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I alla de kommuner som ingår i 
Göteborgs arbetsmarknads-

region finns planer på 
bostadsbyggande, kon-

tor, handel, infra-
struktur och logistik 
för mellan 800 och 

1000 miljarder kronor 
fram till 2035. Sannolikt 

ännu större belopp, enligt  
 en grundlig inventering  
 av planerade byggprojekt som  
 Sweco gjort för Business Region 
Göteborgs (BRG) räkning. Det är långt mer än 
vad olika tidigare bedömningar landat på.

– Den höga investeringstakten skapar många 
möjligheter för regionens befolkning, närings-
livet och tillväxten. Men vi såg ett stort behov 
av att skaffa en överblick och ett underlag för 
planering när så mycket ska genomföras  
parallellt, säger Andreas Göthberg, ansvarig  
för Internationella Etableringar på BRG.

B R A N S C H K L I P P

KONJUNKTURBAROMETERN NOVEMBER 

        Ljust stämningsläge  
i ekonomin

Barometerindikatorn steg för tredje 
månaden i rad i november till 107,9 från 
106,2 månaden innan. Nivån visar på ett 
ljust stämningsläge i ekonomin. I närings-
livet bidrog tillverkningsindustri, bygg- och 
anläggningsverksamhet samt privata  
tjänstenäringar till uppgången. Hushållens 
förtroende för ekonomin steg ytterligare i 
november och synen på den egna 
ekonomin är nu mer optimistisk än på över 
nio år. Företagen inom bygg- och anlägg- 
ningsverksamhet rapporterar om stark  
sysselsättningstillväxt de senaste  
månaderna, även om den mattats av en 
aning jämfört med tidigare. Samtidigt säger  
fortsatt en stor andel byggföretag att  
arbetskraftsbrist är det främsta hindret för 
ökat byggande.

Vi gör det enklare 
att vara proffs

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Vi gör det enklare att vara proffs

BUTIKER I VÄST: 

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

Falköping, Kungsbacka, Kungälv, Lidköping, Mariestad, 

Skövde, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, Varberg

För mer information gå in på www.ahlsell.se

Byggen för 1 000 miljarder 
kronor förbereds i Göteborgs-
regionen de närmaste 20 åren

Var tredje golvbrunn felinstallerad
Golvbrunnen är den enskilt svagaste punkten i 
våtrummet. Ofta uppstår fuktskador på grund 
av att golvbrunnen blivit felmonterad. Detta 
enligt försäkringsbolaget Gar-Bo som driver ett 
arbete som ska minska antalet felaktigt mon-
terade golvbrunnar.

IMI Hydronic Engineering AB
Tel: 020-81 00 22

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

Eclipse
Nästa generation radiatorventiler

Enkel injustering 
Automatisk 
flödesbegränsning  

Perfekt för renovering

EM i yrkesskicklighet 
Den 1-3 december 2016 samlades ung- 
domar från hela Europa i Göteborg för att 
tävla om EM-titeln i yrkesskicklighet i hela 
35 olika yrken. Evenemanget vill visa 
yrkesutbildningens möjligheter till arbete, 
eget företagande, fortsatta studier och  
individuell utveckling. 

Vinnare i VVS-klassen hittar du på  
http://euroskills.com

Högtryck med  
mersmak
Årets Föreningsstämma tillika Jubileums- 
stämma samlade även i år ett stort antal  
deltagare. Efter ordförandes lansering av en 
ny gemensam hälsning à la fotbollens vulka-
nen, så kände sig alla rejält varma i kläderna. 
De allra flesta av medlemsföretagen går för 
högtryck, något som genomsyrade stämmans 
atmosfär. Efter de stadgeenliga punkterna och 
aktivitetsplan för nästa år samt den egna 
stämman för Septemberfonden, så kom man 
in på angelägenheter med fokus både för de 
enskilda medlemsföretagen som för  
föreningen. VVS 2000 har en viktig roll som 
remiss i ett flertal branschfrågor. I år har man 
bl.a. fört fram medlemmarnas åsikter kring 
VSS-företagens samgående med elektrikerna, 

Risker för flaskhalsar och  
kompetensbrist
– I kartläggningen framkommer betydande 
risker för flaskhalsar och kompetensbrist inom 
både planering, bygg och anläggning. Det 
gäller också att regionens utveckling uppfattas 
så attraktiv att finansiella aktörer är beredda att 
satsa det kapital som behövs.

