna 

kollegor och bekanta! Mer information och 

anmälan. 

Roadshow på turné  
Nu har roadshowen ”Andas lätt och räkna rätt i 

skolan” dragit igång. Svensk Ventilation och 

Astma- och Allergiför-

bundet bjuder in kommu-

nala beslutsfattare, 

byggnadsnämnder, 

miljö-/hälsoinspektörer, 

förvaltning/drift och skol-

personal i Värnamo, 

Stockholm (Jordbro), 

Örebro och Malmö och 

föreläser om vikten av 

bra luft i skolan. 

Höstens event 
På ventilationsdagen förra veckan deltog ett 90 tal 

personer från konsultledet, bostad/fastighetsbolag 

och de som gör obligatorisk ventilationskontroll. 

Övriga event som Svensk Ventilation har eller 

kommer att delta på som föreläsare under hösten: 

 Barnverkets riksmöte den 12/9 ”Inomhusluftens 

betydelse i förskolan och skolan för barns hälsa 

och lärande”  

 Elmia Fastighetsmässan den 23/9 ”Energieffektivi-

sering – ventilation” 

 Ventilationsdag den 29/10 ”Gott inomhusklimat 

och god luftkvalité för en god folkhälsa” 

 Skolkonferens den 25/11 ”Dåligt inomhusklimat 

kostar lärdom: konkreta lösningar efterlyses!” 

 Brandbokseminarier i Örebro, Stockholm och 

Gävle 

 

 

God innemiljö i energieffektiva hus 
IVL Svenska Miljöinstitutet, Svensk Ventilation 

och en grupp företag och 

organisationer har fått 

förtroendet av VINNOVA 

att initiera ett projekt om 

hållbara lösningar för att 

förebygga problem med 

innemiljön i energieffektiva byggnader. Målet är 

att skapa nya affärssegment så att Sverige posit-

ioneras som ett föregångsland för innovativa lös-

ningar för en god innemiljö i energieffektiva bygg-

nader. Kontakta erik.osterlund@svenskventilat-

ion.se eller direkt till Sarka Langer 010-788 68 97 

(sarka.langer@ivl.se).  

  

http://www.svenskventilation.se/2015/10/ett-sundare-boende-och-battre-halsa-kan-ocksa-oka-vardet-pa-din-bostad/
http://www.svenskventilation.se/2015/10/ett-sundare-boende-och-battre-halsa-kan-ocksa-oka-vardet-pa-din-bostad/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
mailto:sarka.langer@ivl.se
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Förbättra mätstandarden för don 
ISO har beslutat revidera mätstandarden för luft-

don och spjäll, och bjuder in experter att delta i ar-

betet. Var med och skriv den nya standarden ge-

nom att sätta en expert i arbetsgruppen! Anmälan 

görs formellt av SIS TK 110 Akustik, där Svensk 

Ventilation är medlem. Skicka alltså förslaget till 

erik.osterlund@svenskventilation.se. 

ISO 5135:1997 
Akustik - Bestämning av ljufeffektnivåer för buller 

från komponenter i ventilationsanläggningar genom 

mätning i efterklangsrum 

Acoustics — Determination of sound power levels of 

noise from air-terminal devices, air-terminal units, 

dampers and valves by measurement in a reverberat-

ion room) 

Standard för spiskåpor på remiss 
Kommentarer önskas på SIS:s remiss 13730 om 

ny mätstandard för spiskåpor utan fläkt. Mätmeto-

den för osuppfångning föreslås skärpas så att 

testmiljön simulerar att en person rör sig framför 

spisen. Procenttalet för osuppfångningsförmåga 

förväntas bättre avspegla verkligheten med den 

nya standarden. Remisstiden går ut 2015-12-17. 

Kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se om 

Du vill ha remissen. 

prEN 13141-3 

Luftbehandling - Funktionsprovning av komponen-

ter/produkter för bostadsventilation - Del 3: Spiskåpor 

utan fläkt för kök i bostad 

Ventilation for buildings - Performance testing of com-

ponents/products for residential ventilation - Part 3: 

Range hoods for residential use without fan 

 

Kommittémöte med kanaler 
SIS TK 170 Luftbe-

handling har möte den 

2015-11-11 hos SIS i 

Stockholm. Utöver den 

stående översikten 

över pågående stan-

dardiseringsärenden 

kommer mötet att dis-

kutera CE-märkning av 

ventilationskanaler. Ka-

naler har ingen harmoniserad standard, men kan 

trots det komma att CE-märkas genom en euro-

peisk teknisk bedömning ETA. Gästande expert i 

detta ämne är Sara Elfving från Boverket. Läs 

mer om CE-märkning. Vill Du anmäla Dig till mö-

tet? Mejla erik.osterlund@svenskventilation.se  

Är Ditt företag 
 först med att veta hur en standard ändras? 

 med och skriver ny standard? 
Så bra! Då sitter det troligen en expert från Ditt fö-

retag i arbetsgruppen för standarden. Om inte, 

kontakta erik.osterlund@svenskventilation.se. 

 

Remissvar 
Svensk Ventilation är ventilationsbranschens re-

missinstans och vi har under oktober månad sva-

rat på remisserna ”Investeringsstöd till hyresbo-

städer” och ”Statsbidrag for att rusta upp skolloka-

ler”. 

  

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/ce-markning/
http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/ce-markning/
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
http://www.svenskventilation.se/om-oss/remissvar-2/
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2014/08/Svensk-Ventilations-remissvar-N2015_5139_PUB.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2014/08/Svensk-Ventilations-remissvar-N2015_5139_PUB.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2014/08/Svensk_Ventilation_remissvar_skolupprustningar_Dnr_2439_2015_.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2014/08/Svensk_Ventilation_remissvar_skolupprustningar_Dnr_2439_2015_.pdf
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Kungligt pris till medlem 
Svensk Ventilation gratulerar Bröderna Behrang 

och Behrooz Gilanpour som vann priset Årets Ny-

byggare Pionjär. Priset går till en person med ut-

ländsk bakgrund som bott i Sverige under en 

längre tid och som genom hårt arbete har lyckats 

skapa ett tillväxtföretag, som står för nytänkande i 

sin bransch. Bröderna kom till Sverige 1987 från 

Iran och utbildade sig till civilingenjörer. Via exa-

mensarbete och anställning kunde de senare ta 

över företaget Ozonetech. Företaget har säte i 

Stockholm och har nu tio anställda. Läs mer om 

prisutdelningen samt i VVS Forum 

Problem med luften i skolan 
Drygt 27 procent av de inspekterade skolorna fick 

anmärkningar på luftkvaliteten i en sammanställ-

ning som Arbetsmiljöverket gjort. Det kan handla 

om bristande underhålls- och driftrutiner, bris-

tande kommunikation mellan verksamhet och fas-

tighetsförvaltare samt för stora elevgrupper. 

Dessutom vänder sig allt fler skyddsombud till Ar-

betsmiljöverket. När arbetsgivaren inte åtgärdar 

problemen lokalt har skyddsombuden rätt att 

larma myndigheten, enligt sjätte kapitlet paragraf 

6a i Arbetsmiljölagen, en så kallad 6 6a-anmälan. 

Läs mer i VVS Forum och i Lärarnas tidning 

Bättre inneklimat i miljonprogram 
FTX kan förbättra inomhusklimatet och spara 

mycket energi när miljonprogramshus byggs om. 

