
Vindkraft, solceller och annan småskalig 
elproduktion tillsammans med den 
explosionsartade utvecklingen av elbilar gör 
att Sverige står inför en unik utmaning i att 
ställa om vårt . Ny teknik ställer krav på nya 
kompetenser. Det i sin tur kräver ett nytillskott av 
personer med rätt erfarenhet och kunskap om  
och dess komponenter.
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Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det är förekommer fysiska 
träffar i Västerås. Utbildningen är CSN-berättigad och 
leder till en yrkeshögskoleexamen. 

Jobbmöjligheter
Den svenska energibranschen är central i satsningen på 
en hållbar produktion. År 2040 ska Sverige ha övergått 
till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav 
på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren 
har investeringstakten i utbyggnaden av vårt  fördubblats. 
Med hjälp utav denna spännande utbildning kan du vara 
med och forma en hållbar framtid.

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

Elkraftteknik och ets uppbyggnad ............................15 yhp
Kraftgenerering och förnybar elproduktion .............15 yhp
Ställverkets konstruktion och dess komponenter ......25 yhp
Transformatorer, reaktorer och reläskydd ................15 yhp
Reläskydd och ens kontrollsystem ............................20 yhp
Smarta  och digital kommunikation ..........................15 yhp
El standarder och föreskrifter ....................................15 yhp
Dimensionering och effektiva lösningar ...................15 yhp
LIA – Dimensionering och effektiva lösningar .........65 yhp 

Totalt: 200 yhp


