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Vi gör det enklare 
att vara proffs
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Vi gör det enklare att vara proffs

Butiker i Väst: 

Alingsås, Borås, Göteborg (Almedal, Hisingen, eklanda),  

Falköping, kungsbacka, Lidköping, Mariestad, skövde,  

stenungsund, trollhättan, uddevalla, Varberg

Nu även i 

kungälv
För mer information gå in på www.ahlsell.se

Senaste regeländringarna om Rot och Rut 
kom vid årsskiftet och började tillämpas 
från 1 april 2015. Mest påtagligt var att 
ytterligare uppgifter numera måste lämnas 
redan när du som hantverkare 
ansöker om utbetalning. Bland 
annat ska du precisera vilken 
typ av arbete som utförts, hur 
många timmar det rotgrun- 
dande arbetet tagit och hur mycket du 
fakturerat kunden för material, inklusive 
moms.
– I våra kontroller ser vi ibland företagare som 
gått lite utanför ramarna, omedvetet eller utan 
att ha förstått konsekvenserna av det, säger 
Björn Engelbrektsson på...             forts. sid 3

ROT & RUT – 
förpliktigande 
möjligheter

B R a n s c h K l i p p

konjunkturbArometern mAj 

   något starkare  
   ekonomisk tillväxt

Barometerindikatorn steg från 99,2 i april till 
101,4 i maj, en nivå som indikerar en något 
starkare ekonomisk tillväxt än normalt. 
Konfidensindikatorn för bygg- och anlägg-
ningsverksamhet föll visserligen från 110,3  
i april till 102,9 i maj, men visar trots ned- 
gången på ett starkare läge än normalt. 
Fallet i indikatorn beror främst på att bygg-
företagen är mindre nöjda med orderstock-
arna än förra månaden. Anställnings- 
planerna har förvisso justerats ner, men  
byggföretagen räknar med en större  
sysselsättningstillväxt än normalt, även de 
närmaste tre månaderna.

Årets stipendiater i Trollhättan, Rebecka Calmtun, 
Robert Karlsson samt VVS 2000s fyrstadsrepresentant 
Peter Larsson. Alla stipendiaterna på sid 4.

stipendier från VVs 2000
Återigen dags för VVS 2000 att premiera de 
bästa eleverna på alla västsvenska Energi-
program & VVS-gymnasier. Uppskattat, 
spännande och bra goodwill åt föreningen.

Du vet väl att VVS 2000 även har tagit fram ett 
informationsmaterial om VVS-branschens olika 
yrkesroller, ...                                forts. sid 4

Peter, vad är det du gör som gör företagandet i 
VVS-branschen så spännande? 

– Spännande, visst, men det handlar också om 
så många pusselbitar som ska läggas på plats. 
Plus din egen inställning och motivation som 
hantverkare och  småföretagare. Tag det här 
med vikten av rätt styrning och ledning. Ända 
sedan 2001 när jag blev egen ägare i Sotenäs 
Rör, så har jag haft helt klart för mig vitsen 
med att ha uppsatta mål för alla inom 
företaget. 

Att jobba med målstyrning, ha kontinuerliga 
lednings- och personalmöten, samtidigt som vi 
uppmuntrar alla att vara öppna och ärliga i sina 
arbeten ger en atmosfär i företaget som både 
är behaglig och professionell på samma gång. 
Att hela tiden vara vaken för och våga göra 
förändringar i verksamheten när så behövs är 
viktigt för mig.                               forts. sid 3

Det finns 
många i 
vår 
bransch 
som är 
ordentligt 

framgångsrika, några som lyckas ganska 
bra och några som kämpar för att precis 
hålla näsan över vattenytan. Alla har dom 
samma sorts problem och förutsättningar, 
men några väljer lite olika vägar för att 
lyckas.  Några värderar tillhörigheten till 
branschföreningar och kedjor högt, medan 
andra föredrar att hålla allt för sig själva. 
VVS 2000 har förmånen att bland sina med-
lemsföretag ha framgångsrika företag och 
ledare som även vill dela med sig av sina 
erfarenheter och egna tankar. En av dessa är 
Peter Karlsson, ägare och vd till Installations 
Gruppen Bohuslän. 

Bli medlem nu!

