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Kyl- och Värmepumpmontör  

Yrket 
 

Behovet av att skapa en anpassad miljö för människor och produkter ökar i takt med våra krav på 
livskvalitet, men också i takt med högre hållbarhets- och miljökrav. Vi tar ofta det för givet, men oavsett 
det avser människor eller produkter så behövs kyla och värme i hela samhället. De vanligaste 
områdena för kylteknik är givetvis förvaring av livsmedel och andra produkter, men kylteknik används 
alltmer för att skapa ett bra inomhusklimat. Användningen av samma teknik för uppvärmning med 
hjälp av värmepumpar ökar kraftigt och utvecklas nu mot alltmer effektiva anläggningar. 
  

Kylbranschen är en framtidsbransch där anläggningarna blir fler och mer avancerade för varje år.  
Kyl- & Värmepumpföretagen säger: ”Det finns ett stort behov av personal till branschen och därför är 
rekryteringsarbetet en av de viktigaste frågorna för våra företag, både idag och i framtiden.”  
 

Som kylmontör ansvarar du för montage, service och underhåll på de kyl- och värmepumps-
anläggningar som idag finns i allt större mängd över hela landet. Det finns även en stor europeisk 
marknad för den som är utbildad och har sitt certifikat.  
 
Ett viktigt fokus i utbildningen är miljökraven och en säker hantering av köldmedier (F-gaser) som kan 
skada miljön och bidra till växthuseffekten. 
 

Utbildningen 
 

Utbildningen ger dig mycket goda kunskaper inom kylteknik och angränsande områden, t.ex.  
- grundläggande ellära, styr- och reglerteknik (inkl B-auktorisation inom El) 
- ritningsläsning, dimensionering, systemkunskap 
- kyl- och värmeteori samt därtill kopplade praktiska färdigheter 
- hur man monterar, driftsätter, underhåller, felsöker och reparerar kyl- och värmepumpsanläggningar  
- kyl- och lödcertifikat, Heta Arbeten-certifikat, Hjärt- o Lungräddning, mm 
 

Vi utgår från dina erfarenheter och tidigare utbildning och tar fram en individuell studieplan för just dig. 
Kravet är att du har någon slags gymnasieutbildning (fullständig eller delar av) helst inom fastighet/VVS, 
el/energi, industri/fordon eller motsvarande utbildningar eller praktiska erfarenheter inom närliggande 
kompetensområden. Även kunskaper från servicearbete generellt med tekniskt innehåll kan duga. 
 

Utbildningen startar med 3 veckors kartläggning/testmodul för att ta reda på vad du har med dig och 
vilket behov av utveckling och komplettering just du har. Längden på utbildningen varierar därefter 
utifrån dina behov, men normala tider är 30-60 veckor inkluderande praktik på en eller flera 
arbetsplatser. För arbete i branschen krävs normalt B-körkort. 

Är du intresserad? 
 

Vi tar emot studiebesök alla måndagar kl 13.00. Anmäl dig via vår hemsida eller med ett mail till vår 
infoadress. Efter besöket skickar du ett mail till nordvastra-skane-utbildning@arbetsformedlingen.se 

om du vill börja hos oss. 
 

Ring gärna 0706-472747 (Jörgen) alt. 0734-211487 (Kai) eller skicka mail till info@personalskills.se  
 

Vi finns på Verkstadsgatan 13 i Helsingborg samt på www.personalskills.se 
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        Kartläggning     Individuell studieplan                      Examinering/Kylcertifikat 

 

Testmodul  
(3 v) 

 
”Prova-på- 
period” 

Elteknik 
VVS 

Verktygs- och 
Materiallära 

(3-18 v) 
 

Kyla Grund 
Ventilation 
Styrteknik 

(5-12 v) 
 

APL I 
Praktik  
(2-5 v) 

 

Kyla Fördjupning 
Installation o Service 

Energieffektivitet 
Miljö och Säkerhet 

(6-20 v) 
 

APL II 
Praktik  
(5-9 v) 

 

 

Förkunskaper 

Lämpliga gymnasieprogram: 

- VVS o fastighet 

- El o energi 

- Fordon 

- Industri 

- Teknik 

- Naturvetenskap 

- andra program om teknikintresse finns 

eller motsvarande kunskaper från 

arbetslivet eller utländska examen.  

Högskolekunskaper inom området eller 

angränsande kan också vara en lämplig 

bakgrund. 

Kyl- och Värmepump-

montör/tekniker 

Kompetensen är också gångbar 

inom många närliggande yrken i 

branscher som fastighet, industri, 

bygg, VVS, el, fordon, ventilation 

där installation, reparation, 

driftsättning, service och 

underhåll av system, maskiner 

och utrustning ingår. 

 

Studiebesök 

 1-2 tim 

Arbete 


