
Satsar du på toppjobben inom industrin? Vår 
utbildning Industrirörtekniker öppnar vägen 
till välbetalda, kvalificerade montörsarbeten 
på till exempel oljeriggar, kärnkraftverk, 
fjärrvärmeverk och pappersbruk.

YRKESHÖGSKOLAN I KARLSTAD

Vill du ha världen som arbetsfält eller trivs du hellre på 

hemmaplan? Du väljer! Efter dina avslutade studier är 

du expert på rörmontering eller underhållsarbete inom 

industrin.

MOTSVARA ARBETSMARKNADENS KRAV
I utbildningen varvas teori och praktik för att du ska 

få de kunskaper som motsvarar arbetsmarknadens höga 

krav. Du får bland annat träna upp din yrkesskicklighet, 

kvalitetsmedvetenhet och ditt ansvarstagande, samt att få 

ett gott driv i det egna arbetet.

Under utbildningen lär du dig bland annat ritningsläs-

ning, svetsteknologi, avancerad rörmontering, svets-

metoder i TIG och MMA i olika material, ellära, tolka 

tekniska tabeller, beräkningar och tillverkningar av 

fästanordningar samt branschspecifika regler. 

20 utbildningsveckor är förlagda ute på arbetsplatser. 

Det gör att du får möjlighet att inte bara lära dig 

mycket, utan också att knyta värdefulla kontakter.

KVALIFICERAD UTBILDNING
Du som väljer Industrirörtekniker får en mycket kvali-

ficerad utbildning som följer IIWs svetskurser och som 

väl förbereder dig för de krav som ställs för svetsarpröv-

ningscertifikat. Du kommer i princip att kunna utföra 

alla svetsjobb.

Som industrirörtekniker jobbar du med montering och 

svetsning av rör som utsätts för höga tryck. Detta ställer 

stora krav på hantverksskicklighet, noggrannhet och inte 

minst säkerhetstänkande. Att känna till olika regelverk 

är därför en viktig del i utbildningen. Likaså isometrisk 

(3D) ritningsläsning.

Det efterfrågade behovet av industrirörtekniker är stort. 

Du har därför stora möjligheter att få jobb direkt efter 

utbildningens slut.

INDUSTRIRÖRTEKNIKER
KVALIFICERAD YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

2 ÅR - 400 YH-POÄNG



KURSER  
Arbetsmiljö 1 .................................................15 p

Behörighetskurser .........................................10 p

Elkompetens ..................................................15 p

Energi .............................................................20 p

Engelska för tekniker ....................................15 p

Entreprenörskap............................................15 p

Examensarbete .............................................20 p

Kommunikation och dokumentation............15 p

LIA 1 ...............................................................25 p

LIA 2 ...............................................................25 p

LIA 3 ...............................................................25 p

LIA 4 ...............................................................25 p

Matematik för rörtekniker ............................20 p

Montageteknik ..............................................50 p

Ritteknik .........................................................25 p

Svetsteknik plattstål MMA ............................10 p

Svetsteknik plattstål TIG ...............................10 p

Svetsteknik rör MMA .....................................20 p

Svetsteknik rör TIG ........................................10 p

Svetsteknik särskilt material MMA TIG ........10 p

Svetsteknologi ...............................................20 p

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas 
heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

REFERENS FRÅN INDUSTRIVÄRLDEN
”Sedan utbildningen till industrirörmontör startade i Karlstad har

Caverion sett att de studerande har stor kompets då vi har anställt dem

och sett dem arbeta i andra firmor. Vi vet att de studerande som gått

denna utbildning har den kunskap och den kompetens som vi

efterfrågar. Våra synpunkter och förslag på utbildningens innehåll tas

väl emot av utbildningsansvariga.”

Christian Hasselberg, projektledare Caverion, Karlstad

EGNA LOKALER
Utbildningen håller till i egna lokaler på Hammarö, mitt emot

Hammarö Arena. 

ANSÖKAN OCH UTBILDNINGSSTART
Ansökan gör du via vår webbplats, karlstad.se/yh. Utbildningen startar i 

augusti.

För att söka till utbildningen behöver du uppfylla behörighetsvillkoren

för studier inom yrkeshögskolan. Läs mer yrkeshogskolan.se.

Du ska ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Dessutom krävs

följande särskilda förkunskaper:

Grundläggande teknisk kunskap erhållen antingen genom en tekniskt

inriktad utbildning eller genom motsvarande minst 1 års relevant yrkes-

erfarenhet av teknisk karaktär samt godkända betyg (E/G) i följande

eller motsvarande kurser:

- Matematik 1/Matematik A

- Svenska 1/Svenska A

- Engelska 5/Engelska A

Undantag kan göras från den formella behörigheten om du bedöms ha

kunskaper som ger likvärdiga förutsättningar för att genomföra utbild-

ningen.

Alla som bedöms behöriga kallas till Karlstad för att göra ett teoretiskt

antagningsprov. Urvalet baseras på resultatet av provet.

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

VILL DU VETA MER?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Staffan Hörnelll, utbildningsansvarig  Marcus Kallin, lärare 

054-540 14 52, 070-323 27 08  054-540 10 46

staffan.hornell@karlstad.se   marcus.kallin@karlstad.se

 

 

E-post: yrkeshogskolan@karlstad.se Tel: 054-540 17 17
Besöksadress: Djupsundsvägen 1C, Hammarö. Webbplats: karlstad.se/yh
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Gilla oss på Facebook: 

Yrkeshögskolan i Karlstad