I VVS 2000 är bara de 
bästa med
Bli medlem nu!

www.vvs2000.se

Fortsatt stark utveckling på 
bostadssidan

VVS Företagens senaste konjunkturrapport 
visar att mycket tyder på att den samlade 
volymen av VS-installationer fortsätter att växa 
mellan 2015 och 2016, men i en lägre takt än 
under 2014.

Energipriserna skall styra åtgärder
För att möjliggöra en effektiv utveckling av ett 
hållbart energisystem väljer Energimyndigheten 
att presentera en tydlig ståndpunkt – energi-
priserna skall styra åtgärderna.

EU-kommissionen har fel
EU-kommissionen kräver att Sverige inför krav 
på individuell mätning och debitering av värme 
och varmvatten och hotar stämma Sverige 
inför EU-domstolen för att det saknas 
lagstiftning. Fastighetsägarna Sverige hävdar 
med bestämdhet att EU-kommissionen har fel 
om de svenska energimätningskraven.

En VVS 2000 medlem presenterar sig:

Det gäller att våga



Första steget mot nya 
branschregler taget

Efter ett långt arbete med olika arbetsgrupper 
och insamling av synpunkter från bland annat 
alla engagerade auktoriserade VVS-företag och 
styrelsen, har nu branschregler Säker Vatten-
installation skickats ut på remiss. 

Arbetsgrupperna består utöver auktoriserade 
VVS-företag av bland annat leverantörer och 
tillverkare, myndigheter som Boverket och 
Folkhälsomyndigheten, försäkringsbolag och 
byggföretag. Totalt så har arbetet med revide-
ringen av branschreglerna denna gång omfat-
tat ungefär 250 personer.

Under hösten får VVS-Auktorisations styrelse 
sista ordet om innehållet och en ny utbildning i 
branschregler Säker Vatteninstallation kommer 
att presenteras till årsskiftet.

Innehåll i de nya reglerna
Branschreglerna kommer i en uppdaterad 
version vart femte år, presenteras därför till 

årsskiftet 2015/2016 och gäller från och med 1 
januari. För arbeten som upphandlats före 1/1 
2016 gäller branschregler Säker Vatteninstalla-
tion 2011:1, men informera kunden om att det 
kommit nya regler och vad de kommer inne-
bära. Innehållsmässigt blir det många allmänna 
förtydliganden kring dagens branschregler för 
att underlätta för VVS:aren. 

Regler för boendesprinkler och köket har 
efterfrågats med hänsyn till dagens trender, 
men även på grund av nya krav från myndig-
heter. Som ett auktoriserat VVS-företag kom-
mer en stor skillnad märkas genom att man i 
reglerna kommer att få byggnadstekniska för-
utsättningar till hjälp, vilket gör det lättare att 
samordna  med andra yrkesgrupper. Att sam-
ordningspunkterna finns nedskrivna underlätt-
ar arbetet genom att tydligare föreskriva vem 
som ska göra vad.                                     

LK Kassett 
- för snabba stambyten 

www.lksystems.se

• Kvarboende under renoveringen
• Snabb, enkel och ekonomisk lösning
• Stor valfrihet gällande utseende

LK Systems är verksamma i Skandinavien sedan 1910. 
Vi har lokal förankring med kontor över hela landet.

Boka in redan nu!  
VVS 2000s Föreningsstämma brukar  alltid 
vara välbesökt, bjuda på mycket  
inspiration, vara full av aktuella frågor och 
har alltid högt till tak. På kvällen går vi på 
Rondo och rycks med i ORUPS 
succébeströdda krogshow. 

Mer information kommer i september.

Förenings- 
stämma 
28 nov

De som spelar i högsta divisionen finner du på: 

säkervatten.se
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Revolutionerade produkter för 
effektivare vattenrening

UV-ljus är sedan länge en beprövad metod för 
att förhindra tillväxt av bakterier och virus i 
vatten. Det finns idag produkter som är base-
rade på UV-ljus där man använder UV-LED 
teknik.

,

Branschen  
och VVS 2000  
ångar på…
Det gläder mig att de medlemmar jag talat 
med nu känner att det är en positiv trend.

Det är mer uppdrag att räkna på hos de 
flesta. Jag tror att det unikt låga ränteläget 
kommer att hjälpa till ytterligare.

VVS 2000 kommer att fortsätta vårt sam-
arbete med VVS företagen kring projektledare 
i vår bransch. Det har länge talats om att vi 
har brist på projektledare och/eller att de har 
för dålig utbildning.

