
Industrirörmontör 

Om yrket                                                                         
En industrirörmontör arbetar med grövre rör 
som kräver mycket svetsning. Arbetsplatsen 
kan variera men ofta är det i större industrier. I 
arbetsuppgifterna ingår installation, service, re-
paration och underhåll av stora rörsystem som 
transporterar vätskor och gaser som ingår i till-
verkningen som sker på industrin. Innehållet i 
rören kan vara fjärrvärme, fjärrkyla, olja, radio-
aktiva ämne och olika typer av gaser och syror. 
Att ha kunskap om uppbyggnad, montering och 
funktion av systemen är av stor vikt samt att 
kunna läsa ritningar. Det ingår även att felsöka 
och byta ut, täta och reparera ledningar.  
                                                                                                                                                    
Mål                                                                 
Utbildningen ger dig de grundläggande kun-
skaper och färdigheter som krävs för att bli in-
dustrirörmontör inom branschen. Utbildningen 
följer de kvalitetskrav som ställs av VVS-
branschens yrkesnämnd (VVSYN) för att kunna 
bli Förstklassig skola.  
 

Utbildningstid                                                                     
Individuell utbildningslängd beroende på för-
kunskaper, ca ett år. 
 
Utbildningen  
I utbildningen ingår kurser inom Praktisk ellära, 
Gymnasiearbete, Industrirörteknik, VVS TIG-
svetsning, VVS svets industrirör, Systemupp-
byggnad, Värmelära, Verktygs- och material-
hantering, Sanitets-, Värme- och Entreprenads-
teknik. Utbildningen individanpassas och studi-
elängden varierar beroende på din studietakt 
och tidigare erfarenhet. APL - Arbetsplatsför-
lagt lärande ingår i utbildningen. 
 
Förkunskaper 
Lägst grundskolekompetens. 
 
Övrigt                                                              
Körkort (B) är en fördel.                                                                                            
Alla sökande rekommenderas att kontakta ut-
bildningsanordnaren för att göra ett studiebe-
sök före ansökan skickas in. 
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Yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå 



 

Kursutbud 

Innehåll 

 1500 poäng 

Länk till utbildaren 

https://movant.se/utbildningar-komvux/vvs-och-fastighet/industrirormontor/ 
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Strävar du efter en komplett gymnasieexamen, 

ta kontakt med studievägledarna på VLC i Kristianstad eller din hemkommun 

Praktisk ellära    100 poäng                                                                                   

Gymnasiearbete VVS- och                                              

fastighetsprogrammet  100 poäng                                               

Industrirörteknik 1    100 poäng         

Industrirörteknik 2    100 poäng                                                      

Industrirörteknik 3   200 poäng                                                                           

VVS TIG-svetsning rör  100 poäng      

VVS svets industrirör   200 poäng                                                                                                                    

Systemuppbyggnad   100 poäng                                                                 

Värmelära      100 poäng                                                             

Verktygs- och                                                         

materialhantering   100 poäng       

Sanitetsteknik 1    100 poäng                                                              

Värmeteknik 1    100 poäng                                                                      

Entreprenadteknik   100 poäng                                                                                                       

Ansökan 

Bor du i Kristianstad kommun gör du din ansökan via webbansökan på vår hemsida 

www.kristianstad.se/vlc  

För information samt upprättande av studieplan kontaktar du studie- och yrkesvägledningen på 

VLC, Väglednings- och lärcentrum.  

Bor du i annan kommun vänder du dig till vuxenutbildningen i din hemkommun 

https://movant.se/utbildningar-komvux/vvs-och-fastighet/industrirormontor/
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