Det bekräftar en ny utvärdering av tolv renove-

rade hus tillhörande Svenska Bostäder. Tidningen 

ByggtjänstPM rapporterade i augustinumret Läs 

artikeln på www.renoveringsinfo.se  

Renoveringsinfo är ett 

samarbete mellan 

Svensk Byggtjänst och 

Renoveringscentrum 

 

 

Bostadsinvesteringar stiger 
Bostäder driver uppgången enligt konjunkturpro-

gnosen från Sveriges Byggindustrier (BI). Bo-

stadsinvesteringarna ökar i år med 15 procent 

och med 4 procent 2016. Uppgången på bygg-

marknaden är bred och lokalinvesteringarna ökar 

i år med 4 procent och under 2016 med 2 pro-

cent. Det är framför allt i de sydligare länen som 

bygginvesteringarna ökar. I de nordligare länen, 

framför allt i Jämtland faller investeringsnivåerna. 

Titta på filmen eller läs prognosen. 

  

Foto: Louise Rosén 

http://aretsnybyggare.se/arets-pionjar-2015/
http://www.vvsforum.se/nyheter/2015/oktober/ozonrening-gav-kungligt-pris/?pe_data=D41455D4A7746405A447641405B4171|15600084
https://t.co/rAAm8jC0hA
http://www.lararnasnyheter.se/LT_15_15_s10_anmalningar_har_fordubblats.html
http://www.renoveringsinfo.se/web/FTX-vid-renovering-får-bra-betyg/26664
http://www.renoveringsinfo.se/web/FTX-vid-renovering-får-bra-betyg/26664
http://www.renoveringsinfo.se/
http://bi.cmm.creo.se/nyheter/konjunkturbedomning_oktober_2015
http://mb.cision.com/Public/882/9851691/9cfa8e8bc187e27c.pdf
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Eurovent Bulletin 
Ett nytt nummer finns nu av Euro-

vents nyhetsblad som visar vad 

som är på gång i Europa när det 

gäller lagar och regler som berör 

ventilations- och kylbranscherna. 

Logga in på våra medlemssidor 

och läs direkt i vårt arkiv för Euro-

vent Information Bulletin 

Stakeholdermöte 17 dec 
DTI och Dansk 

Standard arbetar 

intensivt på EU:s 

uppdrag med 

standarder, över-

gångsregler och 

tillämpningsriktlin-

jer för Förordning 1253/2014 om ventilationsen-

heter (tidigare kallat Lot 6). Det andra stakehol-

dermötet skjuts troligen upp till den 17 december i 

Bryssel. Håll utkik på www.ventilationunits.eu när 

registreringen öppnar.  

Inga fler ekodesignregler just nu 
Inga direkta ventilationsprodukter berörs av Kom-

missionens arbetsplan för ekodesign fram till 

2017. Tidigare signaler om ekodesignkrav för luft-

filter och ventilationskanaler ser därmed inte ut att 

förverkligas under de närmsta åren. Läs mer 

 

Nya jobb med cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi (det nya 

modeordet för hållbar utveckl-

ing eller kretsloppssamhället) 

skulle kunna sätta fart på 

Europas ekonomi. Det skriver 

tankesmedjan Romklubben 

efter att ha läst McKinseys rapport ”Growth Wit-

hin”. I rapportens scenarier mot år 2030, skulle 

ambitiösa mål och regelförändringar för energi- 

och resurseffektivisering ge både högre syssel-

sättning och högre disponibel inkomst än ”busi-

ness-as-usual”. I Sverige skulle energieffektivise-

ring och effektivare materialutnyttjande ge 20 000 

respektive 50 000 nya jobb. Läs mer eller ladda 

ner rapporterna från Rom-klubben och McKinsey. 