Sweco har samlat in underlag och data från ett 
stort antal aktörer inom bygg- och fastighets-
branscherna. Det är många saker som kommer 
att påverka det verkliga utfallet. Befolknings-
utveckling, näringslivets strukturomvandling 
och konjunkturutveckling är exempel på 
omvärldsfaktorer som får betydelse. 

Även en befolkningsprognos har tagits fram. 
Den ökade inflyttningen kan göra att regionens 
befolkning ökar med närmare en kvarts miljon 
människor till år 2035, avslutar  
Andreas Göthberg på BRG.                   

med gemensamt servicebolag och samman- 
slagning av lokalföreningarna.

Det kom också fram många bra synpunkter 
och goda förslag på hur man måste ta tag i 
den befintliga och              forts. sid 2

Föreningsstämman 2016:



P E T E R S   L E D N I N GByggtekniska förutsättningar 
skapar bättre installationer
Branschregler Säker Vatteninstallation 
beskriver hur VVS-installationerna i en 
byggnad ska vara utförda för att vara 
fackmässiga och kunna uppfylla 
kraven som ställs i Boverkets 
byggregler. Reglerna är framtagna för 
att förenkla utförandet för 
auktoriserade VVS-företag och styr 
bara VVS-arbeten. Men för att en byggnad och 
dess VVS-installationer ska uppfylla kraven i 
byggreglerna och anses fackmässigt utförda 
måste även vissa arbeten som ligger utanför 
VVS-installationen uppfylla särskilda krav. Det 
måste finnas byggtekniska förutsättningar för 
detta. 

– Detta är vårt sätt att påverka och klargöra 
hur övriga arbeten ska utföras för att skapa det 
bästa slutresultatet, förklarar Fredrik Runius, 
projektansvarig på Säker Vatten. Arbeten som 
ingår i Byggtekniska förutsättningar utförs 
normalt av andra entreprenörer än VVS-
företaget, till exempel bygg- eller 
tätskiktsentreprenörer. Exempel på 
byggtekniska förutsättningar kan vara 

konstruktioner för att fästa in 
installationer i, eller en utformning av 
tätskikt i inbyggnader eller 
installationsschakt. Arbetena utförs 
normalt vid olika tidpunkter och ibland 
till och med efter att VVS-företaget har 
avslutat sitt arbete. Därför är det inte 
möjligt för VVS-företaget att kontrollera 

dessa arbeten, medan i andra fall kan det 
dessutom vara svårt för företaget att bedöma 
om de byggnadstekniska förutsättningarna är 
rätt utförda, avslutar Fredrik. 

Sedan årsskiftet är de 
Byggtekniska 
förutsättningarna 
(löpande) integrerat i de 
nya Branschreglerna - 
men finns även som en 
separat broschyr. 

Broschyrerna går att 
beställa eller ladda  
ner på:

www.säkervatten.se

Nyhet!

Ifö Spira
möbelpaket 

Ifö Spira 6260 
WC-stol  

Ifö Spira helt 
utan spolkant
som standard

Sitt inte  
lugnt i båten
De flesta av våra med- 
lemmar är inne i en intensiv  
fas med möjligheter som bara verkar öka. 
Konjunkturbarometrar visar samstämmigt 
på ett gynnsamt läge både i bygg- och  
fastighetsbranschen, likaväl som i  
hushållen. 

De massiva bygginvesteringar som nu plan-
eras i vår region ger vår bransch oanade 
möjligheter att ta hand om vår del av denna 
kaka. Ett läge att bara sitta lugnt i båten 
och njuta av allt som serveras?

Tvärt om. Det är nu som agnarna skiljs från 
vetet, när kraven på att synas och profilera 
sig ökar. Det är nu det är tid att ytterligare 
bättra på de egna kvaliteterna. Att öka  
effektivitet, att bli bättre på att agera gente-
mot och tillsammans med beställare och 
övriga underinstallatörer. Att arbeta på att 
vara en attraktiv arbetsgivare kommer att 
visa sig viktigt, då många förutspår en brist 
på montörer. Att i tid se till att ta in den 
unga generationens VVSare, genom 
lärlings- och praktikplatser och ha en nära 
dialog med sina lokala skolor.

