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Hvordan blir  
du rørlegger?

Visste du at du med svennebrev som rørlegger har du også 
et stort  fortrinn med tanke på videre utdanning?



Som rørlegger er du ekspert på 
 rørtekniske installasjoner.

Du tilpasser, monterer, installerer og 
reparerer sanitær-, varme- og andre 
røranlegg.

Rørleggerfaget er underlagt strenge 
lover og forskrifter, så det stilles 
høye krav til faglige kunnskaper.

Snittlønn (2021) er på  
518.400 kroner.

En rørlegger kan jobbe med det 
meste som er knyttet til vann 
og varme. Det er viktig med god 
teknisk innsikt og nøyaktighet, 
så slipper du at det du jobber 
med bare blir rør. Det skal funke.

Du må være glad i mennesker, 
lærevillig, pålitelig og praktisk 
anlagt. Det er viktig at du jobber 
godt i samarbeid med andre 
og er serviceinnstilt overfor 
kunder.

Ditt lokale opplæringskontor kan hjelpe deg  
å finne ut hva som er riktig for deg.
På BliRørlegger.no finner du kontaktinformasjon  
til alle bransjetilknyttede opplæringskontorer.

Sanitær- og VA-anlegg
(Vann og Avløp)

Gass- og trykkluftanlegg

Sprinkleranlegg
(Brannslukking)

Varme- og kjølesystemer

Vanntett opplegg Hva gjør rørleggeren?

Det er vanlig å gå to år på skolen og jobbe to og et halvt år som lærling, før 
du avlegger svenneprøven. Du starter på VG1 Bygg- og anleggsteknikk, før 
du velger VG2 Rørleggerfaget. Det er også mulig å kun gå ett år på skolen 
og ta en lenger læretid, eller gå rett ut i lære etter ungdomsskolen.



Utviklingsmuligheter

Rørleggere har gode 
 etterutdannings- og 
 karrieremuligheter.
Får du lyst til å gå mer 
på skole – eller på sikt 
starte egen bedrift,  
er det fullt mulig.

Rørleggerfaget er i stadig 
 utvikling og man blir aldri utlært 
som  rørlegger.

Du vil delta på kurs og annen 
 opplæring, både internt i bedrif-
ten og eksternt hos andre aktører 
 underveis i karrieren din.

I følge SSB vil Norge 
mangle så mange
som 90 000
fagarbeidere i 2035.
Rørleggere er  
sikret jobb!

Les mer på BliRørlegger.no og ta
kontakt med ditt lokale opplærings-
kontor for informasjon om 
 muligheter der du bor.

En rørlegger med 
svennebrev kan:
• Jobbe som håndverker i 

 rørleggerbedrift.

•  Bygge videre med en mester-
utdannelse som åpner for å 
etablere egen bedrift.

•  Starte et fagskoleløp som 
gir ytterligere teknisk 
 kompetanse i tillegg til 
mester brev. Ved ful ført 
fagskole blir man fagskole-
ingeniør innen Klima- Energi-
Miljø (KEM).

•  Fagskolen gir studiepoeng 
som åpner for ingeniør- eller 
sivilingeniørstudier på høy-
skole- og universitet.


