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Prognoserna pekar på en bra installations-
marknad under något år framåt. Men det är 
med allt fler frågetecken som bakgrund.

Svensk ekonomi mår bra. Idag. Det ska slås 
fast. Frågan är hur den kommer att må imorgon.
Industriproduktionen sjönk kraftigt i september, 
dessutom mer än dubbelt så mycket som 
väntat.
Inköpschefsindex och barometerindikatorn har 
mattats av de senaste månaderna, även om de 
fortfarande befinner sig i tillväxtzonen. Och kon-
sumenterna deppade rejält i den senaste mät-
ningen i spåren av europeisk oro och svensk 
politisk osäkerhet.
Ett av de största hoten är att Europa inte kom-
mer igång. Frankrike är i recession och även 
den tyska ekonomin har fastnat.
 
Positiv bild av västsvensk bygg- och 
fastighetsmarknad.
Niomånadersrapporterna från några av de 
större fastighetsbolagen med intressen i västra 
Sverige tecknar en positiv bild av svensk och 
västsvensk  fastighetsmarknad.

Tel. 031-65 62 00 • www.johnfredrik.se

Frågetecknen  
tornar upp sig

Föreningens stämma 29 nov:

Positiva tongångar, kreativt och aktivt forum

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

KonjunKturbarometern november 

Bygg- och anläggnings-
verksamhet backade

Konfidensindikatorn för bygg- och anlägg-
ningsverksamhet backade 0,7 enheter i nov-
ember, men ligger fortfarande klart över det 
historiska genomsnittet. Företagens bedöm-
ning av orderstocken var marginellt mindre 
positiv än i oktober och de expansiva syssel-
sättningsplanerna justerades ned en aning. 
Samtidigt ökar pessimismen om svensk 
ekonomi bland hushållen.

Byggföretagen har brist på 
arbetskraft

Konfidensindikatorn för bygg- och anlägg-
ningsverksamhet steg 1,7 enheter i maj och 
ligger nu något över det historiska genom-
snittet. Omdömena om orderstockens stor-
lek blev mindre negativa och sysselsätt-
ningsplanerna justerades upp något jämfört 
med månaden innan.
Även hushållens konfidensindikator steg 
mellan april och maj. Såväl hushållens för-
väntningar på egen ekonomi på ett års sikt 
som inställningen till kapitalvaruköp i nuläget 
var mer positiva än i april.

Gästkrönika av Rolf Gabrielson  
Installationssiffror.se

Efter sedvanliga årsmötespunkter med bl.a. val, 
ekonomi och verksamhetsberättelser, fortsatte 
dagen i Göteborg med intressanta konjunktur-, 
kunskaps-, marknadsförings- och nyhetspre-
sentationer. Det var många diskussioner om 
det-ta under pauserna, samt givetvis spännande 
erfarenhetsutbyten, lokala framgångssagor och 
i vissa fall nya bekantskaper.
 
En central punkt handlade om hur VVS-bransch-
en skall arbeta med projektledning och vilka 
krav vi ställer på denna roll. Föreningen skall 
arbeta vidare med dessa frågor under 2015 och 
bland annat ta fram en informationsbroschyr till 
skolor och företag. Mötet avslutades med 
Connys som vanligt uppfriskande rapport om 
Septemberfonden, samt föreningens ekono-

Bostadsbyggandet  
fortsätter att öka

De närmaste åren förväntas tillväxten i sam-
hällsekonomin vara god och räntorna fortsatt 
mycket låga. Bostadsbyggandet ökar även 
nästa år, men i lägre takt. Novemberutgåvan av 
Boverkets indikatorer visar på att 42.500 
bostäder kommer att påbörjas nästa år. 
Siffran innebär att uppjustering från den tidigare 
prognosen (40.500). Samtidigt ska man räkna 
med att bostadsbyggandet kommer fortsätta 
svänga kraftigt med ständiga prognosjuste-
ringar.