VVS 2000 arbetar på olika plan med att 
hjälpa våra medlemmar möta ett ökande 
behov från byggarna på struktur. Fler  
projektledare, med rätt kompetens och  
rollbeskrivning är ett steg. Vi fortsätter att 
förse våra gymnasier med bra informations-
material för att lärare ska kunna intressera 
och leda sina elever  rätt i deras val. Vi har 
lokala träffar i varje distrikt som fungerar 
som forum för branschdiskussioner, lokala 
och individuella angelägenheter.

Så sitt inte stilla och var nöjd! Se till att 
skaffa dig ett par extra åror. Utveckla dina 
konkurrensfördelar och ha en bra intresse-
organisation som jobbar för dig, där du kan 
skapa ett ovärderligt kontaktnät.

Är du inte medlem ännu? Kanske är  
VVS 2000 just det bollplank och stöd som 
du letar efter. Välkommen att kontakta 
något av våra fem distrikt (sid 4), så får  
du veta mer om oss och vad vi kan  
göra för dig.

Viktigt tillägg i ROT
Förändringstakten är fortsatt hög 
när det gäller ROT, påpekar Björn 
Engelbrektsson som arbetar med 
kontroll av ROT och RUT på 
Skatteverket. 

Ett speciellt område tas upp i Skatteverkets 
ställningstagande ”Skattereduktion för rot- 
arbete – reparation av maskiner nödvändiga för 
bostadens funktion” från 2016-09-05. Där 
påpekas att skattereduktion för rotarbete 
medges för reparation av sådana maskiner och 
inventarier som är fast monterade i bostaden 
och vars funktion är nödvändig för att förse 
bostaden med värme och vatten. Men, arbets- 
kostnad för översyn och kontroll av sådana 
maskiner och inventarier är däremot att  
jämställa med service och ger inte rätt till  
skattereduktion, avslutar Björn.

Mer info på www.skatteverket.se 

ROT-avdrag tillåts för reparation av 
alla värmesystem
Alla värmesystem som är fast monterade i 
bostaden och vars funktion är nödvändig för 
att förse bostaden med värme och vatten är  
nu berättigade till ROT-avdrag. Allt enligt 
Skatteverkets nya ställningstagande.

ROT-avdraget het fråga i riksdagen
43 riksdagsmotioner tar upp ROT-avdraget i 
årets motionsflod som totalt innehåller hela 
3 418 motioner.

Föreningsstämman 2016 forts. från sid 1

kommande montörsbristen och hur man kon-
kret kan arbeta med att förbättra projektledar-
rollen. Vad händer med konkurrenssituationen 
på marknaden när företagens storleks- 
sammansättning ändras? Eller som i Väst-
sveriges och Göteborgsregionens fall, enorma  
bygginvesteringar som planeras de närmaste 
20 åren. Hur ska våra kontaktytor se ut fram- 
över, med tanke på alla nya kanaler och  
sociala medier? Hur ska vi höja statusen i 
VVS-yrket och locka fler unga till vår bransch 
var ett annat.

Som avslutning på dagens stämma fick vi en 
magisk föreställning i konsten att läsa andras 
tankar. Lars-Peter Loeld gav oss en hisnande 
resa och många skratt. Kvällens aktivitet på 
Trädgårn blev en nostalgisk och proffsig show 
med Niklas Strömstedt på temat Storhets-
vansinne. Över 230 deltagare från vår organi-
sation som även var med på kvällen visar att vi 
har ett bra koncept som många uppskattar.  

En ny konjunkturprognos från Sveriges 
Byggindustrier visar på att flerbostadshus- 
byggandet är i nivå med miljonprogrammets 
dagar. Bostadsinvesteringarna stiger kraftigt 

sett till hela prognosperioden 2016-2017. 
Uppgången på byggmarknaden är fortsatt bred 
och såväl lokal- som anläggningsinvesteringar-
na ökar.

Byggandet av flerbostadshus mot rekordnivåer

Jag önskar dig och  
företaget en riktigt  
God Helg 

Peter Garnbratt
Ordförande VVS 2000



VVS-JURISTENS RÅDIGA RUTA
Advokat Erik Kjaer, MAQS Advokatbyrå 
Göteborg AB   erik.kjaer@maqs.com

Enligt AB04/ABT06 är tanken att 
en entreprenad ska avslutas 
med en slutbesiktning. Om slut-
besiktningen godkänns leder det till en rad 
betydelsefulla effekter. Entreprenadtiden 
anses avslutad och risken för entrepre-
naden övergår till beställaren. Vidare startar 
garantitiden och en rad preskriptionstider 
för framställande av krav, för både  
beställare och entreprenör börjar ticka.

