
Drifttekniker kraft & värme

Vill du skaffa dig en utbildning som är 
hett efterfrågad? Och som ger dig varieran-
de och intressanta uppgifter i jobbet? Med 
vår utbildning till Drifttekniker kraft & vär-
me hamnar du mitt i en spännande bransch 
med ständig utveckling, där du arbetar med 
en av samhällets allra viktigaste funktioner. 

Försörjningen av värme, elkraft och kyla 
måste hållas igång dygnet runt samtidigt som 
ny teknik och smarta lösningar för att spara 
energi, pengar och miljö införs. Som drifttek-
niker är du en nyckelperson i allt från praktiskt 
arbete med drift och underhåll av energitek-
nisk utrustning till användning av den senaste 
IT-tekniken för styrning och optimering. De 

omfattande perioderna av praktik (LIA – Lärande 
I Arbete) gör att du redan tidigt i utbildningen 
får nyttig erfarenhet och är redo att gå direkt ut 
i arbetslivet, kanske hos en arbetsgivare som du 
redan under utbildningen har knutit kontakt med. 
Samtidigt ger breda praktiska och teoretiska kun-
skaper dig möjligheter att utvecklas och ta större 
ansvar, inom nya yrkesroller och teknikområden. 
Du blir attraktiv för arbetsgivare som driver  
värmeverk, kraftvärmeverk och processindustri, 
men dörrarna är även öppna till andra företag 
som arbetar med t ex vattenkraft, ventilation och 
småskaliga värmeanläggningar. Med din kompe-
tens som Drifttekniker kraft & värme finns möjlig-
heter överallt i samhället och landet.

Drifttekniker kraft & värme
Utbildningens omfattning:
Utbildningens studietakt:
Utbildningsort:
Utbildningens studieform:
Examensbenämning: 
Ansvarig utbildningsanordnare:

400 YH-poäng - 2 år
Heltid
Härnösand, Västernorrlands län
Bunden
Yrkeshögskoleexamen Drifttekniker
Härnösands kommun

Ansök på www.hetautbildningar.se

Bli en nyckelperson inom en het bransch!



Utbildningens innehåll

Behörighetskrav

(5 poäng motsvarar en veckas studier)
• Arbetsmiljö (10 p)
• Elteknik inriktning energi- 
 anläggningar (30 p)
• Examensarbete (25 p)
• Fjärrvärmesystem (25 p)
• Hållbara energisystem (25 p)
• Hållfasthetslära inriktning energian- 
 läggning (15 p)
• Kraftvärmeteknik  (35 p)
• LIA 1 (15 p)
• LIA 2 (30 p)
• LIA 3 (30 p)

• LIA 4 (30 p)
• Projekt och kommunikation (15 p)
• Strömningslära och turbomaskiner (15 p)
• Styr- och reglerteknik (20 p)
• Systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitets  
 ledningssystem (15 p)
• Termodynamiska processer och ång- 
 system (20 p)
• Tillämpad matematik och energiteknik för   
 drifttekniker (20 p)
• Underhållsteknik (15 p)
• Värmekraft – och kylsystem (10 p)
 
Summa : 400 yrkeshögskolepoäng

För att vara behörig till Heta Utbildningar ska du uppnå grundläggande behörighetskrav för Yrkeshög-
skolan och angivna särskilda förkunskaper. 

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande :
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan  
 omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Särskilda förkunskaper (gymnasieprogram, yrkeserfarenhet eller betyg)
För att vara behörig ska du även ha :
Minst betyg E i Energiteknik 1 samt Praktisk ellära eller motsvarande

Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand 
Besöksadress: Gånsvikvägen 2, Härnösand

Telefon: 0611-34 86 03
E-post: info.heta.utbildningar@harnosand.se

Webb: www.hetautbildningar.se

Följ oss på Facebook:
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand


