
Har du ytterligare frågor eller funderingar om kursinnehåll, upplägget för studier eller annat kontakta:

Monica Wennberg, 0971-173 63, epost: monica.wennberg@lapplands.se

VATTENKRAFTTEKNIKER 

Om utbildningen
Utbildningen har startats på initiativ från 
branschen som har ett stort rekryterings-
behov kommande år. Företagen har 
skräddarsytt innehållet för att se till att de 
får den kompetens de behöver.

400 Poäng
Utbildningsstart 
27 augusti 2018

Utbildningsort
Jokkmokk 

eller på distans.

Dessa kurser ingår
Kraftstationens huvud- och delprocesser 40 p 

Kraftstationens drift, underhåll och säkerhet 50 p

Dokumentationsteknik 15 p

Teknisk engelska 10 p

Yrkesinriktad ingenjörmatematik 20 p

Miljöarbete 10 p

Examensarbete 25 p

Turbin och kraftstationens automation 25 p

Elmaskiner fördjupning 55 p

Reläskydd fördjupning 10 p

LIA 1 (praktik) 40 p (8 v)

LIA 2 (fortsatt praktik) 45 p (9 v)

LIA 3 (avslutande praktik) 45 p (9 v)

Säkerhetsutbildningar
Heta Arbeten, 
Hjärt- och lungräddning, 
Elsäkerhetsföreskrifterna ESA 14 
samt vatten- vägar och Dammsäkerhet, 
ingår i kursen där certifikat / intyg erhålles.



LIA (Lärande i arbete) 
Vid tre olika tillfällen kommer du göra praktik hos ett företag, som med fördel kan göras hos 
följande som medverkar i ledningsgruppen och finns representerade i hela Sverige

Distansstudier 
Utbildningen går att läsa vid ett av våra 
lärcentra (Kiruna, Gällivare, Pajala, 
Jokkmokk) eller från någon annan ort 
där vi upprättat samarbete. Men 
självklart kan du följa undervisningen på 
distans via en dator.

Vid ca två tillfällen/termin är det labb-
veckor i Jokkmokk för praktiska kurs-
delar som sker i vår maskinhall eller ute 
i en anläggning. Labbveckorna är 
obligatoriska att närvara vid för att klara 
kurserna. Resa och logi i samband med 
labbveckor står den studerande för 
själv. 

Om Yrket
Som vattenkrafttekniker utför du drift-, 

underhålls- och tillsynsarbeten i en ener-

giproducerande anläggning samt kopp-

lingar i ställverk. Du jobbar med förebyg-

gande underhåll av elektriska och meka-

niska anläggningsdelar, genomför felsök-

ningar och mätningar utifrån anläggning-

ens kvalitetskontroller samt gör avhjäl-

pande insatser. Du kan även arbeta med 

andra befattningar som operativt arbete 

på en driftcentral eller som arbetsledare 

vid t ex revisioner. I yrket kan bered-

skapstjänstgöring ingå. 

Grundläggande behörighet
minst två av följande kurser (eller motsvarande) 
ska vara godkända:

Mät- och reglerteknik, 100 p

Mät- och styrteknik, 100 p

Praktisk ellära, 100 p

Elkraftteknik, 100 p

Ellära 1, 100 p

Ellära 2, 100 p

Energiteknik 1, 100 p

Matematik 2

Fysik 1

Prep.kurs i Praktiks ellära erbjuds

Behörighet och ansökan: 
Ansökan gör du via yh-antagning.se senast 15 maj

För mer information kika in på vår hemsida: 
www.lapplands.se/yh

Sista ansökningsdag 15 maj

Betygskomplettering senast 18 juni
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