 

EU:s länder måste minska utsläppen 
Europaparlamentet röstade den 28 oktober för 

skärpta utsläppsbegränsningar. Det föreslagna di-

rektivet sätter upp bindande nationella mål för 

minskade utsläpp till 2020 och 2030 av sex olika 

luftföroreningar: SO2, NOx, VOC, ammoniak, par-

tiklar och metan. Bakgrunden är att våra utsläpp 

fortfarande försämrar Europas hälsa och miljö, 

trots att de har minskat. Läs mer  

  

http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
http://www.ventilationunits.eu/
http://www.eurovent-association.eu/fic_bdd/doc_pool_en_fichier/GEN_62700_Ecodesign%20Work%20Plan%202015%202017_14453288090.pdf
http://www.ingenjoren.se/2015/10/manga-jobb-och-stora-vinster-med-cirkular-ekonomi/
http://www.clubofrome.org/cms/wp-content/uploads/2015/10/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society.pdf
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-565910-Reducing-air-pollution-v3-FINAL.pdf
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/eurovent/
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BeBo-workshop lockade många 
Tekn.dr. Per Kempe på Pro-

jektengagemang höll den 20 

oktober två workshops om 

ventilationsutmaningar i 

energieffektiva flerbostads-

hus. Workshopparna stötta-

des av Energimyndighetens 

beställargrupp för energief-

fektiva flerbostadshus, BeBo, 

och behandlade ventilations-

ljud och ersättningsluft till köksfläktar. Totalt med-

verkade cirka 40 personer däribland flera från 

Svensk Ventilations medlemsföretag. 

Förnya Din prenumeration 
Energimyndigheten har gjort om sin webbplats 

och lanserat en ny och förbättrad prenumerations-

tjänst. Prenumerationer på nyheter, pressmed-

delanden, utlysningar och marknadsrapporter 

måste aktiveras på nytt. Dock påverkas inte ny-

hetsbrevet.  

125 år – Ventilation med från start 
Arbetsmiljötillsynen i Sverige firar i år 125 år. Yr-

kesfarelagen från år 1890 tillkom med en knapp 

majoritet i riksdagen och la grunden för senare ar-

betarskyddslagstiftningar. Syftet var att göra indu-

strin säkrare och i lagen ingick hygienfrågorna. 

Ventilation fanns alltså med redan från start. Läs 

mer 

Bidrag för att rusta upp skollokaler 
Nu går det att söka bidrag för att rusta upp skollo-

kaler. De som kan söka bidrag är huvudmän inom 

skolväsendet som bedriver utbildning i för-, grund-

, grundsär-, special-, same-, gymnasie- och gym-

nasiesärskolan. Läs mer i informationsbroschyren 

eller på Boverkets webbsida. 

  
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? Skriv in namn och e-postadres-

sen längst ner på vår startsida www.svenskventi-

lation.se.  

http://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=16D0-9E4-4859-2-62
https://www.av.se/om-oss/125-ars-jubileum/
https://www.av.se/om-oss/125-ars-jubileum/
http://www.boverket.se/contentassets/00e878faa867424d844388546f5cde8e/information--om-statsbidrag-for-att-rusta-upp-skollokaler.pdf
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/nytt-bidrag-for-att-rusta-upp-skollokaler/
http://www.svenskventilation.se/
http://www.svenskventilation.se/
http://www.energimyndigheten.se/
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Nytt ventlabb behöver produkter 
Installatörernas Utbildningscentrum – branschens 

egen skola där Svensk Ventilation är delägare - 

planerar ett nytt undervisningslaboratorium för 

ventilation i Katrineholm. Här behövs alla slags 

vanliga ventilationsprodukter, så att kursdelta-

garna blir vana att jobba med material och kom-

ponenter som de möter ute i verkligheten. Kon-

takta erik.osterlund@svenskventilation.se om Du 

vill bidra med något. 

Träffa IUC:s blivande ingenjörer 
Passa på att träffa eftertraktade blivande VVS-in-

genjörer och Kyl- och värmepumptekniker genom 

att delta på IUC:s företagsdag i Göteborg den 5 

november. Studenterna söker intressanta arbets-

givare eller ett spännande företag för sina LIA-pe-

rioder (lärande i arbete). Läs mer eller kontakta 

anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se eller ring 

tel. 0150-36 56 13.  

Utbildningskoordinator i Göteborg 
Svensk Ventilation välkomnar Eva 

Otis som tillsvidareanställd utbild-

ningskoordinator på IUC i Göte-

borg. 