VVS 2000 skall ta fram en folder med infor-
mation om rollen för unga, men också för de 
som redan arbetar med VVS och vill vidare-
utvecklas.

Vi är alla eniga om att Säker Vatten är och 
har varit en bra sak för vår bransch. På 
senaste styrelsemötet kom det upp en 
diskussion om hur och med vad Säker 
Vatten bör utvecklas framöver.

Vi enades om att vi kommer att skicka ut lite 
frågor till våra medlemsföretag som vi kom-
mer att förmedla till ledningen för Säker 
Vatten. Här önskar vi information från er alla 
så att vi får en bra och positiv grund för en 
diskussion.

Vår nya design på Eniro har gett ett mycket 
bättre utfall. Nu är det över 200 personer per 
månad som diggar vidare in på vår sida för 
kontaktuppgifter till våra medlemsföretag. 
Jag är säker på att det genererar en hel del 
förfrågningar hos företagen i respektive 
region. Kundförfrågningar kan vi inte få för 
många av och om man inte själv har möjlighet 
att hjälpa kunden kan man ju alltid skicka 
kontakten vidare till någon annan medlem. 
Passa på att prata med varandra på våra 
träffar för att ge en hint om ni behöver mer 
förfrågningar. Att nätverka är både att ge och 
ta emot tips och idéer.

Har ni frågor som vi som branschorganisation 
skall ta tag i så hör gärna av er.

Jag önskar er en  
riktigt god sommar!

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000

göteborg  
– sveriges klimatstad

Göteborg har utsetts till Sveriges klimatstad 
2015. Världsnaturfonden WWF prisar Göteborg 
för stadens klimatmål på både kort och lång 
sikt. Områden som staden bl.a. satsat på är 
vattenrening, elbilar och biogas-produktion.



personalliggare i  
byggbranschen 1 januari 2016

Den 1 januari 2016 träder lagen som rör 
personalliggare i byggbranschen i kraft. Därför 
erbjuder Byggbranschen i samverkan i 
samarbete med Byggherrarna under våren 
informationsmöten om den nya lagen. 
Mer info på byggbranschenisamverkan.se

Fokus på blandackord
Det finns olika löneformsmodeller (beskrivna i 
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl) som främ-
jar företagens krav på 
produktivitet, effektivitet, 
konkurrenskraft, arbetsmiljö och lönetrygghet 
på olika sätt. Nu har VVS Företagen tagit fram 
en informationsbroschyr om blandackord. För 
mer info och beställning av broschyren:  
wenche.persson@vvsforetagen.se 

VVs-jURisTEns RåDiga RUTa
Advokat Erik Kjaer, MAQS Advokatbyrå 
Göteborg AB   erik.kjaer@maqs.com

På senare tid har Högsta dom- 
stolen gjort en rad vägledande  
uttalanden i entreprenadrättsliga frågor. I 
det så kallade Slite-målet bedömde HD 
entreprenörens skyldighet att komplettera 
åtagandet som framgår av förfrågnings-
underlaget med sådant som entreprenören 
kan konstatera vid en ”fack-mässig bedöm-
ning” (se 1 kap 8 § i AB 04).

Målet rörde muddringsarbeten i Slite hamn 
på Gotland. Under arbetets gång träffade 
entreprenören på kalksten som krävde en 
annan arbetsmetod än den som entrepre-
nören hade räknat med i sitt anbud. För 
fördyringen krävde entreprenören omfatt-
ande extraersättning. Av förfrågningsunder-
laget framgick att det med ganska stort 
mått av säkerhet gick att slå fast att det 
kunde förekomma kalksten.

HD konstaterar att entreprenören, utöver 
vad som uttryckligen framgår av förfråg-
ningsunderlaget, måste räkna med sådana 
förhållanden som är ”troliga”. Tröskeln för 
att ett arbete ska inkluderas är alltså gan-
ska låg. Vidare slår HD fast att ju mindre 
information som finns i förfrågningsunder-
laget desto vidare ram finns det för entre-
prenörens fackmässiga bedömning.