Den totala byggmarknaden i Sverige väntas 
växa med cirka 4 procent 2015, enligt Sveriges 
byggindustriers prognos. Det är fortsatt upp, 
men en tydligt inbromsad tillväxttakt från 2014, 
då byggandet bedöms öka med 11 procent.
 
En västsvensk marknadsledaraxel går mellan 
Göteborg och Borås, driven av Västsvenska 
paketet. Byggmarknaden väntas öka med drygt 
9 procent i Göteborg och med runt 10 procent i 
regionen Södra Älvsborg. Men tillväxten är inte 
jämnt fördelad. I Halland väntas till och med en 
liten nedgång på 1 procent 2015.
 
Industrins investeringsvolym överskattad?
Industrins investeringar, som är en annan viktig 
drivkraft för installationsmarknaden, väntas öka 
med 5 procent nästa år efter en nedgång på 
runt 10 procent i år. Det är bara en hake. 
Så här års tenderar investeringsvolymen att 
överskattas.
Banksystemet sägs idag inte vilja något hellre 
än att låna ut till industriinvesteringar. Men 
kunderna vill inte ha lånen. Man håller i plån-
boken. Det hänger på Tyskland.

miska status, som visar på att det finns muskler 
att fortsätta stötta alla medlemsföretag med rätt 
och verkningsfulla insatser. Detta var än en 
gång ett mycket givande intresseforum om man 
ska tro många av stämmans deltagare.

Forts. på sid 4



VVS 2000

, p e t e r s   l e d n i n gAuktorisation 
nu även för 

VVS-konsulter

Fler uppgifter i Rot-ansökan

Sedan starten av Säker Vatten och auktorisa-
tionen av VVS-företag 2005 har över 1600 
företag auktoriserats och utbildat sin personal i 
branschregler Säker Vatteninstallation. 
Entreprenörerna i VVS-branschen har genom 
åren varit väldigt positiva till att ha tydliga 
utföranderegler och visat det genom att ansöka 
om auktorisation och gå utbildningar. Att vara 
ett auktoriserat VVS-företag har blivit ett enkelt 
sätt att visa upp sin kunskap på.

Skall ge bättre förutsättningar för de 
auktoriserade VVS-företagen
Men trots alla de auktoriserade VVS-företag 
som har kunskap och vilja att göra rätt har det 
inte alltid fungerat i verkligheten. En vanlig orsak 
har varit att bygghandlingarna inte gjort det 
möjligt att följa branschreglerna. Nu lanseras 
därför en auktorisation för konsulter för att ge 

bättre förutsättningar för de auktoriserade VVS-
företagen och i förlängningen de beställare som 
ska nyttja installationerna.

– Målet är att förenkla för berörda VVS-företag 
att göra rätt genom att utbilda konsulter och 
projektörer i vad branschreglerna kräver och att 
VS-installationerna ska uppfylla dagens 
branschregler, menar Hampus Asp, utbild-
ningsansvarig på Säker Vatten. Under hösten 
2014 har de första utbildningarna för konsulter 
påbörjats och snart kommer de första 
auktoriserade VVS-konsultföretagen att kunna 
presenteras!
Mer information om konsultauktorisationen 
kommer att finnas på www.sakervatten.se. Är 
du intresserad av utbildningen eller har några 
frågor om den, kan du gärna kontakta Hampus 
på hampus.asp@sakervatten.se.

Ett nytt  
spännande  
år väntar
Vi rundar av ett 2014 som lovade mycket, 
men där kurvorna för de flesta planade ut 
med en svag lutning uppåt. Vi håller nu 
tummarna för att 2015 infriar alla förvänt-
ningar på en stabilare konjunktursvängning. 
Att räntorna är historiskt låga och börsen slår 
rekord, visar att det finns mycket kapital i 
omlopp för investeringar. Detta är bra för 
företagsamheten. Att USA drar på och den 
ryska björnen verkar vila lite, hoppas vi är 
saker som håller i sig för detta nya spännan-
de år.