 

Testa ventilation på KTH-studenter 
KTH börjar 2016 bygga Live-In 

Lab, kombinerade lägenheter 

och labb där man ska kunna 

testa nya idéer. En möjlighet för 

smarta ventilationslösningar, 

kanske? Läs mer 

 

Svensk Ventilation flyttar 
Svensk Ventilations kansli flyttar till andra lokaler i 

Stockholm i december, och finns från den 14 de-

cember på Ringvägen 100, omedelbart intill T-ba-

nestation Skanstull. Länk till karta. 

Flytt-REA – köp två betala för en 
Det finns gott om böcker i lager. FLYTT-REAN 

pågår t o m den 4 december. Köp Praktiska lös-

ningar Brandskydd 

och få nya Energi-

handboken på köpet. 

Pris 800 kr, medlems-

pris 400 kr. Beställ 

här 

  

mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se
http://www.iuc-yrkeshogskola.se/foretagsdagar-2015
mailto:anne-sofie.ericsson@iuc-utbildning.se
http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=61470
https://www.google.se/maps/place/Ringv%C3%A4gen+100,+118+60+Stockholm/@59.3071792,18.075518,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465f77f418b50383:0x8ddb728cfe1a2756
http://www.svenskventilation.se/publikation/rea-paket-brandskydd-energihandboken/
http://www.svenskventilation.se/publikation/rea-paket-brandskydd-energihandboken/
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Stockholms Lokalavdelning 

AB och ABT i praktiken 
Vi följer upp kursen i AB 04 och ABT 06 som vi 

höll under vårterminen 2015. P-G Jönsson och 

Krister Lindgren från Andersson Gustafsson Ad-

vokatbyrå kommer tillbaka vid två lunchmöten 

(med olika innehåll) den 9 och 30 november och 

berättar om verkliga fall som belyser AB 04 och 

ABT 06. Alla som arbetar på medlemsföretag i 

Svensk Ventilation är välkomna till den nya plat-

sen: Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdaler-

vägen 2, Hägersten. Länk till anmälan 

Skicka in Dina AB/ABT-frågor i förväg! 
Gärna konkreta praktiska saker där AB och ABT är 

svårtolkade, eller praxis ("Så gör ju alla!") som strider 

mot AB eller ABT. Skriv frågorna i anmälningsformu-

läret. 

 

Video och presentationsbilder från vårterminens 

kurs finns tillgängliga på våra medlemssidor 

http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/ (krä-

ver inloggning). Kursen och videoklippen är en 

förmån för medlemsföretag i Svensk Ventilation. 

Höstmöte 15-16 oktober 
Drygt 40 ventilatörer mötte upp på årets höst-

möte. Aktivitetsgruppen beslöt om fortsatt sats-

ning på utbildning. Utöver ”AB och ABT i prakti-

ken” nu i november ska vi 2016 ordna lunchträffar 

om LoU (2 tillfällen) samt AMA VVS & Kyl (2 till-

fällen). 

  

https://docs.google.com/forms/d/1aAUMAeL9nAq5Vf-w55WWlF7Lsr9S44uOFYpZyStT3jk/viewform
http://www.svenskventilation.se/mina-sidor/
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Utbildning och kurser 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 2015-11-26 IUC, Stockholm 

Självstudier + 2015-12-01 IUC, Malmö 

Självstudier + 2016-02-25 IUC Katrineholm 

Självstudier + 2016-03-22 IUC Göteborg 

Självstudier + 2016-04-05 IUC Malmö 

Självstudier + 2016-05-10 IUC Stockholm 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2016-04-20 - 2016-04-21 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2016-03-08 - 2016-03-10 IUC, Stockholm 

Installationsbrandskydd 

2015-11-27 IUC Stockholm 

Ventilationsteknik 

2016-03-01 - 2016-03-02 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2015-12-03 – 2015-12-04 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2016-03-14 - 2016-03-16 IUC Göteborg 