I Slite-målet kom HD fram till att entrepre-
nören borde ha räknat med kalkstenen och 
var därmed inte berättigad till extra ersätt-
ning. HD ansåg att det var troligt att kalk-
sten skulle förekomma eftersom beställa-
rens förfrågningsunderlag ändå angav att 
det med viss säkerhet kunde förhålla sig på 
det sättet. Utgången hade antagligen blivit 
den motsatta om förfrågningsunderlaget 
inte hade innehållit någon uppgift alls. HD 
har inte heller tagit ställning till vilken 
mängd kalksten entreprenören borde ha 
räknat med.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att 
man som anbudsgivare även beaktar ”tro-
liga” förhållanden när förfrågningsunder-
laget saknar uppgifter eller när uppgifterna i 
förfrågningsunderlaget är otydliga. Det är 
en grannlaga uppgift för entreprenören. 
Framöver lär det även uppkomma diskus-
sioner kring var gränsen för ”troligt” går. Vid 
offentlig upphandling bör entreprenören 
ställa frågor i anbudsfasen i syfte att räta ut 
frågetecken kring ”troliga” scenarion.

Erik Kjaer / Partner
Tel direkt 031-10 20 30
Mobil  0768-66 15 44

Entreprenörens fack- 
mässiga bedömning

WWW.GUSTAVSBERG.SE

HYGIENIC FLUSH
KANSKE VÄRLDENS MEST HYGIENISKA WC.

En smart toalettstol ska vara hygieniskt ren och 
lättstädad. Nu revolutionerar vi wc-utvecklingen 
och lanserar Nautic wc med den innovativa 
spoltekniken Hygienic Flush som ger optimal 
hygien vid varje spolning. En öppen spolkant 
eliminerar alla smutsfällor och smart spolning gör 
effektivt rent ända upp till den tunna, lättstädade 
hygienlisten!

Hygienic Flush finns också som vägghängd wc.

HYGIENIC FLUSH,
MED ÖPPEN SPOLKANT

WC MED KONVENTIONELL
SPOLKANT

(forts. från sid 1 - Det gäller att våga)

Många lägger stort fokus på lönenivåer, ackord 
och vinster. Vad är framgångsreceptet för ert 
företag?

– Visst ska man ha ordning på finanserna och 
kunna göra rätt för sig. Det finns ytterligare 
några faktorer som är en förutsättning för att 
allt ska fungera tillfredsställande. Som jag 
dessutom värderar väldigt högt. Vi har ett 
mycket bra ekonomisystem, samtidigt som vi 
har tryggheten att ha central drift genom med-
lemskapet i Comfort. Med en ärlig inställning 
hos alla medarbetare, på alla nivåer, tillsam-
mans ett delegerat och väl fungerande bud-
getansvar - så känner jag att vi har de bästa 
förutsättningarna att ha full koll på det ekono-
miska.

Läs hela artikeln på hemsidan
Vill du veta mer om Peters resonemang när  
det gäller kompetensutveckling, effektivitet, 
nyckelfunktioner, fler tjejer till branschen, ny 
teknik & material, marknadsföring, koll på 
andra branscher, nätverk, egna ledord, fram-
tidsplaner, m.m? Då kan du läsa hela artikeln 
på www.vvs2000.se. Och fortsätta följa 
Installations Gruppen Bohusläns resa….       

PRK

Engineering
GREAT Solutions

snAbb

IMI Hydronic Engineering AB
Tel: 020-81 00 22

Epost: support.se@imi-hydronic.com
www.imi-hydronic.se

En snabb, enkel och säker 
plaströrskoppling

EnkEl

säkER

(forts. från sid 1 - ROT & RUT)
...Skatteverket. Något som ibland kan leda till 
att hela rot-utbetalningen får betalas tillbaka. 

Då är det bättre att i förväg veta hur Skatte-
verket ser på reglerna. Det kan handla om att 
utföraren är närstående till köparen, att det inte 
är köparens (fritids-)bostad, eller att material-
kostnaden inte kan visas. Är du osäker på hur 
du ska hantera ditt ärende, så är det bättre att 
kontakta Skatteverket en gång för mycket för 
att inte riskera att hela rotutbetalningen går om 
intet, avslutar Björn. 

Så vad händer nu då?
Knappt hade senaste regeländringen trätt i 
kraft förrän nästa förändring aviserades i me- 
dia. Förslaget är att ROT-avdraget ska sänkas 
till 30 % av arbetskostnaden. Vad gäller för-
ändringar av RUT så föreslås ett reducerat 
maxbelopp (25 000 kr), samt ta bort områdena 
matlagning och läxläsning helt. Det verkar som 
beslut om föreslagna regelförändringar tas i 
samband med höstbudgeten. Det innebär att 
propositionen läggs fram i oktober och beslu-
tas av riksdagens i december. Vi får följa 
händelseutvecklingen i media.                     