Det är inte ovanligt, framförallt vid mindre 
entreprenader, att någon slutbesiktning inte 
genomförs. Entreprenören packar helt 
enkelt ihop sin utrustning och beställaren 
börjar använda den färdigställda entrepre-
naden. AB 04/ABT 06 innehåller regler för 
hur bland annat riskövergången ska bedö-
mas i en sådan situation. Enligt reglerna 
anses entreprenaden övertagen vid den tid-
punkt då en slutbesiktning skulle ha utförts.

Den uteblivna besiktningen får dock en del 
effekter som inte nämns i avtalen. För det 
första får beställaren bevisbördan för att 
garantifel fanns redan vid tidpunkten för  
övertagandet. Det omvända gäller om en 
slutbesiktning har genomförts. För det 
andra får den uteblivna besiktningen 
betydelse för entreprenörens möjlighet att 
framställa krav. I ett mål från högsta dom-
stolen och i ett nyligen prövat mål i  
hovrätten har det slagits fast att det är 
beställarens ansvar att se till att det genom-
förs en slutbesiktning. Om beställaren inte 
tar det ansvaret träffas inte entreprenörens 
krav av de korta preskriptionstider som 
finns i AB 04/ABT 06. Istället gäller pre-
skriptionslagens tioåriga preskriptionstid.  

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

Betydelsen av ute-
bliven slutbesiktning

Vi ser redan nu en brist på montörer i 
regionen. De planer på byggande som idag 
finns för Göteborg och Västsverige, kommer 
att medföra  att det behövs många fler 
montörer de kommande åren.
En långvarig montörsbrist driver på kost-
naderna som i sin tur skapar obalans och 
försämrar konkurrenskraft och lönsamhet 
hos våra medlemmar.
– Våra höga krav i Sverige har hållit 
tillbaka utländska företag. Men 
när det är brist på arbetskraft 
får även lågprisföretag, ofta 
med sämre kvalitet, en chans 
att komma in, menar ord-
föranden i VVS 2000 Peter 
Garnbratt. I Stockholm ser vi 
redan en utländsk konkur-
rens växa sig allt starkare. 
Några av dessa utbildar sig i 
SäkerVatten och lär sig allt efter-
som att leverera både bättre 
standard och högre kvalitet. Vad 
kan då våra medlemsföretag och vi 
som intresseförening göra för att 
möta detta?

Brist på montörer oroar
Fler måste inse värdet av lärlingar  
Våra VVS-gymnasier och skolor utbildar många 
elever med goda färdigheter, ambitioner och 

visioner att snarast visa vad dom går för ute 
i näringslivet. Dessa ungdomar kommer 
garanterat att behövas ute i våra 
medlemsföretag.

– Idag vill alla anställa erfarna montörer, 
men inte så många vill ta lärlingar 
förklarar Anders Bergvall, plats-

chef på Bravida/VVS-Teknik i 
Mölndal. 

– Vi måste som bransch 
hjälpas åt att ge de nya en 
chans att slutföra sin ut- 
bildning och komma ut i 

praktik. VVS 2000s och min person- 
liga rekommendation är därför att 
många fler medlemsföretag ser över 
sina möjligheter att ta in en eller flera 
lärlingar. Det kommer alla att ha  
glädje av, avslutar Anders.        

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

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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Projektledare
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induStrimontör GroSSiSt
kalkylator
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Yrkesinformation från den västsvenska intresseorganisationen vvs 2000

VVS FramtidSyrket!

SLUTA TA RISKER MED VATTNET!  www.säkervatten.se

Distriktets alla gymnasier med VVS-linjer är 
överens: ansökningarna till nästa års VVS-
program har visat på ett extra högt tryck i höst. 
De flesta av gymnasierna har fyllt sina klasser. 
Att skolorna i vår region håller hög klass, sam-
tidigt som utsikterna att relativt lätt få ett bra 
och välbetalt jobb efter skolan, har säkert varit 
starka faktorer. VVS-företagarna kontaktar  
skolorna oftare idag och förhör sig om när fler 

duktiga VVS-elever kan tänkas vara på väg ut i 
yrkeslivet. Detta medför även att skolorna lät-
tare kan planera in elevernas APL och praktik-
platser. 

