
Det här är en yrkeshögskoleutbildning, utformad för distansstudier under 
1 år, för dig som vill utbilda dig till specialiserad tekniker inom den svenska 
energibranschen. 

Station och kontrollrumstekniker
200 YH-poäng | 1 år | Distans | Vänersborg

Sök senast: 11 november 2018
Du ansöker via yh-antagning.se på: https://apply.yh-antagning.se/to/kunskapsforbundet/ht2018/8

Du kan även använda webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida: www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan

Allt börjar med en utbildning. Allt.

Vuxenutbildningen Trollhättan | Vänersborg

Sveriges stamnät och dess stationer moderniseras och 
uppgraderas i snabb takt och arbetet i station/kontroll-
rum har i mångt och mycket förändrats med bland an-
nat nytt teknikinnehåll i form av nya typer av reläskydd 
och IED. 
Ny teknik ställer krav på nya kompetenser vilket sin tur 
kräver nytillskott av medarbetare som har rätt kompe-
tenser och kunskap om den nya tekniken. 

Svensk energibransch är central i satsningen på en håll-
bar produktion. År 2040 ska vi ha övergått till ett helt 
förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl 
energikällor som distribution. Senaste tio åren har in-
vesteringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubb-
lats. Läs en spännande utbildning för en spännande 
bransch och var med och forma en hållbar framtid.

Under utbildningen varvas teori och praktik. Cirka en 
fjärdedel av utbildningen görs på en arbetsplats. Denna 
del kallas för LIA - Lärande I Arbete. Det är vanligt att 
studerande erbjuds anställning på sin LIA-arbetsplats 
efter utbildningen.

Yrkesroll
Stations- och kontrollrumstekniker, Reläskyddstekniker

Samarbeten
ABB AB, Eitech AB, Götene Elförening, Högskolan Väst, 
Lidköping kommun, Linjemontage AB, ONEnordic AB, 
Trollhättan Energi, Vattenfall Services.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, 
kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte-
ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras 
med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

En utbildning 

som ger jobb!

Utbildningen sker i samarbete med: Yrkesakademin

Vi hjälper dig att lyckas!



Utbildningsort: Vuxenutbildningen Vänersborg
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Utbildningens studietakt: Distans
Antal platser: 30
Studiestart: 10 december 2018

Webb: 
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen

Kontaktuppgifter Yrkesakademin

Utbildningsledare
Ola Olanders | 0721-61 35 36
ola.olanders@ya.se

Kontaktuppgifter Kunskapsförbundet

Rektor
Patrik Bredberg | 072-142 63 89
patrik.bredberg@kunskapsforbundet.se

Studie- och yrkesvägledning | Vänersborg
Lisbeth Strängbäck
lisbeth.strangback@kunskapsforbundet.se

Studie- och yrkesvägledning | Vänersborg
Ella Höglind
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

En del av Kunskapsförbundet

Vuxenutbildningen
Nils Ericsonsgymnasiet | Trollhättan

Vänerparken 5 | Vänersborg

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
0521-72 27 40

Behörighet att antas till utbildningen har den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut-
bildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot-
svarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av 
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning-
en.

Särskilda förkunskaper: 
Godkända betyg i följande kurser:
Betyg: E/G i följande kurser elkraftsteknik och praktisk ellära. Eller motsvarande
Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du 
åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande 
kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du 
åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom 
eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen 
görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:
Särskilt prov: Som urvalsgrunder tillämpas ett särskilt prov konstrueras utifrån 
de generella tekniska kunskaper som ges på El- och energiprogrammet. Provet 
är skriftligt och kan ge maximalt 30 poäng.

Tidigare utbildning: Du kan också få upp till 12 poäng om du har högre betyg 
än E/G i de kurser som ingår som särskild behörighet, maximalt kan denna 
urvalsgrund ge 12p.

Det är den sammanlagda urvalspoängen som avgör din placering i antagnings-
listan.

Du ansöker via yh-antagning.se på: https://apply.yh-antagning.se/to/kunskapsforbundet/ht2018/8
Du hittar även länken till ansökan under webbansökan på Vuxenutbildningens hemsida: www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan

Viktiga datum
Ansök senast: Ansökan ska vara KFV tillhanda senast 11 november, 2018.
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera 
med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.

Antagningsbesked skickas ut: Vecka 47 via yh-antagning.se

Så här ansöker du

Studieperioder och poäng
Period och poäng anger du när du söker studiestöd på www.csn.se

Utbildning Studieperioder Poäng i varje studieperiod
Station och kontrollrumstekniker

Totalt 200 YH-poäng | 1 år | Distans
Ort: Vänersborg

Studieperiod 1: 2018-12-10 – 2019-06-07
Studieperiod 2: 2019-08-05 – 2019-11-08

Studieperiod 1: 130 YH-poäng
Studieperiod 2: 70 YH-poäng

Kurs YH-poäng
Arbetsmiljö och säkerhet  10

Elnät och driftstationers uppbyggnad och konstruktion  40

Energi och energidistribution i Sverige  5

IT-system för diagnostik och övervakning 15

LIA 1 40

Reläskydd och IED 50

Transformator och kondensatorteknik 20

Root Cause, problemlösning och förbättringsarbete 10

Examensarbete 10

Totalt antal YH-poäng: 200

Prepputbildning - om du saknar särskilda förkunskaper
Om du saknar förkunskaper för att bedömas som behörig sökande kan du läsa vår prepputbildning och bli behörig innan utbildningen startar. Prepputbildningen är 
distansbaserad och du läser i din egen takt. Start varje måndag under hösten 2018.
För mer information och anmälan till prepputbildningen kontakta studie- och yrkesvägledare Lisbeth Strängbäck.