Tjejkväll på Installations Gruppen Bohuslän, tema: kök & badrum.



Välkommen till oss!
Vi är några som vill berätta kort om varför vi tycker att VVS-yrket är så speciellt, 

och varför vi valde denna väg efter skolan. Vi hoppas att detta kan bidra till att

fler väljer yrket och att kanske just du vill bli en av oss.

”Efter lärlingsperioden och några år som VVS-

montör tipsade min arbetsgivare mig om IUC. Nu 

läser jag till installationsingenjör för att sen kunna 

arbeta som projektledare, konstruktör eller teknisk 

säljare. VVS-yrket är ett varierande jobb och har 

alltid mycket som ska lösas. Räknar jag dessutom 

in den sköna arbetsmiljön och arbetskompisarna så 

har jag ett drömjobb!”

Simon Jansson, 24 år

Student Kavelbrogymnasiet 2006, 

idag vidareutbildning IUC

”Jag jobbar som lärling idag. Det 

händer saker hela tiden, så  

dagarna går fort. Jag får lösa  

problem, verkligen tänka 

till och jobba mycket med 

det praktiska. Älskar att 

svetsa och ser fram emot 

när jag är fullbetald och 

har de rätta licenserna. 

Är nog rätt nöjd.”

Anton Broman, 20 år
Student Energiprogrammet  

De La Gardiegymnasiet 2010

”Jag tycker om att arbeta med kroppen. Min trä-

ning med gym, fotboll och bandy gör att man rår 

på allt. Jag gillar de halvstora bygguppdragen. Då 

får man direkt klart för sig planeringen i stora drag 

och arbetar tillsammans med 2-3 kollegor. Jag 

kommer nog att jobba med detta många år fram- 

över och sen försöka vidareutvecklas och kanske 

göra annan karriär inom företaget.”

Thomas Andersson, 23 år

Student Kattegattgymnasiet 2007
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Avsändare: VVS 2000, c/o Solweig Einarsson Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda

Sören Adolfsson Tel 031-734 35 50
Mobil 0702-65 21 40 Fax 031-734 35 59
E-post: soren@installationsbolaget.se

Andreas Aristiadis Tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@imtech.se

Hallandssektionen
Joakim Johansson  Tel 035-16 10 62
Mobil 0730-46 10 62 Fax 035-16 10 01 
E-post: joakim.x.johansson@bravida.se

Krister Andréasson Tel 035-16 17 29
Mobil 0708-19 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Skaraborgssektionen
Håkan Åström Tel 0515-72 17 71
Mobil 0703-10 94 94 Fax 0515-72 17 79
E-post: hakan.astrom@vastgotaror.se

Lars-Erik Larsson Tel 010-475 25 61
Mobil 010-475 25 61 Fax 0510-200 15
E-post: lars-erik.larsson@imtech.se

Boråssektionen
Peter Sjögren Tel 033-13 94 10 
Mobil 0706-30 38 23 
E-post: peter@energiror.se

Tomas Persson Tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 Fax 033-12 28 75
E-post: tomas@abri.nu

Fyrstadssektionen
Johan Wennberg Tel 0520-47 28 00
Mobil 0705-77 42 88 Fax 0520-141 54 
E-post: johan.wennberg@bravida.se

Peter Karlsson Tel 0523- 37 000
Mobil 0703-73 74 14 Fax 0523-304 55 
E-post: peter@comfortkungshamn.se

Göteborgssektionen
Anders Bergvall Tel 031-86 78 74
Mobil 0705-86 56 10 Fax 031-87 59 08
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se

Kontakt & Support VVS 2000
VVS 2000 Support c/o Solweig Einarsson
Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda 
Mobil 0735-53 25 65 Tel 0302-319 71 
E-post: solweig.einarsson@vvs2000.se 

Styrelsen
Peter Garnbratt, ordf.
E-post: peter.garnbratt@vvs2000.se

Andreas Aristiadis, v. ordf. Tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@imtech.se

Styrelse och kontaktpersoner

Redaktion & annonser
Redaktion: Peter Garnbratt, VVS 2000 
Göran Köllerström, ReklamChef att hyra 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
Toro-Götatryckeriet AB, Göteborg 
Annonser: reklamchef.a.h@bahnhof.se

Stipendiaterna 
i Skövde.

