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I   Uppbyggnaden av yrkesexamen för vindkraftsmontör 
 
 

Yrkesexamen för vindkraftsmontör 
 

Obligatoriska examensdelar 
Monterings- och underhållsarbete i ett vindkraftverk 

Service och underhåll av ett vindkraftverk 

Valbara examensdelar, av vilka examinanden ska välja en examensdel 
Service och underhåll av el- och automationsanläggningar 

Mekanisk service och mekaniskt underhåll 
 
 

Avläggandet av yrkesexamen för vindkraftsmontör förutsätter att man avlägger två 
obligatoriska examensdelar och en valbar examensdel.  
 
 

II   Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för 
vindkraftsmontör och bedömning av kunnande  

 
Kraven på yrkesskicklighet i en examensdel anger vad examinanden ska kunna för att av-
lägga den ifrågavarande examensdelen. I avsnittet Visande av yrkesskickligheten anges vad 
examinanden ska utföra för att visa sin yrkesskicklighet. Den yrkesskicklighet som ska vi-
sas vid examenstillfället bedöms enligt kriterierna för en godkänd prestation. Examinan-
dens yrkesskicklighet bedöms av representanter för arbetsgivare, arbetstagare och lärare. 
 
 
1   Monterings- och underhållsarbete i ett vindkraftverk 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 

Examinanden  
 kan arbeta säkert i ett vindkraftverk  
 behärskar de viktigaste faktorerna som påverkar arbetets kvalitet och kostnader  
 behärskar kommunikation och dokumentation 
 har de färdigheter som behövs i researbete.  

 

Visande av yrkesskickligheten 
 

Vid en godkänd prestation ska examinanden ha ett giltigt certifikat för heta arbeten, 
arbetarskyddskort, giltig elsäkerhetsutbildning enligt SFS 6002 och åtminstone ett 
livräddande Fhj-intyg samt intyg över avlagd räddningsutbildning. 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet med monterings- och underhållsarbete i vindkraft-
verk genom att använda säkra arbetsmetoder och personlig skyddsutrustning. Bedöm-
ningen av yrkesskickligheten kan kompletteras med intervjuer eller andra metoder, genom 
vilka bedömningen av yrkesskickligheten kan säkerställas.  
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Kriterier för en godkänd prestation separat för varje krav på 
yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan arbeta säkert i ett vindkraftverk. 
 
Specialkompetens 
som krävs vid arbete i 
ett vindkraftverk  
 

Examinanden 
 känner till de säkerhetsfrågor som arbetarskyddskortet 

förutsätter  
 kan ge första hjälpen på Fhj 1-nivå  
 känner till de säkerhetsbestämmelser som certifikatet för heta 

arbeten förutsätter. 
Elarbetssäkerhet Examinanden 

 har avlagt elsäkerhetsutbildningen enligt SFS 6002.  

 
Arbete vid ett 
vindkraftverk 

Examinanden 
 har avlagt räddningsutbildning  
 kan kontrollera att säkerhetsanordningarna och skydden 

uppfyller kraven och föreskrifterna  
 kan ta reda på väderprognoserna och väderriskerna på 

området 
 kan ta hänsyn till kraftverkets beteende i olika förhållanden  
 identifierar de situationer i verksamheten och arbetet där det 

finns risker för olycksfall  
 kan beakta riskfaktorerna i samband med en okontrollerad 

start att kraftverket  
 kan beakta hur det egna arbetet påverkar säkerheten för andra.

 
Lyftutrustning och 
lyftarbeten  

Examinanden 
 kan styra lyftåtgärder tydligt med hjälp av radiotelefon och 

handtecken  
 kan bedöma lyftutrustningens skick och anmäla brister  
 kan använda en lyftutrustning på ett säkert sätt  
 kan delta i kontroll av en lyftutrustning  
 förstår ansvarsfördelningen vid lyft. 

