
 
 

 

VVS-isolerare Bas, 400 poäng 
Nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat 
för arbete med teknisk isolering av värme-, ventilations-, sanitets- och 
kylanläggningar.  

Kurs Kurskod Poäng 

Verktygs- och materialhantering VEKVEK0 100 
Entreprenadteknik VVIENT0 100 
VVS-isolering TEIVVS0 100 
Kondensisolering TEIKOD0 100 

 
Utbildningens mål: 

Utbildningen avser att ge eleven  
• grundläggande kunskaper om material och metoder för isolering av VVS- och 

kylanläggningar.  
• förmåga att utföra isoleringsarbete av VVS- och kylanläggningar.  
• förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.   
• förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar. 
• kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. 
• förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt. 

Övrigt 

Motsvarar Isoleringsföretagens kompetenskrav för diplomering Grundutbildning Teknisk 
Isolering (GTI). För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen 
kompletteras med ytterligare kurser. 

  



 
 

 

Påbyggnad VVS-isolerare, 400 poäng 
Påbyggnadspaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för 
arbete med brand- och ljudisolering av värme-, ventilations-, sanitets- och 
kylanläggningar. 

 
Kurs Kurskod Poäng 

Brand- och ljudisolering TEIBRA0 200 
Ytbeklädnad - grund TEIYTB0 200 

 

Utbildningens mål 

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:  
• fördjupade kunskaper om material och metoder för brand- och ljudisolering av VVS-

anläggningar. 
• kunskaper om bygglagstiftningens krav på brandskydd och brandbelastning i 

byggmaterial samt om regler för bullernivå i byggnadsdelar  
• förmåga att utföra brand- och ljudisoleringsarbete av VVS-anläggningar. 
• förmåga att tillverka och montera material för ytbeklädnad utifrån hantverksmässiga och 

estetiska krav  
• förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.   
• förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar, arbetsbeskrivningar och 

monteringsanvisningar samt att dokumentera utfört arbete. 
• förmåga att genomföra kontroll och dokumentation av utförda åtgärder.  
• förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt. 

Övrigt 

Motsvarar VVS-branschens yrkesnämnds kompetenskrav för certifiering som VVS-isolerare 
(VVS). För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras 
med ytterligare kurser. 

  



 
 

 

Påbyggnad Isoleringsplåtslagare, 200 
poäng 
Vidareutbildningspaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet 
utformat för arbete med teknisk isolering inom industrisektorn, som bygger 
vidare på Påbyggnad VVS- isolerare. 
 

Kurs Kurskod Poäng 

Industriisolering TEIINT0 200 
 

Utbildningens mål 

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:  
• fördjupade kunskaper om material och metoder för industriisolering.  
• förmåga att planera och utföra isoleringsarbete av tekniska installationer inom 

industrisektorn. 
• förmåga att tillverka och montera material för industriisolering utifrån hantverksmässiga 

och estetiska krav.   
• förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet.   
• förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar, arbetsbeskrivningar och 

monteringsanvisningar samt att dokumentera utfört arbete. 
• förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt. 

 
Övrigt 

Motsvarar VVS-branschens yrkesnämnds kompetenskrav för certifiering som 
Isoleringsplåtslagare (ISP). För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver 
utbildningen kompletteras med ytterligare kurser. 


