
Efteruddannelse for 
VVS-branchen

Virksomheden har mulighed for at give medarbejderne et 
solidt kompetenceløft med efteruddannelse. 

HANSENBERGs VVS-afdeling udbyder både erhvervs- og 
efteruddannelse. Vi tilbyder relevant efteruddannelse til 
alle faglærte og ufaglærte i branchen under overskriften 
“HANSENBERG hele livet”. 

HANSENBERG samarbejder med øvrige udbydere af efterud-
dannelse til VVS- og el-branchen samt El- og VVS-branchens 
Uddannelsessekretariat, EVU. Sammen besøger vi virksom-
heder og fortæller om mulighederne for at blive efteruddan-
net hele livet.

HANSENBERG udbyder:
• AMU-fag for VVS-området
• AMU-fag inden for køleautomatik og varmepumper

På de næste sider kan du se indholdet af HANSENBERGs ud-
bud. Se også hansenberg.dk/efteruddannelse/oversigt over 
efteruddannelser. Der kommer løbende nye AMU-fag til. Det 
samlede udbud af AMU til branchen kan du se på voksenud-
dannelse.dk, amukurs.dk eller efteruddannelse.dk.

Der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse og evt. be-
fordringstilskud, når du er i målgruppen for AMU. Det vil sige, 
at dit uddannelsesniveau ikke må overstige en erhvervsud-
dannelse. Alle har ret til at deltage, dog uden lønrefusion mv. 
Læs mere på voksenuddannelse.dk/okonomi, eller spørg os.

Adresse: 
HANSENBERG
C.F. Tietgens Vej 11
6000 Kolding

VEU-godtgørelsen er  
871 kr. pr. dag og svarer til 
dagpenge. Der er mulighed 
for at søge om befordringstil-
skud efter gældende regler. 
Ansøgning udfyldes sammen 
med tilmelding via efterud-
dannelse.dk. 

Ring til Support på 7021 2159, 
hvis du har spørgsmål til 
tilmelding, VEU-godtgørelse 
mv.

Kontaktperson

Kim Westberg
E-mail: kw@hansenberg.dk

Mobil: 2033 0240

Undersøg eventuelt, om der 
er mulighed for yderligere til-
skud fra en kompetencefond.  
På kompetencefonde.dk kan 
du læse mere, og du er også 
altid velkommen til at kon-
takte din kompetencefond. 
Der kan gælde særlige be-
handlingstider for midler fra 
kompetencefonde. 





Klar til køl
Bliv klar til køl. Tag alle 3 AMU-fag på 10 dage og bliv køle- 
ekspert på din arbejdsplads. Certifikatprøven er indeholdt 
i forløbet. For at deltage skal du være uddannet VVS-ener-
gispecialist eller have gennemført AMU-faget 47306 “Hård-
lodning af kobber og stål til DN 13”. 

47139 Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende, 5 dage 
 
Kompetencemål: 
• Du forstår den køletekniske kredsproces, samt dennes 

hovedkomponenter og funktion. 
• Du kan selvstændigt klargøre kølesystemet til påfyld-

ning af kølemiddel op til en fyldning på maksimalt 2,5kg, 
herunder kunne teste systemet for tæthed og styrke, 
samt udføre evakuering ifølge standard praksis og efter 
gældende lovgivning på området. 

• Du kan tilslutte slanger og manometersæt med mindst 
mulig emission, samt overføre en den mængde køle- 
middel som står på kølesystemets mærkeplade ved brug 
af en vægt. Efter at den givne mænge kølemiddel er 
overført, kan du udføre direkte lækagetest efter kravene i 
lovgivningen. Ydermere kan du anvende en tømmestation 
til tømning af et kølesystem for kølemiddel og ved hvilke 
regler der gælder for returflasker til forurenet kølemiddel 
og kompressorolier. 

• Du kan anvende de fysiske regler, der gælder for køle- 
midlets termodynamiske omdannelser ved brug af SI og 
afledte enheder, samt ved brug af manometre og termo-
metre overføre disse data til køleanlæggets udstyrslister, 
og afgøre hvilken miljøbelastning (GWP) det anvendte 
kølemiddel vil give anledning til i forbindelse med et 
eventuelt udslip. 

• Du kan kommunikere med leverandører af såvel reserve-
dele som hele units, samt med kunder i forbindelse med 
ibrugtagning og service.  

• Du har viden om gældende lovgivning på området, der 
omfatter både stationært og transportabelt udstyr.
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quo deliqua estias aut pra dolori sinvenimos dolest volecum 

www.hansenberg.dk/efteruddannelse

“Klar til køl”-pakken ud-
bydes som garantikursus. 
AMU-fagene i pakken kan 
tages enkeltvis, dog ikke som 
garantikursus. 