Därför känns det extra bra att VVS 2000s 
satsning på olika former av  offensiv mark-
nadsföring av sina medlemsföretag varit och 
är riktiga och effektiva  grepp. De flesta av 
våra medlemsföretag upplever att man får 
mycket tillbaka för en ganska liten medlems-
avgift. Som medlem syns man tidigt på vår 
lite unika Eniro-sida, samt i våra riktade 
annons- & bilageutskick (som även ligger på 
föreningens hemsida) till fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och privatkunder i 
villor. Föreningen och alla uppräknade med-
lemsföretag står som givare vid utdelning av 
stipendier och utrustning i våra gymnasie-
skolor, till morgondagens VVS:are. Vårt info-
blad skickas ut till de flesta i branschen. Våra 
medlemsföretag  knyter nya  kontakter och 
nätverkar på regionala branschträffar.

Jag pratar ofta med många av våra med-
lemmar som bekräftar att marknadsföringen 
fungerar, med flera nya kundkontakter och 
affärer som resultat. Var än vi visar upp våra 
medlemsföretag förknippas dom med en 
respekterad branschorganisation, där endast 
de bästa företagen kan vara med. 

Kanske är vi ändå stoltast över vårt stora 
engagemang i branschfrågor och arbetet för 
att informera om möjligheterna i vår bransch 
på ett positivt sätt. Vi från styrelsen hoppas 
och tror att du som medlem känner samma 
stolthet att tillhöra VVS 2000 som vi gör. Om 
du känner dig som en av de bästa och inte 
redan är medlem hos oss så ansök gärna om 
medlemskap på vår hemsida, så hör vi av 
oss. Eller kontakta nån lokal VVS 2000-repre-
sentant ( se sid 4) i våra 
fem distrikt direkt.

Jag och hela styrelsen 
önskar dig en riktig 
God Jul & Gott Nytt År.

De som spelar i högsta divisionen finner du på: 

säkervatten.se
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I samband med höstens val diskuterades 
reglerna kring skattereduktion en del. Nu är 
valet över och bortsett från läxhjälpen verkar 
det som om det arbete som hittills gett rätt till 
skattereduktion kommer att finnas även i fort-
sättningen. Men ändringar av mer administrativ 
karaktär är på gång.

I propositionen ”Förbättringar i husavdragets 
fakturamodell” (2014/15:10) presenteras en del 
förändringar. Propositionen förbereddes av den 
gamla regeringen och lades fram av den nya. 
Det råder alltså ganska stor politisk enighet 
kring förändringarna, även om Riksdagen ännu 
inte fattat något beslut. De flesta ändringarna 
ska tillämpas från 1 april 2015. Förslaget 
innebär:

1) Fler uppgifter ska lämnas direkt i begäran om  
 utbetalning. Utöver dagens ansökan ska man  
 också ange
 a) antalet arbetade timmar
 b) debiterad ersättning för material
 c) debiterad ersättning för annat än 
  hushållsarbete och material
 d) vilken typ av arbete som har utförts
2) Begäran om utbetalning kan endast  
 lämnas elektroniskt.

3) Ansökan kan göras genom ombud.
4) Utbetalning endast till utförarens konto.
 Utbetalningsavi inte längre möjligt.
Mer information om ändringarna kommer längre 
fram.

De flesta följer reglerna
– Rot och Rut har i allt väsentligt fungerat bra, 
menar Björn Engelbrektsson på Skatteverket.  
De flesta följer reglerna. En del oavsiktliga fel 
förekommer, men ganska lite fusk. Ett problem 
har varit att några fakturerat ut material eller 
maskintid som arbete och sökt rot för det. 
Förändringarna gör att det blir lättare för 
Skatteverket att se om alla följer reglerna. Våra 
kontroller kan riktas mot områden där risken för 
fel är störst. Och du som utförare kan veta att vi 
på Skatteverket gör vad vi kan för att alla ska 
konkurrera på lika villkor, avslutar Björn.