Stipendiaterna 
i Göteborg.

armatec.se

(forts. från sid 1 - Stipendier från...)
...om branschens status, olika arbetsmoment 
och en inblick i en VVS:ares arbetsdag. Ovär-
derligt för alla de elever som står inför sina 
vägval av utbildningsprogram och framtida 
yrkesval inom VVS. 

Vår regions yrkesgymnasier ligger i 
framkanten i landet med att leverera väl 
förberedda och kunniga studenter till vår 
VVS-bransch. Lärarna har som alltid en 
nyckelroll. Samspelet mellan de olika 
skolorna och VVS-företagarna i det lokala 
området är viktigt under studietiden. Och 
detta fungerar suveränt i vårt distrikt. 
En som ville förädla detta samspel ytterligare 
är Christer Gustafsson, till vardags gymnasie-
lärare på VVS & fastighetsprogrammet  
på De la Gardie Gymnasiet i lidköping.
– Jag ville veta mer om hur vardagen ser ut på 
rörföretaget. Om  vi på skolan använder rätta 
material, gör övningarna med installationer, 
materialhantering och olika arbetsmoment som 
motsvarar verkligheten.  Av en tillfällighet hörde 

VVS 2000 önskar alla 
en härlig sommar!

www.vvs2000.se

Alla stipendiaterna 2015:
De la GardieGymnasiet lidköping 
1. Per ekelund   2. linus andersson 

KattegattGymnasiet halmstad 
1. anton håkansson   2. William andresen 

KavelbroGymnasiet Skövde 
1. oskar kjellman    2. erik Wahlström  

Nils EricsonGymnasiet Trollhättan 
1. robert karlsson   2. rebecka calmtun  

Viskastrandsgymnasiet Borås 
1. Patrik eliasson claesson   2. adam frick

YTC Lindholmen Göteborg 
1. Samuel knuthén   2. alexander olgarsson

Detta är VVS 2000
VVS 2000 är en västsvensk branschorganisation som arbetar för branschen och 
sina medlemmars bästa. Vi tror på en stark VVS-bransch med bas i den nyckelroll 
vi spelar för att skapa trivsel och förutsättningar för människor och företag. www.vvs2000.com

”Idag jobbar jag som projektledare och resan dit har varit både spännande och lyckosam. Efter lärlingstiden och några år som VVS-montör, kände jag det var dags att vidareutbilda mig. Gick 2,5 år på IUC i Katrineholm på linjen Installationsteknik. Då hade jag fått ett stipendie som beta-lade en del, inkl. löftet att komma tillbaka som kalkylator och senare projektledare. Träffar väldigt många yrkeskategorier och människor i kedjan från idé, planering, uppbyggnad och överlämning till kund. Jag har frihet – men under stort ansvar!”

Martin Landström, 29 år,Student Energiprogrammet, LindholmenGymnasiet 2001

”Här känner jag att jag kommit helt rätt! Efter praktiken på 15 veckor, var det ganska självklart att jag sökte till Abri.  Nu ska jag bara se till att klara av lärlingsåren och slutprovet på ett bra sätt, sen väntar yrket som VVS-montör – mycket praktiskt, händer mycket och är spännande! Jag går tillsammans med en kanonkille idag, så jag lär hela tiden. Detta är yrket jag kommer att hålla på med länge.”
Erik Svensson, 20 år,Student Energiprogrammet Sven Ericson Gymnasiet 2010

”Har jobbat några år nu och det är riktigt kul. Jobbet som VVS-monör ger mig stor frihet och innebär att jag har hand om många olika typer av uppdrag. Gillar mest de lite mindre jobben. Har bra lön och schyssta arbetskompisar. Ska pre-cis börja bygga hus. Det blir bara bättre och bättre.”
Peter Andersson, 30 årStudent Energiprogrammet, Östrabogymnasiet 2001

”Som vuxenstuderande på Energiprogrammet kunde jag kombinera praktiken med teorin på skolan på ett smidigt sätt. Sökte sen själv upp olika företag och på NVS blev det napp. Började som lärling och är idag anställd som VVS-montör. Gillar att jobba med händerna, med problemlös-ning, i team och gärna på lite större objekt. Känns riktigt bra.”

