
INSTALLATIONSBRANCHEN

Erhvervsakademier som udbyder uddannelsen
 Erhvervsakademier Fuldtidsuddannelsen Deltidsuddannelse Akademi-
  Vvs-installatør uddannelse i vvs-installation
 
 Erhvervsakademi Dania,   
 Hadsten Udbyder Udbyder
 www.eadania.dk

 University College,   
 Aalborg Udbyder Udbyder
 www.ucn.dk

 Erhvervsakademiet Sjælland,  
 Slagelse Udbyder Udbyder 
 www.easj.dk

 Københavns Erhvervsakademi,
 Frederiksberg Udbyder Udbyder
 www.kea.dk

 Erhvervsakademiet Lillebælt, 
 Odense Udbyder Udbyder
 www.eal.dk

 Akademi MidtVest, 
 Herning Udbyder Udbyder
 www.eamv.dk

installationsbranchen

Uddannelse og

Der er mange muligheder for uddannelse  
i vvs-branchen:

Bred viden i en fuldtidsuddannelse,  
der rummer alle elementer lige fra  
ledelse og drift af virksomhed til den tek-
niske viden, der kræves for at søge  
en autorisation.

Målrettet teknisk viden i en deltids-
uddannelse, som giver mulighed for  
at søge en autorisation.

Målrettede korte forløb inden for bl.a.  
projektledelse, virksomhedsdrift, salg  
og kundeforståelse.

F U L D T I D S -  O G  D E L T I D S U D D A N N E L S E

VVS-autorisation til



Vvs-
installation

Vvs-energi-
uddannelse

AMU-kurser/ 
efteruddannelse

Vvs-installatør-  
uddannelsen

INSTALLATIONSBRANCHEN

Vvs-energiuddannelsen henvender sig til såvel unge 
som til ufaglærte og faglærte, der ønsker at uddanne sig 
til Vvs-energibranchen.

Vvs-energiuddannelsen veksler mellem skoleundervis-
ning og praktik i virksomheden.  
Undervisningen på skolen er gratis, og når du er i praktik 
i en virksomhed, får du lærlingeløn. 

Uddannelsen kan forkortes, afhængig af hvor meget 
relevant uddannelse og erfaring, lærlingen har.

Vvs-energiuddannelsen består af fire specialer:
l Vvs-installationstekniker (3 år og 9 mdr.)
l Vvs-energispecialist        (4 år)
l Ventilationstekniker        (4 år)
l Vvs og blikkenslager        (4 år)

 

 
 Du får løn under hele din læretid

 Få et overblik over Vvs-energiuddannelsen på:
 vvs-energiuddannelsen.dk 

Arbejdsmarkedsuddannelse 
Vvs-branchens AMU-kurser er til faglærte  
vvs-uddannede.

AMU-kurser på installationsområdet er f.eks.:
Energiteknik, blikkenslager og pladearbejde, ventilations- 
og køleteknik, kvalitet og dokumentation, salgsteknik.

l Certificering inden for gasområdet under 135 KW   
 (A-certifikat)
l Indregulering af klima- og ventilationsanlæg
l Energitjek af tekniske installationer
l Projektering af vandinstallationer 
l Installationer udført efter bygningsreglementet
l Blikkenslager og håndværkskunst

AMU-kurserne varierer i tid, typisk fra 1-5 dage (se det 
aktuelle kursus), og koster 108 kr. pr. dag. Kurserne gen-
nemføres på en erhvervsskole.

 Mulighed for tilskud: VEU-godtgørelse og 
 befordringstilskud

 Find og tilmeld dig på relevante kurser på:
 evukurser.dk / efteruddannelse.dk

Erhvervsakademiuddannelse
2 årig fuldtidsuddannelse på videregående niveau er 
målrettet faglærte, der ønsker at videreuddanne sig 
med mulighed for at søge fuld autorisation.

På vvs-installatøruddannelsen opnås både tek-
niske og ledelsesmæssige kompetencer inden 
for virksomhedsdrift

Uddannelsen indeholder bl.a.
Projektering, installation og drift af kedelcentraler, var-
me- og ventilationsanlæg, vand- og afløbsinstallationer 
samt gassystemer. Laboratorie- og måleteknik, teknisk 
dokumentation, sproglig kommunikation, matematik 
og fysik, informationsteknik. Virksomheden - herunder 
erhvervsmæssigt køb og salg, økonomi, organisation, 
projektledelse, jura, miljø og sikkerhed, kvalitet samt 
virksomhedsteknik.

Som led i uddannelsen skal den studerende ud i op til 3 
måneders praktik i en virksomhed - som regel i løbet af 
4. semester. 

 

 Mulighed for tilskud: SU 

 Læs mere om erhvervsakademiuddannelserne  
 på: www.ug.dk 

Akademiuddannelse
Deltidsuddannelse på videregående niveau er målret-
tet faglærte, der ønsker at uddanne sig sideløbende 
med deres arbejde. Akademiuddannelsen Vvs-installa-
tion består af moduler, hvor hvert modul afsluttes med 
en prøve. De kan tages enkeltvis og dermed som faglig/
teknisk efteruddannelse på et højere kompetenceni-
veau end AMU eller som en samlet uddannelse.

Tekniske moduler til at opnå fuld autorisation
Grundlæggende vvs-tekniske begreber: Sanitet, 
Varmeinstallation bolig, Kvalitet, Sikkerhed og miljø, 
Varmeinstallation bygninger, Gas A, Gasfejlfinding og 
Gas B samt Afgangsprojekt. Efterfølgende afsluttes 
med autorisations prøven. Modulerne, der læses på 
deltid, vil typisk være fordelt over ca. 3 år.

Yderligere moduler: For at opnå flere af de kompe-
tencer svarende til fuldtidsuddannelsen vvs-installa-
tør, kan der suppleres op med modulerne.
l Salg og kundeforståelse,
l Forretningsudvikling, 
l Projektledelse og teknisk entreprisestyrring. 

  Mulighed for tilskud: SVU, afhængigt af skoler-
nes tidsramme for modulernes gennemførelse.

 
 Læs mere om tekniske akademimoduler på 
 Bygovenpaa.dk

Uddannelse- og videreuddannelsesmuligheder inden 
for installationsbranchen.

Uddannelse
som gør jer bedre til vvs-installation

Som færdiguddannet vvs-installatør kan du bl.a. blive
l  Overmontør i en vvs-virksomhed (ledende medarbejder)
l  Søge autorisation og drive selvstændig vvs-virksomhed
l  Projektleder indenfor installationsbranchen 

Andre videregående fuldtidsuddannelser inden for installationsområdet udover ovenstående
l  Ingeniør 
l  Energiteknolog
l  Maskinmester


