
Sverige står inför stora förändringar inom 
energi- och elförsörjning, vi kommer ställa om 
till ett helt förnybart år 2040. Nya tekniska 
lösningar kräver ny kompetens. Ställverk- och 
transformatortekniker får kompetens inom 
såväl gammal som ny teknik och kan möta 
utmaningen inom våra nya smarta elnät.
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Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid med en flexibel studieform. Det 
är totalt sex fysiska träffar och träffarna kan förläggas på 
andra orter än utbildningsorten, Malmö. Utbildningen är 
CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Elnätsspecialist med inriktning ställverk- och transforma-
torteknik är en yrkesroll som har stora pensionsavgångar, 
samtidigt som ny teknik ställer ökade krav på rätt kom-
petens. Därav har branschen 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

Elkraftsteknik och elnätets uppbyggnad ..................15 yhp
Elnätsautomation - Smarta elnät och digital kommunika-
tion .............................................................................20 yhp
Kraftgenerering och förnybar elproduktion .............15 yhp
Arbetsmiljö och elsäkerhet ........................................15 yhp
Ställverkets konstruktion och dess komponenter ......25 yhp
Transformatorer och reaktorer ..................................20 yhp
Reläskydd och IED ....................................................25 yhp
Service och underhåll av elanläggningar ...............25 yhp
Examensarbete ..........................................................15 yhp
Lärande i arbete (LIA) ...............................................50 yhp

Totalt: 225 yhp