Pris for hele pakken
kr. 1.240/7.522

Priser og datoer i 2020 
Januar og august 

AMU-fag 47139  
den 27. januar, 5 dage 
kr. 620/3.650,75

AMU-fag 47140 
den 3. februar, 2 dage 
kr. 248/1.592

AMU-fag 40855  
den 5. februar, 3 dage 
kr. 372/2.278,50

AMU-fag 47139  
den 10. august, 5 dage 
kr. 620/3.650,75

AMU-fag 47140 
den 17. august, 2 dage 
kr. 248/1.592

AMU-fag 40855  
den 19. august, 3 dage 
kr. 372/2.278,50



47140 Køle-, fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn,  
2 dage 

Deltagelse forudsætter, at AMU-faget 47139 “Køle-fry-
se-komfortanlæg grundlæggende” er gennemført med 
tilfredsstillende resultat eller at deltageren har tilsvarende 
forudsætninger. 

Kompetencemål: 
• Du kan opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 

2,5 kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil, 
samt indregulere sådanne anlæg med hensyn til overhed-
ning uanset om køleanlægget indeholder et zeotropt eller 
et azeotropt kølemiddel, samt optage data til bestem-
melse af køleanlæggets COP-værdi. 

• Du kan overføre relevante data fra et velfungeren-
de køleanlæg til udstyrslister og anvende disse data i 
forbindelse med indirekte lækagetest samt til vurde- 
ring af, om anlægget fungerer tilfredsstillende, og udføre 
lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en kølemiddel-
fyldning mellem 1 kg og 2,5 kg, efter leverandørens anvis-
ninger. Ydermere kan du fejlfinde på køleanlæg ved brug 
af køleteknisk måleudstyr. 

• Du kan returnere forurenet kølemiddel efter gældende 
lovgivning og kender til de regler, der gælder for transport 
af farligt gods. 

• Du kan kommunikere med samarbejdspartnere og kol-
leger i forbindelse med informationsindsamling. 
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40855 Køleteknik, klargøring og idriftsættelse, 3 dage
Målgruppe: Faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres 
job har brug for kompetencer inden for køleteknik, klargøring 
og idriftsættelse, og som har gennemført uddannelsen 47139 
“Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende” og 47140 “Køle- 
fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn” med tilfreds- 
stillende resultat eller har tilsvarende forudsætninger. 

Du kan ved uddannelsens afslutning indstille dig til en cen-
sorbedømt teoretisk og praktisk prøve, fastsat i henhold til 
Miljøstyrelsens bestemmelser. Certifikatprøven er indeholdt i 
AMU-faget.

Kompetencemål: 
• Du kan udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, 

aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt 
tæthedprøvning. Derudover kan du udføre lækagekontrol 
og styrketest.

• Du kan udføre hårdlodning på køleanlæg og udføre kor-
rekt dokumentation for opstart og idriftsættelse.

• Du har kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter 
såvel som de miljømæssige aspekter med særlig fokus 
på den drivhuseffekt, der er i forbindelse med arbejde 
på indeslutninger indeholdende flourholdige kølemidler 
(HFC-transmissionsmidler), samt relevant lovgivning på 
området.

• Du er efter kurset berettiget til at tage relevante test i 
forbindelse med den lovpligtige autorisation, der skal til 
for at arbejde med visse fluorholdige kølemidler (F-gas) 
op til en kølemiddelfyldning på 2,5kg.



47306 Hårdlodning af kobber og stål til DN13, 2 dage
Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod faglærte elektrikere, 
der i deres job har brug for kompetencer inden for hårdlod-
ning.

Kompetencemål:
• Du kan forberede og hårdlodde tætte samlinger på kob-

ber/stålrør, som anvendes i køle-, luftkonditionerings- og 
varmepumpesystemer op til  DN13. 

• Du kan overholde krav til lodninger i henhold til DS/EN 
12799 af 2000 kapitel 4, visuel eksamination, kapitel 9 
styrketest samt DS/EN 12797 af 2000 kapitel 9 bøjnings- 
test sammenholdt med de i DS/EN 18279 af 2004 tabel 1 
relevante krav.   

• Du kan vælge korrekt tilsatsmateriale samt rengøre lod-
destedet efter endt lodning i henhold til DS/EN 14324 af 
2004. 

• Du kan anvende korrekt sikkerhedsudstyr i forbindelse 
med hårdlodning.

• Du kan kommunikere med leverandører af relevante ma-
terialer, som anvendes til hårdlodning.

Bemærk: AMU-faget giver adgang til forløbet “Klar til køl” for  
elektrikere og andre uden en VVS-energiuddannelse.

Dato og pris 

AMU-faget er ikke datofast-
sat. Kontakt os ved interesse 
eller søg på AMU-faget 47306 
på efteruddannelse.dk.

Kr. 248/ 1.592,30
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48892 Varmepumper - installation og service, 4 dage
Målgruppe: Faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres 
job har brug for kompetencer inden for energiområdet.

Kompetencemål: 
Efter afsluttet kursus kan du installere og udføre service på 
varmepumper. Det betyder:
• Du har kendskab til forskellige typer varmepumper, deres 

komponenter og opbygning samt placering af termosta-
ter og udeføler. 

• Du har desuden kendskab til varmepumpers virkemåde 
som varme- og kølekilde samt energi- og miljømærkning 
for varmepumper.

• Du arbejder ud fra relevant EU- og national lovgivning og 
har kendskab til, hvilket arbejde der er  
autorisations (el og vvs) og certifikatbelagt.

