
Svejsere til 
fjernvarme 
Uddannelsesforløb ved rekruttering eller som opkvalificering  
af medarbejdere til montage og svejsning af fjernvarme



FJERNVARMESVEJSERE  
TIL DEN GRØNNE OMSTILLING
 
Der er stor efterspørgsel efter personer, der kan montere og svejse fjernvarme over 
hele Danmark. Ledige og beskæftigede kan på mindre end 8 uger få kompetencer 
for at kunne arbejde på området efter gældende regler. 

Der er derfor udviklet tre forløb rettet mod fjernvarme: 
 – TIG-svejsning 
 – Gas-svejsning 
 – Elektrode svejsning 

Forløbene afvikles løbende på en række erhvervsskoler i hele Danmark.  

Indledende pakke på 14 dage  
Uddannelsesforløbet består af nogle generelle obligatoriske kurser samt certifikat-
kurser målrettet svejsning:  

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (§17) (44530) 1 dag 

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj (45141) 1 dag 

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (47942) 2 dage 

Sikkerhedseftersyn, anhuggergrej/udskifteligt udstyr (47364) 2 dage 

Materialelære stål (45118) 3 dage 

Vejen som arbejdsplads (47136) 2 dage  

Håndtering af uheld og ulykker (49265) 3 dage

Derefter kan der vælges mellem tre spor: 

TIG-Svejser 25 dage  
TIG-svejsning proces 141 (49646) 5 dage 

TIG-svejs-stumps uleg plade (40105) 5 dage 

TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC (47137) 5 dage 

TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos (40107) 10 dage 



Gas-svejser 20 dage  
Gassvejsning proces 311 (44724) 5 dage 

Gassvejsning af stumpsømme – rør proces 311 (44725) 5 dage 

Gassvejsning af stumpsømme – rør (44726) 10 dage 
 
Elektrode-Svejser 25 dage  
Lysbuesvejsning (49625) 5 dage 

Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF (40088) 10 dage 

Lys b svejs-stumps rør alle pos (40091) 10 dage 

DET PRAKTISKE
Forløbene kan give merit ind i smede- og vvs-energiuddannelsen. Her gælder der 
særlige regler ved indgåelse af lærepladsaftale for ledige og beskæftigede i forhold 
til tilskud fra STAR eller fonde. 

Målgruppen: Ledige og beskæftigede, der ønsker en beskæftigelse og eller ud-
dannelse til fjernvarmeområdet.

Økonomi: Hvis du er ledig så kontakt det lokale jobcenter. Også virksomheder skal 
kontakte det lokale jobcenter. 

Hvis det drejer sig om beskæftigede medarbejdere, kan I bruge det ordinære 
AMU-system, hvor der er en deltagerbetaling på kr. 128,- pr. dag. 
Og man kan få VEU-godtgørelse på kr. 911,- pr. dag.  

TILMELDING 
Du kan finde og tilmelde dig forløbene på voksenuddannelse.dk  

SPØRGSMÅL
Hvis du har spørgsmål så tag fat i din lokale svejseskole eller kontakt eVejledningen 
på 7022 2207 eller send en mail kontakt@evejledning.dk

http://voksenuddannelse.dk
mailto:kontakt%40evejledning.dk?subject=