Examinanden behärskar de viktigaste faktorerna som påverkar arbetets kvalitet och 
kostnader. 
 
Kostnadsfaktorer och 
kvalitetsledning 

Examinanden 
 förstår hur arbetskostnaderna uppstår och hur de påverkar 

ekonomin i sin helhet  
 kan utföra uppgifterna enligt arbetsanvisningarna, med rätta 

arbetsredskap och den för uppgiften bäst lämpade praxisen  
 kan bedöma hur länge en reparation av ett fel räcker samt 

rapportera hur arbetet framskrider och när det blir färdigt till 
de intressentgrupper som berörs 

 förstår effekten av vindförhållandena för kraftverkets 
produktion och hur detta påverkar ekonomin. 



9 

 
Miljökunskap 

Examinanden 
 kan beakta anvisningarna i säkerhetsdatabladet vid 

användning av olika kemikalier och medel  
 kan iaktta miljö- och avfallsbestämmelser som gäller objektet. 

 
Kundservice och 
färdigheter att arbeta i 
en arbetsgemenskap  

Examinanden 
 kan ge kundservice enligt företagets serviceprinciper 
 känner till sina skyldigheter, ansvar och rättigheter som 

medlem av arbetsgemenskapen 
 känner till hur man beter sig i arbetsgemenskapen och inom 

branschen  
 kan arbeta i grupp och behärskar en konstruktiv arbetskultur  
 kan beakta kundspecifika specialkrav till exempel vid 

rapportering och kommunikation 
 känner till lokala säkerhetsbestämmelser (till exempel om 

hamnar och fabriksområden). 
 
Upprätthållande av 
arbetsförmågan och 
yrkeskompetensen 

Examinanden 
 kan bedöma och upprätthålla sin arbetsförmåga 
 kan utvärdera sitt arbete och motivera sina beslut  
 kan upprätthålla och utveckla sin kompetens i en föränderlig 

verksamhetsmiljö i samarbete med arbetsgemenskapen. 

Examinanden behärskar kommunikation och dokumentering. 
 
Engelska  

Examinanden 
 kan den praktiska terminologin för arbete på vindkraftverk på 

engelska 
 kan använda dokument på främmande språk  
 kan kommunicera begripligt på engelska. 

 
Kommunikation  

Examinanden 
 kan ta reda på nödvändiga telefon- och nödtelefonnummer 
 använder radiotelefon klart och tydligt i 

kommunikationsuppgifter 
 är förtrogen med e-postpraxis och kan utarbeta och ta emot 

meddelanden och bilagor 
 kan kommunicera med personalen i kraftverkets kontrollrum 

och med övriga intressentgrupper. 
 
Informationshantering 
och dokumentering 

Examinanden 
 utför informationssökning och -lagring under beaktande av 

informationssäkerheten och kundens behov  
 kan utföra dokumentering och anmäla eventuella brister/fel i 

dokumentationen  
 rapporterar till kunden om reservdelar och material som 

använts  
 kan rapportera tillbud samt brister och utvecklingsbehov i 

kraftverket  
 förstår sitt ansvar för dokumentationens riktighet. 
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Examinanden har de färdigheter som behövs i researbete. 
 
Researbete  
 

Examinanden 
 är medveten om särdragen i researbete 
 kan ta reda på viktiga resgods- och fraktbestämmelser  
 kan vid behov ta reda på trafikförbindelserna inklusive 

tidtabellerna till arbetsobjektet  
 kan ta reda på monteringsobjektets geografiska förhållanden 

och väderförhållanden och förbereda sig på dem 
 är medveten om allmänna bestämmelser och ordningsregler 

samt vilka tillstånd som behövs i arbetet på 
monteringsobjektet osv. 

 är medveten om arbets- och verksamhetskulturen vid 
monteringsobjektet. 

