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VVS-montör

Utbildningsanordnare 

Utbildningsform

Montico

Dagtid

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i 
svenska grund/
svenska som 
andraspråk grund 
eller motsvarande 
kunskaper samt 
bedömas ha 
förutsättningar att 
kunna tillgodogöra 
dig utbildningen.  

Som VVS-montör, eller rörmokare som de 
också kallas, arbetar du med att montera rör 
och system som gör att vi får bra inomhusmiljö 
och till exempel kan duscha och tvätta. Det är 
inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar 
utan även i sjukhus, affärshus, kontor och i 
andra byggnader. Förutom att montera rör 
installerar en VVS-montör värmepumpar och 
elpannor, solvärme, varmvattenberedare, 
element och det som ingår i ett badrum som till 
exempel toalettstol, badkar, blandare och 
handfat. 



Passar utbildningen mig? 
För att trivas som VVS-montör kan en bra 
förmåga vara att kunna arbeta 
självständigt och ha förståelse för 
kundens behov och önskemål. Du måste 
också kunna omsätta detta i praktiken 
samt ha förmåga att lösa problem 
eftersom ingen arbetsuppgift är den 
andra lik. Utöver dessa förmågor kan det 
även vara bra att vara öppen för ny teknik 
eftersom det sker stora förändringar inom 
branschen samt att du tycker om att läsa 
ritningar och att tänka kreativt för att 
hitta de bästa lösningarna. Givetvis måste 
du även vara händig nog att utföra dem. 

En orienteringskurs i yrkessvenska kan 
ingå. 

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.

Vissa kostnader står du själv för. Det 
gäller bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till och 
från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).   

Möjliga yrkesinriktningar

Som VVS-montör kan du arbeta med 
service, ombyggnad och på nybygge. Om 
du jobbar med service har du en 
servicebil med de verktyg och delar som 
du behöver för att utföra jobbet. En VVS-
montör som jobbar med service är oftast 
ensam på arbetsplatsen, till skillnad från 
de VVS-montörer som jobbar på ett 
bygge. De är med från början och bygger 
från grunden och får oftast samsas med 
flera andra arbetsgrupper som till 
exempel snickare och målare. 

På vissa arbetsplatser krävs det att en 
VVS-montör kan svetsa, därför får du 
lära dig även det under din utbildning. I 
utbildningen kommer du få 
grundläggande kunskaper inom el, VVS 
och drift/skötsel av inre och yttre miljö.  

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala utbildningstiden. 
Under APL är du på en arbetsplats och 
följer din handledares arbetstider. APL är 
obligatoriskt för alla elever. Skolan 
hjälper dig att hitta en APL-plats.

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 1500 poäng. 
Studietakten är individuell men om du 
läser heltid, 20 poäng i veckan, tar det 
75–80 veckor att läsa till VVS-montör.   
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