Anläggningsmontör Storkraftnät
En yrkeshögskoleutbildning för dig som vågar och har bra fysik!
ing i
Hos Åsbro Kursgård får du en spännande, lärorik och nyttig utbildn
ett framtidsyrke! Storkraftnätet är ryggraden i svensk elförsörjning.
ar.
Bli en viktig kugge i teamet som ser till att vår elförsörjning funger

300 YH-poäng

Utbildning på yrkeshögskolenivå som ger
dig stora möjligheter till arbete!
Anläggningsmontör för storkraftnätet är en utbildning som efter studietidens slut ger dig jobb med
uppdrag över hela landet. Behovet av kraftlednings- och ställverksmontörer är stort eftersom elnätet
byggs ut och förnyas, samtidigt som många äldre montörer går i pension.
Det är en tuff utbildning där du kommer att få arbeta på hög höjd. För att du ska kunna genomföra
utbildningen måste du ha god fysik. Utbildningen är förlagd på energibranschens utbildningscenter
Åsbro Kursgård i Närke (ca 3 mil söder om Örebro).
Ta första steget mot ett spännande framtidsjobb!

0 kV
Du utbildas både i att bygga och underhålla kraftledningar från 40–40
med
och i att bygga och underhålla ställverk. Utbildningen är praktisk
från
vissa teoretiska inslag och leds av erfarna och kunniga instruktörer
,
elbranschen. Du kommer bland annat få lära dig en hel del om teknik
såg
mekanik, ellära, elsäkerhet, mekaniska krafter och att använda motor
och köra terrängfordon.

Ta chansen till en spännande framtid – sök nu!
Du har fördel av att:
- vara fullt frisk utan rygg- eller ledbesvär
- ha ett praktiskt handlag
- klara av att arbeta på hög höjd
Du ska ha el- alt. teknisk utbildning eller
motsvarande.

Du får en rad behörigheter och bevis!
- Höghöjdsbehörighet för mast- och stolparbete
- Motorsågskörkort
- Utbildningsbevis arbetsplattform
- Förarbevis terränghjuling
- Heta arbeten
- Säkerhet på väg

lära dig om hur el och energi transporteras och transformeras, hur storkraftnätet samspelar med
distributionsnätet och mycket mer.

Åsbro Kursgård – energibranschens
utbildningscenter

Alla dessa behörigheter och bevis ökar dina chanser till
anställning. De är självklart en förutsättning för att du
ska klara av ditt arbete på ett säkert och effektivt sätt.
Utöver detta kommer du även att läsa ESA (elsäkerhet),
få utbildning i första hjälpen och hjärt/lung-räddning,

Läs mer på www.asbro.se

Här kan du bo under din studietid. Vi har en uppskattad lunchrestaurang, bra och moderna föreläsningssalar, olika fritidsaktiviteter för dig som bor kvar och
framför allt en unik och komplett övningsanläggning.

Dubbla kompetenser

Anläggningsmontör – storkraftnätet ger
yrkeskompetens för att arbeta som montör
med byggande och underhåll av kraftledningar
och utomhusställverk för stam- och regionnät

(storkraftnätet 40-400 kV).
Utbildningen ger dubbel kompetens, dels i
att arbeta med kraftledningar, dels i att arbeta
med utomhusställverk.
Det ingår också en grundläggande kurs om
byggande och underhåll av distributionsnät.
Den breddar kompetensen och är ett krav från
branschen vilket ökar flexibiliteten och anställningsmöjligheterna.

Kurs		

Energibranschen
Kommunikation och fackengelska
Matematik/Ellära
Arbetsmiljö/Ellagen/ESA/EBR
Projektarbete 1
Distributionsnät

Linjebyggnad träkonstruktioner
Linjebyggnad stålkonstruktioner
Projektarbete 2
Underhåll av elnät 0,4–400 kV

Poäng
10

15
10
10
10
20
20
20
10
15

Säkerhetsutbildningar
Utomhusställverk
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LIA 1 Introduktion
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Kabelteknik lågspänning
Kabelteknik region- och stamnät
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Frågor?

dem
bildningen? Skicka
Har du frågor om ut
ning@asbro.se
via e-post till: utbild
o.se
tar du på: www.asbr
Kontaktpersoner hit

Vi har starka samarbetspartners vilket ökar chansen till jobb efter utbildningen!

Vill du ha mer information om utbildningen
är du välkommen att läsa mer på

www.asbro.se