Utbetalningarna för rot- och rutarbete fortsätter 
att öka med ungefär en miljard om året. 16,5 
miljarder har betalats ut hittills under 2014. Varje 
år är det omkring 80 000 företag som ansöker 
om utbetalning av skattereduktion för rot- och 
rutarbete. Med lite detaljjusteringar gäller alltså 
reglerna framöver också. 

armatec.se
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VVS 2000

VVS 2000

VVS-juriStenS rådiga ruta
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

I AB 04 kap 1 § 6 föreskrivs att den part som 
tillhandahåller en uppgift svarar för uppgif-
tens riktighet. I kap 2 § 9 i samma avtal före-
skrivs också att en part kan bli skadestånds-
ansvarig om denne upptäcker, men under-
låter att informera den andre parten om att 
en uppgift är felaktig. Ansvaret för uppgifter 
är följaktligen klarlagt i AB 04.

Högsta domstolen har i målet NJA 2013 s. 
1174 klargjort vad som gäller i kommersiella 
sammanhang när parterna inte har avtalat 
om att AB 04 ska gälla. I det aktuella målet 
skulle en entreprenör lägga en heltäcknings-
matta på ett undergolv som en annan en- 
treprenör, anlitad av beställaren, hade utfört. 
Det visade sig senare att golvmattan bubbla-
de sig eftersom undergolvet hade haft för 
hög fukthalt när heltäckningsmattan lades. 
Beställaren hade överlämnat en rapport med 
fuktvärden till entreprenören innan entrepre-
nören började lägga mattan. Rapporten visa-
de (felaktigt) att undergolvet var tillräckligt 
torrt.

I likhet med vad som gäller i AB 04 anförde 
Högsta domstolen att en entreprenör normalt 
inte behöver kontrollera om en beställares 
uppgift är riktigt. Entreprenören kan helt 
enkelt ta beställarens uppgift för god och har 
ingen skyldighet att verifiera uppgiften ytter-
ligare. Det enda undantag som finns från den 
huvudregeln är om entreprenören inser eller 
misstänker att beställarens uppgift inte 
stämmer. Det finns alltså risk att entrepre-
nören inte undgår ansvar om beställarens 
uppgift är allt för ”tokig” för att den ska 
kunna ligga till grund för arbetenas utförande.

Av domen kan man alltså utläsa att principer 
som motsvarar reglerna i AB 04 gäller även 
när avtalet inte direkt är tillämpbart. Så 
borde rimligtvis vara fallet även i andra 
principiella frågor.

Erik Kjaer / Partner
Tel direkt 031-10 72 00
Mobil 0709-25 25 90

Ansvar för 
uppgifter när 
AB 04 inte gäller

WWW.GUSTAVSBERG.SE

HYGIENIC FLUSH
ENKLARE RENT MED SMARTARE SPOLNING

Hygienic Flush är en vägghängd toalettstol 
med öppen spolkant som underlättar renhåll-
ning och god hygien. Spolningen gör effektivt 
rent och den innovativa designen förenklar 
städning.

Kontakta oss för mer information 
info@gustavsberg.com eller 08-570 391 00.

Nu finns vi 
i Halmstad
– välkommen!

ONNiNeN express
Andersbergsringen 98, 302 55 Halmstad
Tel 035-14 37 50  •  kontakt@onninen.se

Öppettider: vardagar kl 06.30-16.30

www.onninen.se

Våra andra två butiker i 
väst hittar du i Mölndal 
och Göteborg (Marieholm).

Blyfri
Mora MMIX
Energieffektiva blandare för kök och badrum. Nu i blyfri mässing.
moraarmatur.se

Made in Sweden 
since 1927
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Vi gör allt medBadrum, Värmepumpar och Rörarbeten
0303 - 74 20 20

Lunnavägen 6, Alafors
www.kbror.se

Ett VVS-företag i tiden
031- 775 19 70

Fiskhamnen, 414 58 Göteborganders@gamlestadensror.sewww.gamlestadensror.se

Heta
arbeten

Stor & LitenVärmE- & sanitEtsinstallationEr • EnErgiEffEktiVisEring  undErhåll & sErVicE • VärmEpumpar • Butik

031- 707 95 80
Vassgatan 3F, 415 02 GöteborgJour 24h: 0705-88 06 00

www.kungalvs-ror.se

kungälV • alingsås • Borås • gårdstEn • götEBorg • stEnungsund

Vass på  
Entreprenader
031- 55 25 80
Hildedalsgatan 24, 417 05 Göteborgwww.vvsinstallationervast.se

För montering mot ljus bakgrund: stl 90 x 16 mm
svart samt cool grey 4

Yrkesstolthet och spetskompetens rörinstallationEr • totalEntrEprEnad fjärrVärmE • VärmEpumpar • industrirör • sErVicE

031- 24 57 77
Aröds Industriväg 56  

422 43 Hisings Backa
www.radiatorvvs.se

FäRdigt BAdRUm  
Installerat och klart 
0300 - 337 00Teknikgatan 4, 434 37 Kungsbacka  www.aderbys.se

ADERBYS RÖR AB

UTFÖR ALLT INOM VVS 
0303 - 921 45

Truckgatan 2, 442 40 Kungälv
ytterby.ror@telia.com  
www.ytterbyror.se

Vi kan Rör El & Vent
O31- 709 51 00

Bravida Sverige AB, div Syd  Alfagatan 8, 431 49  Mölndal
www.bravida.se

När du vill ha säkra 
VVS- & energiinstallationer för ny-, till- och ombyggnationer.
Välkommen till oss!

 031- 338 41 40 info@efvab.se www.efvab.se

Service & Installation
rör • El • VEnt • kYla

031- 334 27 66
Caverion Sverige AB  

Box 30, 421 21 Västra Frölunda
www.caverion.se

Vi utför installationer  för framtiden
031- 301 40 60Lergöksgatan 10, 421 50 Västra Frölunda

info@sweror.se
www.sweror.se

Heta
arbeten

LICENSSVETS

Utför allt inom VVSVi har funnits för Er sEdan 1923

031- 15 19 00
info@bondessonsror.se

www.bondessonsror.seHeta
arbeten

Allt inom VVS
031- 23 49 19

Godemansgatan 9, 417 06 Göteborg
info@helgeredsror.se

www.helgeredsror.se

Reparationer och underhåll
0708 - 60 35 56

Hjulmakaregatan 29, 412 61 Göteborgror.j.borjesson@telia.com

RöRfiRman J. Börjesson

SÄLJER, INSTALLERAR  OCH SERVAR VÄRMESYSTEM
031- 742 35 30

Skogsvägen 1, 417 29 Göteborgwww.varmesupport.se

Utför allt inom VVS VärmEpumpar • solpanElEr • BErgVärmE

031- 96 34 33
Tärnavägen 11, 475 40 Hönö  

info@knipplaror.se
www.knipplaror.se

UTFÖr AllT iNOm VVS 
0303 - 940 50

Bultgatan 26, 442 40 Kungälv  egs.rorinstallationer@telia.com

Heta
arbeten

EG:s RÖRinstallationer

UTFÖR ALLA SLAGS Värme- & SANiTär- INSTALLATIONER 

0709 - 62 49 73
Heljesvägen 13, 437 36 Lindome

stigsror@telia.com

Stigs Rörläggeri aB

Imtech VS-teknik AB   Tel: 010 - 472 60 00Kärragatan 10, 431 53 Mölndal www.imtech.se

Proffs på  
värme & sanitet!
Kvalitets- och miljöcertifierade. Tryggt för dig och bra för miljön.

