
Som elnätsspecialist med inriktning reläskydd 
kan du arbeta med programmering, montering, 
provning och inställningar av reläskydd. På 
varje elproducerande anläggning och i varje 
ställverk kommer det att finnas reläskydd. 
Sverige står för en utmaning och måste på ett 
fåtal år ställa om sin el- och kraftförsörjning till 
ett helt nytt elsystem, där denna kompetens blir 
en av de viktigaste för att lyckas.

ELNÄTSSPECIALIST 
INRIKTNING RELÄSKYDD 
Distansutbildning med fysiska träffar

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

023–584 00 · KUNDSERVICE@YA.SE · YA.SE

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad.

UTBILDNINGEN
215 YH-poäng

Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på 

ya.se



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundservice@ya.se 
ya.se/yrkeshogskola

ELNÄTSSPECIALIST INRIKTNING RELÄSKYDD

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid med en flexibel studieform. Det 
är totalt sex fysiska träffar och träffarna kan förläggas på 
andra orter än utbildningsorterna Sundsvall och Malmö/
Kalmar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en 
yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Elnätsspecialist med inriktning reläskydd är en yrkesroll 
som har stora pensionsavgångar, samtidigt som ny teknik 
ställer ökade krav på rätt kompetens. Därav har bran-
schen markerat att det är en akut brist av denna yrkesroll.

LIA – din genväg till ett jobb
En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt 
dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger 
dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda 
till en anställning.

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se 

Kurser

Introduktion till elnät och reläskydd .........................20 yhp
Elnätsautomation - Smarta elnät och digital kommunika-
tion .............................................................................20 yhp
Arbetsmiljö och elsäkerhet ........................................15 yhp
Reläskydd och IED:ers mätmetoder och skyddsfunktioner 
....................................................................................25 yhp
Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt ..........30 yhp
Elnätens kontrollsystem ..............................................20 yhp
Provning, underhållsprovning och idrifttagning .......20 yhp
Lärande i arbete (LIA) ...............................................50 yhp
Examensarbete ..........................................................15 yhp

Totalt: 215 yhp