• Du vurderer typiske værdier for bygningers eksisterende 
varmeinstallationer og varmebehov og vælger på den 
baggrund varmepumpetype og kapacitet.

• Du installerer og indstiller hermetisk lukkede luft/vand, 
væske/vand med og uden brugsvand under hensyn til 
miljø- og sikkerhedsmæssige forhold.

• Du udfører service og fejlfinder på varmepumper.
• Du opsamler data fra varmepumpeinstallationer og 

afklarer derigennem, om miljø- og energimærkning er 
overholdt. 

• Du vejleder kunder om idriftsættelse, daglig drift og ser-
vice af varmepumper.

Pris og dato 

11. maj 2020

Kr. 496/kr. 2.964,60
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Priser og datoer i 2020

17. februar   
7 dage 
kr. 868/5.417,15

31. august  
7 dage 
kr. 868/5.417,15

Garantikursus

Certifikatgebyr kr. 799

48899 Fjernvarme - certifikat mindre ejendomme
7 dage 
Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med 
en vvs-energiuddannelse/blikkenslageruddannelse eller 
lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompe-
tencer på energiområdet.

Kompetencemål: 
Efter kurset kan du udføre hovedeftersyn og service på et 
fjernvarmesystem i mindre ejendomme. Det betyder:
• Du arbejder i overensstemmelse med de tekniske re-

gelsæt og bestemmelser i den landsdækkende service-
ordning for kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn – Fjern-
varmens Serviceordning (FJR).

• Du vurderer energiforbrug i mindre ejendomme i forhold 
til isolering, vinduer og radiatorstørrelse.

• Du udfører eftersyn, kontrol og service på fjernvarmein-
stallationer i mindre ejendomme. Det gælder hovedin-
stallationens forskellige dele, ventiler, pumper, radiator- 
termostater, gulvvarme m.m.

• Du vejleder kunden om muligheder for at begrænse var-
meforbruget.

I forbindelse med aflæggelsen af Fjernvarmens Serviceord-
nings certifikatprøve betyder det:
• Du arbejder i overensstemmelse med de tekniske re-

gelsæt og bestemmelser i den landsdækkende service-
ordning for kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn – Fjern-
varmens Serviceordning (FJR).



48901 Fjernvarme recertificering - mindre ejendomme
3 dage 
Målgruppe: Målrettet personer, der tidligere har erhvervet 
Fjernvarmens Serviceordnings certifikat. 

Kompetencemål:
Efter kurset har du opnået recertificering i hovedeftersyn og 
service på et fjernvarmesystem i mindre ejendomme. Det 
betyder:
• Du arbejder i overensstemmelse med de tekniske re-

gelsæt og bestemmelser i den landsdækkende service-
ordning for kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn – Fjern-
varmens Serviceordning (FJR).

• Du vurderer energiforbrug i mindre ejendomme i forhold 
til isolering, vinduer og radiatorstørrelse.

• Du udfører eftersyn, kontrol og service på fjernvarmein-
stallationer i mindre ejendomme. Det gælder hovedin-
stallationens forskellige dele, ventiler, pumper, radiator- 
termostater, gulvvarme m.m.

• Du vejleder kunden om muligheder for at begrænse var-
meforbruget.
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Priser og datoer i 2020

18. maj 2020 
3 dage 
kr. 372/2.447,35



45566 Rulle- og bukkestillads -opstilling mv., 1 dag
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer, der har eller 
søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde 
med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller buk-
kestilladser.

Kompetencemål:
• Du kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestillad-

ser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende 
stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at 
stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, 
der efterfølgende skal anvende stilladset. 

• Du kan foretage en vurdering af, om stilladset som hel-
hed er planlagt opstillet forsvarligt set i relation til op-
gaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, 
instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvis-
ningen og opstillingsvejledningen.

• Du kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstil- 
lingen og sikre, at det udleverede materiel og værktøj 
anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. 
tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers 
egnethed til fastgørelse mv. 

• Du har viden om lovgrundlaget på området, herunder 
ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan 
vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden 
skadelig råd og korrosionsskader. 

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i 
forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stillad-
ser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 
727 af 29. juni 2004.
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Pris og varighed

3 dage 
kr. 124/940

Dato
14. november 2019*
7. februar 2020*
16. marts 2020*
20. marts 2020*
30. marts 2020*
2. april 2020*
21. april 2020 

* Garantikursus - din garanti 
for, at AMU-faget bliver gen-
nemført 





45141 Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værk-
tøj - “varmt arbejde”, 1 dag 
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere. 

Kompetencemål:
• Du kan vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige 

farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og 
værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan med-
føre brand på arbejdsstedet.

• Du kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende 
værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, 
vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.

• Du kan træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
før og under arbejdets udførelse.

• Du kan foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgo-
deser brandsikkerheden. 

• Du kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved 
arbejdets afslutning.

• Du kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.
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Priser og datoer

25. november 2019
1 dag 
kr. 124/1.034

Der oprettes løbende nye hold 
på HANSENBERG.

Søg på efteruddannelse.dk på 
AMU-fagnummer 45141