Janebrands Rör AB

ALLT INOM VVS 
0320 - 620 30

Kullavägen 1, 519 95 Tostared janebrandsror@telia.com

Göteborgs bästa  
rörläggare

031- 734 35 50Lergöksgatan 4, 421 50 Västra Frölundawww.installationsbolaget.se

VVS-entreprenader i 
Stor-Göteborg

031- 96 58 05
Långesand 13, Öckerö

info@ockerororlaggeri.se

• VVS-installation 
• Entreprenad • Konstruktion

031- 51 20 30
Fridkullagatan 26, 412 62 Göteborg

www.dcrorab.se

Allt inom VVS
031- 68 34 45

Hults Sörgårdsväg 25
436 45 Askim

Ivarssons Rör AB

072
485

Vi hjälper dig med  
VVS-installationer

031- 352 03 70/72
Generatorsgatan 1, 417 05 Göteborgmats.cullbrand@sandbackens-ror.sewww.sandbackens-ror.se

Allt inom VVS
031- 53 25 80

Backa Bergögata 8, 422 46 Hisings Backainfo@andersrorab.se
www.andersrorab.se

Vi utför rör- och  ventilationinstallationen 
0320 - 166 83

Ånäsvägen 3, 511 56 Kinna 

inget arbete för litet. inget för stort.VärmE- & sanitEtsinstallationEr • EnErgiEffEktiVisEring  undErhåll & sErVicE • VärmEpumpar • Butik

0303 - 20 80 80Svarvaregatan 13, 442 34 KungälvJour 24h: 0705-88 06 00
www.kungalvs-ror.se

kungälV • alingsås • Borås • gårdstEn • götEBorg • stEnungsund

VAd KAN JAG  
HJÄLpA ER MEd? 
0708 - 34 81 79

Älgvägen 5, 471 60 Myggenäs
roysror@telia.com
www.roysror.se

installationer och service  
i mästarklass 

EnErgi • EntrEprEnad • hElhEtslösningar 
031- 86 78 70

Krokslätts fabriker 36, 431 37 Mölndalwww.vvs-teknik.se

Utför alla installationerVVs • sprinklEr • isolEring •  licEnssVEts • gas

031- 49 47 48
Altfiolgatan 60, 421 46 Västra Frölunda  Fax: 031-89 95 97  allror.ab@telia.com

www.allror.se

• Servicearbeten  villor, kontor,
 industrifastigheter 
•	 Entreprenader
• Legionellasanering

031- 748 25 50Ringer du inte till oss har du slagit fel nummer
Beatrice Lesslies gata 10
jorgen@lindahls-ror.se
www.lindahls-ror.se
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32 VVS-proffs nära dig Få hantverksarbeten är så viktiga som VVS. Allt måste absolut vara 100% rätt från början. Anlita därför alltid en 

trygg, säker och förtroendeskapande leverantör nästa gång. Branschorganisationen VVS 2000 har förvissat sig 

om högsta kvalitet på sina noga utvalda medlemsföretag. Nedan får du en förteckning över Göteborgsregionens 

32 medlemmar. Bara att välja och vraka!

i VVS 2000 är 
bara de 
bästa med

www.vvs2000.com

Omfattande marknadsföring 
börjar ge resultat
Föreningens åtgärder för att marknadsföra sina 
medlemsföretag pågår kontinuerligt. Under 
2013-2014 har det satsats lite extra för att 
skapa uppmärksamhet samt öppna för fler 
affärer hos medlemmarna. Söksidan på Eniro 
har förfinats ytterligare så att VVS 2000 kommer 
bland de första för de som söker efter ” VVS” (i 
Västra Götaland eller Halland) på internet. De 
fem editionerna (5 distrikt) av annonsbilagorna 
har skickats ut i över  75.000 ex (större villa-
hushåll, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, 
VVS-grossisternas hämtlager) fördelat på hela 
vår region. Dessutom finns alla medlems-
annonserna sedan början av detta året, enkelt 
sökbara, på hemsidan www.vvs2000.com. 
Och under senaste halvåret har det börja ringa 
en hel del i ordertelefonerna…