– Detta är verkligen nåt som jag kan skriva 
under på, säger Tommy Persson, rektor på 
Kattegattgymnasiet i Halmstad. Sen har vi ju 
tillgång till ett bra informationsmaterial från 
VVS 2000 som beskriver de olika yrkes- och 

Högt söktryck för VVS-programmen
karriärvägarna inom VVS. Detta är ett bra stöd 
i vårt arbete att intressera och leda nya elever 
rätt i sina val. Något som kan förbättras? 
Skulle i så fall vara att till nästa edition även  
få med några fler tjejer i materialet,  
avslutar Tommy.                                              

Många fel och brister kring  
personalliggare
Sedan den 1 januari 2016 ska alla på ett bygge 
registrera sin närvaro i en elektronisk personal-
liggare. Oannonserade kontrollbesök av 
Skatteverket har visat på många fel och brister. 
Syftet med den nya lagen är att skapa sunda 
konkurrensförhållanden och att motverka  
svartarbete och ekonomisk brottslighet.

Sverige har näst högst byggpriser  
i Europa
Sverige har fortsatt höga byggpriser i EU.  
Nytt för i år är att vi dessutom har gått om 
Norge och därmed intagit en andraplats i hela 
Europa, endast Schweiz har högre byggpriser, 
enligt ny statistik från Eurostat.

VVS-branschen får ta sig en rejäl 
funderare
Bara drygt hälften av de elever som går ut 
gymnasiets VVS- och fastighetsprogram  
får lärlingsplats.

– Varenda VVS-firma i landet har ett gigantiskt 
egenintresse av att ta emot lärlingar, säger 
gymnasieminister Anna Ekström (S).

Energibyggare – höj kompetensen!
Skärpta krav på energieffektivitet vid byggna-
tion och renovering – och ökad efterfrågan hos 
kunderna – innebär att bygg- och installations-
företag tjänar på att höja kompetensen hos 
sina medarbetare. Det tror i alla fall 
Installatörsföretagen.

Tecken på en växande svart 
marknad?
Samtidigt som försäljningen av byggmaterial 
ökar kraftigt i den byggrelaterade detaljhan-
deln, kan man konstatera att antalet köpare av 
hantverksarbeten med ROT-avdrag har min-
skat. Allt enligt Industrifakta.
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Läs mer på moraarmatur.se

• Traditionell blandare med spaken
• Beröringsfri spolstart med sensorn
• Sensorn kan kopplas ur för rengöring
• ESS (energisparsystem) och mjuk-

stängning
• Eco-strålsamlare

EcoSafe ESS Mora Eco Soft Closing

Mora Cera Duo 

VVS-utbildningen 
på Dahlstiernska 
gymnasiet i 
Mellerud, arbetar 
sedan några år 
med en pedagogik 
som låtit höra om 
sig. Man har för-
lagt kärnämnen 
och yrkesämnen i 
samma lokaler och 
har sen på fritiden 

bedrivit forskning kring bemötande och  
ämnesintegrering. Resultaten hos eleverna har 
inte låtit vänta på sig. Nu har de båda lärarna 
Kent Palm (yrkeslärare VVS) och Helena 
Genemo (kärnämneslärare) fått ett för året 
nyinstiftat pris (VVS-branschens yrkesnämnd) 
som Årets Lärare.

Medlemskonferens i Orsa 12-15 jan
Dags igen för den mycket uppskattade 
vinterresan. Här förenar vi diskussioner 
om branschfrågor med aktiviteter för 
hälsan. Vi bor tillsammans i stora stu-
gor där vi lagar mat och umgås. Vi 
knyter nya kontakter och nätverkar i 
glada vänners lag.

På fritiden är det utomhusaktiviteter som 
dominerar. Många åker längdskidor. Har 
du aldrig provat så gör det! Vi lovar en 
oförglömlig upplevelse (vi hjälper till med 
instruktörer både för dig som är nybörjare 
och för dig som redan är van 
Vasaloppsåkare). Andra åker utför eller 
skoter. Alla som tillhör våra medlemsföre-
tag är välkomna. VVS 2000 subventione-
rar vissa aktiviteter för att så många som 
möjligt skall kunna komma med. 

Vill du veta mer så hör av dig till din 
lokala sektion snaras!

God Jul &
Gott Nytt År!

önskar VVS2000

God Jul &
Gott Nytt År!

önskar VVS2000

Unik pedagogik i Mellerud 
gav fin utmärkelse


