
Kabelmontør
Et rekrutterings- og opkvalificeringsforløb til arbejde med  
kabeltræk og føringsveje

FÅ UDDANNET EN ARBEJDSMAND



KABELMONTØR – ARBEJDSMAND I  
INSTALLATIONSBRANCHEN
Elbranchen udvikles i eksponentiel hast med nye teknologier.  
Faglærte elektrikere er derfor uddannet til at løse og udføre  
komplekse, intelligente løsninger, der skaber værdi hos kunderne. 
Derfor er det efterhånden også mere normalt, at virksomhederne i 
elbranchen ansætter en arbejdsmand til det lavpraktiske arbejde.

Ved at ansætte en kabelmontør får virksomheden en kvalificeret 
arbejdsmand som har gennemgået et længere kursusforløb, der er 
afsluttet med en prøve godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

KURSUS SOM KABELMONTØR
Kurset er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og varigheden afhænger af 
medarbejdernes kompetencer. De mest erfarne medarbejdere skal på 
et 10 dages kursusforløb. Medarbejderne uden relevante kompetencer 
og erfaring skal igennem et 33 dags kursusforløb. Kursusforløbet  
består af AMU-kurser, som giver mulighed for VEU-godtgørelse. 
I Syddanmark har det regionale arbejdsmarkedskontor i samarbejde 
med jobcentrene kørt 2 forløb med ledige, der har gennemført kurset til 
kabelmontør. Der er lagt stor vægt på rekruttering og udvælgelse af de 
ledige, så de er målrettet og ved, hvad de går ind til. De øvrige regionale 
arbejdsmarkedskontorer vil gerne følge efter.

ANSÆTTELSE AF EN KABELMONTØR
I forbindelse med kursusforløbet involverer jobcentrene de virksomhe-
der, der ligger i området. Der bliver inviteret til informationsmøde, hvor 
virksomheden kan møde de ledige, der er på kursus og måske indgå 
aftale om praktik eller løntilskudsjob med fokus på fastansættelse som 
arbejdsmand.

Vær opmærksom på, at forløbet ikke retter sig mod at komme i lære 
som elektriker. Til trods for dette vil der altid være nogle af kursisterne 
der under kursusforløbet eller praktikken i virksomheden, beslutter sig 
for at gå i lære som elektriker. Hvis virksomheden vil indgå uddannel-
sesaftale, er det vigtigt, at denne beslutning tages inden en ordinær 
ansættelse, da én dags ansættelse er nok til, at tilskuddet til voksen-
lærlinge til ledige på 45 kr. pr. arbejdstime bortfalder.

DER ER 3 KURSUSFORLØB PÅ KABELMONTØR- 
UDDANNELSEN
1   Et forløb på 10 dage for personer med visse forudgående  

relevante uddannelser 
2  Et forløb på 13 dage for personer med visse forudgående  

relevante uddannelser 
3    Et forløb på 33 dage for personer uden forudgående relevant erfaring

FORLØB MED TRE KURSER, DER ER MÅLRETTET KURSISTER UDEN ERFARING FRA EL-BRANCHEN (33 DAGE)

KABELMONTØR 
OVERDRAGELSE (8 DAGE)       

MÅL FOR KURSET
Følge tegninger og vælge egnede materialer til føringsveje.

Fastgørelsesformer i føringsveje. 
Valg af kabler - adskillelse af ledningssystemer.

Korrekte træknings- og opsætningsformer.
Love og regler inden for sikkerhed og arbejdsmiljø.

Relevante regler for brandtætning af installationsgennemføringer i brandadskillelser.
Typiske el-symboler, diagramlæsning og dokumentation af eget arbejde.

KABELMONTAGE FØRINGSVEJE (10 DAGE)
 
MÅL FOR KURSET
Viden om føringsveje til kabler og valg af egnet materiel samt 
korrekt montering og fastgørelse.
Sikkerhed og arbejdsmiljø.
 Viden om de almindelige el-symboler, samt læse diagrammer 
og tegninger, fx plan- og bygningstegninger.
Brandtætning af alle former for gennemføringer af føringsveje i 
brandadskillelse.
Dokumentation af eget arbejde.

KABELMONTAGE KABLER (15 DAGE)
  
MÅL FOR KURSET
Trække og fastgøre kabler ud fra viden om kabeltyper og egnet 
materiel samt valg af korrekt oplægningsform.
Sikkerhed og arbejdsmiljø.
Brandtætning af alle former for kabelgennemføringer i brandad-
skillelse samt særlige områder.
Dokumentation af eget arbejde.