Värdet av värme & 
sanitetsinstallationer växer

Det samlade värdet av värme & sanitetsinstal-
lationer under första halvåret 2014 beräknas ha 
uppgått till ca 17,6 miljarder kronor. Den samla-
de volymen beräknas växa med ett par procent 
per år 2014 och 2015. Håller prognosen kommer 
marknaden att ha hämtat in de senaste två 
årens nedgång redan i år. Allt enligt VVS Företa-
gens senaste konjunkturrapport.

ny information om VVS- och 
fastighetsprogrammet

Skolverket har tagit fram filmer om alla 
gymnasieprogram och där finns givetvis VVS- 
och fastighetsprogrammet med. Se dem på 
Skolverkets Youtube-kanal eller www.vvsyn.se



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

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

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

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

Styrelsen
Peter Garnbratt, ordf.
Tel 0300-251 21 
E-post: peter.garnbratt@vvs2000.com

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

Är du nyfiken på 
konkurrentens siffror?

0651 – 160 00
kundservice@installationssiffror.se

Våra guideabonnenter är
inte det längre

VVS 2000s infomaterial  
till skolorna helt rätt

När VVS 2000 tog fram ett informationsmaterial 
(2011) om VVS-branschens olika yrkesroller, om 
branschens status, olika arbetsmoment och en 
inblick i en VVS:ares arbetsdag, så fick förening-
en en mycket stark respons både från elever, 
lärare och studievägledare. Det visade sig vara 
ett mycket efterlängtat och efterfrågat informa-
tionsmaterial till alla de elever som står inför 
sina vägval av utbildningsprogram och framtida 
yrkesval inom VVS.
materialet har funnits tillgängligt på de flesta 
skolor och yrkeslinjer sedan hösten 2011, samt 
hos VVS 2000s fem distriktsavdelningar. 
Åtgången har varit så stor på materialet att 
föreningen gjort nytryck och försett alla skolor 
med ytterligare ex. Vissa skolor t.o.m. flera 
gånger per år. Vi kan verkligen prata om några 
riktiga bestsellers!

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

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.

VVS-montör
Projektledare

FilialcheF
inköPare

induStrimontör GroSSiSt
kalkylator

SerVicetekniker

iSolerinGSmontör tekniSk Säljare
eGen FöretaGare SerVicemontör

SPrinklermontör

arbetSledare

enerGioPtimerare

VVS-butik

VVS-lärare
VVS-inGenjör

Yrkesinformation från den västsvenska intresseorganisationen vvs 2000

VVS FramtidSyrket!

Originalet

VSH elförzinkade och rostfria presskopplingar nu även godkända 
för sprinkler.

www.broen.se
BROEN Raufoss AB · Stora Badhusgatan 18-20 · 411 21 Göteborg · Sverige · Tel. +46 31 761 02 00

BROEN BALLOFIX®

God Jul och
Gott Nytt År
önskar VVS 2000

Personalliggare införs i 
byggbranschen 2016

Byggbranschen i samverkan har länge kämpat 
för att få en lag om närvaroliggare i bygg-
branschen på plats. Därför föreslår nu regeringen 
att detta införs 1 januari 2016. 
förslaget är ett viktigt verktyg i kampen mot 
svartarbete och osund konkurrens i branschen, 
enligt Byggbranschen i samverkan.

Läckande diskmaskiner 
orsakar allt  

fler vattenskador
Statistik från Vattenskadecentrum visar att 30 
procent av alla vattenskador i fjol skedde i köket 
(år 2003 var siffran 23 procent). enligt flera källor 
är den låga kvaliteten på flertalet diskmaski- 
ner den största orsaken. försäkringsbolagen 
hävdar att materialet i slangarna är för dåligt 
och inte håller för trycket, utan går sönder vid 
minsta nötning. Tillverkarna försvarar sig med 
att problemen mest beror på felaktig installation.

Forts från sid 1 Stämman
kvällen avnjöt man med bejublad show på 
rondo. Det är inspirerande att så många enga-
gerar sig i både årsmöte och kvällsaktivitet. Det 
faktum att man var fler i år än tidigare stämmor 
tyder på att föreningen har ett vinnande koncept.


