
Kyl- & värmepumptekniker
Ett fritt och varierande framtidsyrke

Är du en teknisk problemlösare? Som vill 
ha ett fritt yrke med stort ansvar? Där du 
ofta får möta nya utmaningar och männ-
iskor? Då kan kyl- och värmepumptekniker 
vara något för dig. 

Kyl- och värmepumpar finns överallt i samhäl-
let. De hjälper till att skapa bra inomhuskli-
mat genom att reglera temperaturen utifrån 
lokalernas specifika behov. Kyla behövs inte 
bara i kyl- och frysdiskar utan också i dataser-
verhallar och till teknisk utrustning på sjukhus. 
Värmepumpar bidrar i allt större utsträckning 
till att minska energibehov och miljöpåverkan 
vid uppvärmning av fastigheter. 

Som kyl- och värmepumptekniker kan du 
arbeta med installation och service av kyl- och 
värmepumpsystem i butiker, fordon, industri 

och fastigheter. Det är ett självständigt yrke där 
du möter kunder ute på fältet, därför bör du både 
kunna ta egna initiativ och vara serviceinriktad.

Utbildningen ger bred praktisk och teoretisk 
kunskap. I den teoretiska delen får du till exempel 
lära dig om kylprocessen, värme-, kyl- och elsys-
tem samt affärsmannaskap. En betydande del av 
utbildningen är praktik, Lärande i arbete - LIA. 
Under den kan du testa dina kunskaper i verkliga 
miljöer och får goda chanser att knyta kontakter i 
branschen. 

Efter utbildningen har du den kunskap som be-
hövs för att bli F-gascertifierad kylmontör enligt 
Köldmedieförordningen och Certifierad värme-
pumpinstallatör enligt Förnybart Direktivet. 

Kyl- & värmepumptekniker
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Utbildningens innehåll

Behörighetskrav

• Affärsmannaskap och kundrelationer (15p)
• Elsystem i kyl- och värmepumpanläggningar 

(25p)
• Grundläggande Kylprocess, teori och praktik, 

(30p)
• Kyl- och värmepumpteknik 1 (30p)
• Kyl- och värmepumpteknik 2 (45p)
• Lärande i arbete 1 (25p)
• Lärande i arbete 2 (25p)
• Lärande i arbete 3 (50p)

• Miljöteknik kyl- och värmepumpanläggningar 
(10p)

• Presentationsteknik (10p)
• Styrsystem i kyl- och värmepumpanläggningar 

(25p)
• Tillämpad el i kyl- och värmepumpanläggningar 

(10p)
Summa: 300 yrkeshögskolepoäng

Grundläggande behörighetskrav för Yrkeshögskolan och angivna särskilda förkunskaper:
 
Grundläggande behörighet
Redovisas genom något av följande alternativ:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
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 motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständig-

het har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från 
ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbild-
ning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i 
minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till 
utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper
Gymnasiebetyg
- minst betyg E i kursen Praktisk ellära eller Ellära 1 alternativt godkänt i kurserna Ellära A samt Växelström 
trefas A,
- minst betyg E i kurserna matematik lägst nivå 2a, b eller c
- minst betyg E i svenska 01
- minst betyg E i engelska 5 
eller motsvarande kurser
För gymnasiebetyg för ht 2011 gäller minst betyg godkänd (G) i motsvarande kurser. För linjebetyg krävs 
minst betyget 3 i motsvarande kurser.
eller
Yrkeserfarenhet
3 års dokumenterad eftergymnasial yrkeserfarenhet på heltid som processoperatör, driftoperatör, bygg, en-
treprenad, VVS eller motsvarande.

Följ oss på Facebook:
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand

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