Erik Eriksson, 27 årStudent Energiprogrammet De La Gardiegymnasiet 2010

Valet av VVS-yrket ger dig  

 många möjligheter

VVS-branschens yrkesmän ser till att alla kan ha tillgång till de mest självklara bekvämligheterna som bra inomhusklimat, 

värme och rent vatten, både i de privata hemmen som på företag och institutioner. Den som arbetar med VVS arbetar själv- 

ständigt, har många omväxlande arbetsuppgifter, är oftast fysiskt aktiv, jobbar mycket med problemlösning och har en stor 

frihet i sitt arbete. Nu och i framtiden är omtanken om miljön en växande angelägenhet för alla. Energiteknik blir allt viktigare, 

liksom energi- och klimatåtgärder. VVS-branschen kommer att leda denna utveckling framöver.  

 Därför är tillskottet av kunniga och engagerade VVS-yrkesmän ännu viktigare. Ansvaret är stort, yrkesstatusen ständigt  

stigande och utvecklingsmöjligheterna många. Vi vill i denna folder visa olika roller inom VVS-branschen, hur du kan välja 

olika vägar och utvecklas inom yrket.

Kompetensutveckling och 

eftergymnasiala studier

Många olika  
karriärvägar 

Alla vill ha ett trivsamt inomhusklimat. 

Det är du som VVS-montör som gör 

detta möjligt. Du arbetar med service 

eller på ett bygge. Det handlar mycket 

om att dra rör, montera tvättställ och 

element, installera pannor och varmvat-

tenberedare. Du är en god problem-

lösare och duktig på att hitta smarta 

lösningar.

Här handlar det om det övergripande 

ansvaret för olika projekt. Det innebär 

att du ansvarar för ekonomin, gör upp 

inköpsavtal, sköter tidplaneringen, tar 

fram kvalitet- & miljöplaner, samt arbetar 

fram riskanalyser. Dessutom rapporterar 

du ofta till egna företagsledningen.

En filialchef arbetar med att leda, 

planera, administrera och utveckla verk-

samheten i ett område. Detta inbegriper 

resultat-, personal- och budgetansvar, 

samt många kund- och leverantörskon-

takter. Du har helt enkelt huvudansvaret 

för precis allt som sker på kontoret i ert 

område.

Du driver tillsammans med produktche-

fen utveckling och framtagning av nya 

produkter som ni planerar att ta in i sor- 

timentet. Du har regelbundna kontakter 

med leverantörer i Sverige, Europa och 

Asien. I tekniska frågor även med din 

egen kundtjänstverksamhet.

Många industrier hanterar och trans-

porterar vätskor och gaser. Rören, som 

aldrig får läcka, kan innehålla fjärrvärme, 

fjärrkyla, olja, gas eller kemiska syror. 

Då krävs en säker och välutbildad 

industrimontör. Detta yrke är mycket 

omväxlande. Svetsning är en stor del 

av arbetet.

Som anställd hos en VVS-grossist 

fungerar du som säljare till i första hand 

företagskunder. Du kommer att ha rol-

len som rådgivare åt olika VVS-företag 

vad gäller verktygs- och materialval. 

Yrket innefattar både försäljning, inköp, 

offertarbete och lagerhantering.

En kalkylator beräknar och tar fram 

kostnadsförslag på olika projekt, t.ex. 

entreprenader, ombyggnader och rena 

VVS-installationer. Till hans/hennes hjälp 

finns specialanpassad och ständigt 

uppdaterad programvara. En kalkylator 

är även väl insatt i entreprenadjuridiken.

Som servicetekniker kan du jobba med 

specifika produkter som t.ex. värme-

pumpar och pannor. Det kan även vara 

allmänkontroll och service. Drift och 

underhåll är andra områden som kräver 

en snabbtänkt och problemlösande 

servicetekniker.

En isoleringsmontör isolerar rör och 

cisterner för att spara energi, stänga ute 

buller, skydda mot brand eller för att be-

vara värme och kyla i olika installationer. 

Ibland kläs isoleringen med plåt för att 

skydda mot väder, vind och stötar. Det 

krävs stor yrkeskunskap och kreativt 

tänkande.

Här kan du jobba antingen i grossist- 

eller fabrikantledet. Du representerar, 

ger råd, offererar och säljer många olika 

produkter, ofta med lite mer komplice-

rade funktioner. Produkterna kan vara 

golvvärme, rör och delar, porslin, tek- 

niska armaturer, värmepumpar, tekniska 

system och kylsystem.