 
 

2   Service och underhåll av ett vindkraftverk 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden  
 
 behärskar de grundläggande processerna för service och underhåll av ett vindkraftverk 
 kan utföra mekaniskt underhåll 
 kan utföra underhåll av el- och automationsanläggningar  
 är förtrogen med informationshantering och dokumentering. 

 
Visande av yrkesskickligheten 
 
Vid en godkänd prestation ska examinanden visa sin yrkesskicklighet genom att utföra 
service och underhåll av ett vindkraftverk enligt kriterierna.  
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra service och underhåll av ett 
vindkraftverk och använda säkra arbetsmetoder och personlig skyddsutrustning. Yrkes-
skickligheten visas både i fråga om praktiska färdigheter och i fråga om den teoretiska 
kunskap som behövs inom branschen.  
 
Arbetsuppgifterna utförs i första hand i autentiska arbetsmiljöer. Till den del som den er-
forderliga yrkesskickligheten inte kan visas i en autentisk arbetsmiljö kan visandet komp-
letteras med separata arbetsprestationer i arbetsmiljöer som motsvarar verkligheten. Be-
dömningen av yrkesskickligheten kan kompletteras med intervjuer eller andra metoder, 
genom vilka bedömningen av yrkesskickligheten kan säkerställas. 
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Kriterier för en godkänd prestation separat för varje krav på 
yrkesskicklighet 
 

Examinanden behärskar de grundläggande processerna för service och underhåll av ett 
vindkraftverk. 
 
Användning av 
tekniska dokument 
och källmaterial  
 
 
 
 

Examinanden 
 kan använda de tekniska dokument och källmaterial som 

behövs i underhållsarbetet  
 kan använda mätinstrument och maskiner som behövs i 

underhållsarbetet  
 arbetar systematiskt och konsekvent 
 väljer och kan hantera de rätta materialen och tillbehören  
 är kostnadsmedveten och handlar ekonomiskt  
 kan använda underhållssystemet. 

 
Kundservice och 
samarbetsförmåga  
 

Examinanden 
 kan ge kundservice enligt företagets serviceprinciper  
 arbetar ansvarsfullt och sköter sina åligganden 
 arbetar samarbetsvilligt, kundfokuserat och förtroendeingivan-

de 
 kan sköta rapporteringen enligt kundens krav och förstår 

betydelsen av kundnöjdhet. 
 
Utvärdering av det 
egna arbetet 

Examinanden  
 kan utvärdera sin arbetsprestation och motivera sina beslut  
 kan berätta för sina kolleger om god praxis. 

 
Att arbeta säkert på 
arbetsplatsen 

Examinanden 
 arbetar säkert och beaktar arbetarskyddsbestämmelserna och -

föreskrifterna  
 arbetar ansvarsfullt och samarbetsvilligt samt sköter sina 

åligganden  
 beaktar säkerheten i underhållsarbetet i sin helhet med tanke 

på sig själv, arbetsgruppen och miljön innan arbetet påbörjas 
 kontrollerar att säkerhetsanordningarna och skydden uppfyller 

kraven och föreskrifterna  
 tar reda på om kraftverkets släckningsanordning har 

undersökts  
 identifierar de situationer i verksamheten och arbetet där det 

finns risker för olycksfall  
 kan beakta anvisningarna i säkerhetsdatabladet vid användning 

av olika kemikalier och medel  
 kan ta hänsyn till kraftverkets beteende i olika förhållanden  
 kan beakta riskfaktorerna i samband med en okontrollerad 

start av kraftverket  
 anmäler säkerhetsbrister, tillbud och olycksfall  
 kan ta reda på kraftverkets namn, läge och kontaktinformation 
 kan utvärdera sitt arbete och motivera sina beslut. 
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Lyftutrustning och 
lyftarbeten 

Examinanden 
 kan utföra daglig kontroll av lyftanordningar  
 förstår riskerna i anslutning till lyftarbeten 
 kan utföra säker fastsättning av lyftanordningar och lyftobjekt  
 kan arbeta enligt anvisningarna vid lyftarbeten utan att äventyra 

säkerheten i arbetet och för de objekt som ska lyftas  
 kan ingripa i och rapportera observerade missförhållanden 

under ett lyftarbete. 
 