2016-04-25 - 2016-04-27 IUC Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2015-11-17 – 2015-11-19 IUC Katrineholm 

2016-05-24 - 2016-05-26 IUC Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

2016-04-12 - 2016-04-13 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik 
för kyla, värme och ventilation 

2015-12-03 - 2015-12-04 IUC, Katrineholm 

 Ekonomi i projekt 

2016-04-12 - 2016-04-13 IUC, Katrineholm 

Diplomerad projektledare 

2016-02-16 - 2016-02-18 IUC, Katrineholm 

 

 

 

 

Ventilationsmontör 
Steg 1 – Ventilationsmontör 

I det inledande steget i utbildningspaketet stude-

rar montören på distans med stöd av sin chef eller 

en projektledare. 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

Självstudierna kompletteras i detta steg med en 

lärarledd kurs. 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

  

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/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/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
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Medlemskalender oktober - december 2015

2015-10-02 
BeLivs workshop, Stock-
holm/Borås 

2015-10-07 
Brandavsnitten i kursmaterialet 
Ventilationsmontör, webbmöte 

2015-10-08 
God innemiljö i energieffektiva 
hus, IVL Göteborg/Stockholm 

2015-10-08 Eurovent PG 6 (Aggregat), Paris  

2015-10-08 -09 
Roadshow Andas rätt och räkna 
rätt, Värnamo 

2015-10-13 Vad är en EPD? Stockholm 

2015-10-13 
Bostadsgruppen om Brf-mässan, 
Stockholm 

2015-10-15 -16 
Höstmöte Stockholms lokalavd, 
M/S Birka 

2015-10-19 
Byggmaterialindustriernas regelut-
skott, Stockholm 

2015-10-20 
Roadshow Andas rätt och räkna 
rätt, Stockholm 

2015-10-20 
BeBo-workshop Ventilationsutma-
ningar, Stockholm 

2015-10-20 Företagsdag på IUC, Malmö 

2015-10-22 Företagsdag på IUC, Katrineholm 

2015-10-22 SIS TK110 (Akustik), Stockholm 

2015-10-27 
Styrgrupp Marknad, Stockholm el-
ler telefon 

2015-10-29 Ventilationsdag, Stockholm 

2015-10-29 
Eurovent PG 4 (Filter), Köpen-
hamn 

2015-10-29 
Eurovent IG IAQ (Luftkvalitet), Kö-
penhamn 

2015-11-05 Företagsdag på IUC, Göteborg 

2015-11-05 
Brandavsnitten i kursmaterialet 
Ventilationsmontör, Vellinge 

2015-11-06 
God innemiljö i energieffektiva 
hus, IVL Göteborg/Stockholm 

2015-11-10 
Roadshow Andas rätt och räkna 
rätt, Örebro 

2015-11-10 Branschdag om brand, Stockholm 

2015-11-11 
SIS TK 170 Luftbehandlingstek-
nik, Stockholm 

2015-11-17 Ledningsgrupp YH Enköping 

2015-11-19 Styrelsemöte, Stockholm 

2015-11-20 
Seminariet Ett sundare boende 
och bättre hälsa, Stockholm 

2015-11-20 -21 Bostadsrättsmässan, Stockholm 

2015-11-24 
Nordiskt branschmöte, Köpen-
hamn 

2015-11-25 -26 
CEN TC 156 (Ventilations for 
Buildings), London 

2015-12-04 
AMA VVS & Kyl referensgrupp, 
Stockholm 

2015-12-10 
Examen för IUC Installationsin-
genjör, Göteborg 

2015-12-11 -14 
Kansliet flyttar till Ringvägen 100, 
Stockholm 

2015-12-17 
Ventilation Units stakeholder mee-
ting, Bryssel 

2015-12-17 
Examen för IUC Installationsin-
genjör, Stockholm 

2015-12-18 
IUC VVS-Ingenjör, ledningsgrupp, 
Stockholm 

 