Möjligheterna att driva eget företag är 

stor inom branschen. Många tar den 

chansen efter några år som anställd 

hos VVS-installatör, ibland även hos 

VVS-producent och/eller -grossist. Som 

egen företagare tar du själv på dig flera 

av rollerna som nämns i denna folder.

Efter några år som VVS-montör kan du 

arbeta som servicemontör både hos 

privatpersoner och företag, i befintliga 

anläggningar och bostäder. Även jour-

service kan förekomma. Med din ser-

vicebil är du ute för att lösa varierande 

problem hos kunderna.

Du som ska arbeta som sprinkler-

montör monterar sprinklersystem som 

brandskydd. Både för att rädda liv 

och att skydda fastigheter och dess 

verksamhet. I yrket ingår även att 

utföra underhållsarbeten på sprinkler-

anläggningar.

Som energioptimerare ligger det på din 

roll att ta fram underlag på energi-

besparande åtgärder både för hus 

och större fastigheter. Du ska göra 

utredningar på nuläge och förbättrings-

åtgärder, samt ta fram livscykelanalyser. 

Denna roll innefattar även injustering 

och byten av cirkulationspumpar.

Efter att ha fått en bred och omväx- 

lande erfarenhet av branschen, är det 

några som känner för att ta steget vi- 

dare och dela med sig av sina egna er- 

farenheter. De vill lära andra yrket enligt 

de läroplaner som finns.

Med vidareutbildning kan du bli VVS-

ingenjör som bestämmer VVS-systemet 

från början. Med fokus på energi och 

miljö konstruerar man avlopps-, vatten-, 

värme- och kylsystem på ett smart sätt.

Denna person är verkligen spindeln 

i nätet. Arbetsledaren jobbar i själva 

produktionen och är stor del av sin tid 

ute på de olika arbetsplatserna. Han/hon 

har direktkontakt med alla sina montörer 

och ansvarar för all materialbeställning. 

Sammanställning av egenkontroller och 

närvaro på olika arbetsplatsmöten är 

andra viktiga uppgifter.

Du arbetar antingen som säljare eller  

tar huvudansvaret som butikschef.  

VVS-butiken fungerar ofta som visnings- 

rum, ett ”showroom”, med många olika 

valmöjligheter och miljöer att ”känna på”, 

där slutkunden ofta tillsammans med 

VVS-installatören kan resonera sig fram 

till de bästa lösningarna. Du är här en 

mycket värdefull rådgivare.

Grundutbildningen till VVS-montör tar normalt fem år. Tre år i VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet inkl. 

praktikperioden på ett VVS-företag, samt två lärlingsår anställd på ett VVS-företag. För att sedan gå vidare inom 

VVS-branschen kan du utbilda dig antingen inom företaget du arbetar på eller läsa vidare på yrkeshögskola, 

högskola eller universitet till en ingenjörsexamen. Du kan också välja någon av de intressanta KY-utbildningarna.

Möjligheterna till karriärutveckling inom VVS- och installationsbranschen är stora. Många läser vidare till arbets-

ledare, projektledare, säljare, företagsledare eller specialist inom energi och miljö. Spetskompetens och kunskap 

som ofta efterfrågas är energieffektivisering och integrerade system med konventionell och förnybar energiteknik, 

kompetens inom mätning, styr- och reglerteknik, el/telekunskap för smarta hus med olika digitala lösningar för 

bland annat komfortstyrning, samt SäkerVatten auktorisation.
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Yrkesinformation från den västsvenska intresseorganisationen vvs 2000

VVS FramtidSyrket!

Gymnasielärare  
pryar på rörfirma
jag att ”arbetsplatsförlagd kompetensut-
veckling” skulle kunna vara möjligt även för 
lärare med 2-4 veckor ute hos företag. Dess-
utom delfinansierat genom  statsbidrag.

– Snabbt tog jag kontakt med berörd myn-
dighet och Bravida här i lidköping. efter 
några veckor var jag ute på företaget. Det 
blev en stark aha-upplevelse under de fyra 

veckor jag var där. lärde mig mycket nytt, fick 
bekräftat att mycket av det vi gör är bra. men 
framför allt fick jag känna pulsen, närvaron, 
snacket och hur livet som VVS-installatör ter sig. 
Guld värt för en lärare som ska motivera och 
lära ut, avslutar Christer.                            

Kontakta oss 
innan 

det blir rörigt