Grunderna för 
underhållsverksamh
et 

Examinanden 
 förstår grunderna i underhåll av ett vindkraftverk 
 förstår skillnaden mellan förebyggande och reparerande 

underhåll 
 förstår grundprinciperna för tillståndskontroll och kontrollens 

betydelse 
 förstår vilken betydelse mätning av utgångsvärdena har för 

tillståndskontrollen  
 kan ta reda på vilka kontroller som bör utföras i samband med 

underhåll av ett vindkraftverk 
 förstår vilken betydelse ordning och reda i arbetsobjektet har 

för arbetarskyddet och kraftverkets funktion. 
 
Utförande av 
underhåll 

Examinanden 
 kan ta reda på metoderna för kontroll av arbetsobjektets 

tillstånd 
 kan välja och använda de verktyg och tillbehör som 

arbetsuppgifterna kräver  
 kan ta hänsyn till eventuella risker med arbetsmetoderna med 

tanke på produkten, miljön och människan  
 kan ta reda på objektets mätstorheter och larmgränser  
 kan kontrollera kalibreringen och tillståndet hos de 

kontrollanordningar som används  
 kan utföra dokumentation med värmekamera 
 kan överföra och lagra mätresultat 
 kan tolka larmkodernas betydelse och allvar 
 kan arbeta tillsammans med en person som utför 

vibrationsmätning under mätningen  
 kan observera kraftverkets funktion sensoriskt (med hjälp av 

syn-, hörsel- och luktsinnet) 
 kan utföra underhållsåtgärder i enlighet med 

arbetsanvisningarna och god praxis  
 kan returnera begagnade reservdelar, tillbehör, arbetsredskap 

och smörjmedel till lagret eller för återanvändning. 
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Examinanden utför mekaniskt underhållsarbete. 
 
Tolkning av 
maskinritningar och 
scheman  
 
 
 

Examinanden 
 kan tolka vindkraftverkets ritningar, funktionsscheman och 

dokument 
 kan tolka servicemanualer och bruksanvisningar  
 identifierar komponenter med hjälp av ritningar och scheman 
 kan ta reda på den tekniska informationen för en anläggning 

eller komponent med hjälp av ritningar och övriga dokument 
och lokalisera underhållsobjekt  

 kan utnyttja ritningar och reservdelsförteckningar som finns i 
datasystem. 

 
Kraftöverföring,  
mekaniska fogar och 
underhåll av dessa  

Examinanden 
 kan ta reda på vindkraftverkets kraftöverföring  
 känner till de kopplingar som används i ett vindkraftverk och 

deras egenskaper 
 kan ta reda på konstruktionen hos de växeltyper som används 
 kan ta reda på principerna för hur vindkraftverkets bromsar 

fungerar  
 kan kontrollera bromsens skick och vid behov byta slitna eller 

skadade delar 
 förstår vilken betydelse balansering och riktning har för mas-

kinkomponenterna samt kraven på installationsnoggrannhet 
och vet vilka källor som anger installationsnoggrannheterna 

 kan beakta riskerna i anslutning till montering och demon-
tering av utrustningars skydd  

 kan underhålla gänganslutningar med hjälp av rätt verktyg 
och material 

 kan utföra låsning och smörjning av gänganslutningar på rätt 
sätt  

 kan utföra momentkontroll  
 kan utföra kontroll av mekaniska fogar och fästen. 

 
Hydraulikens grunder 

Examinanden 
 identifierar de vanligaste komponenterna i hydrauliksystem 
 kan utnyttja hydraulscheman och sluta sig till systemets 

arbetsrörelser  
 kan kontrollera att trycket är avlägsnat från systemet för att 

säkerställa att arbetet sker säkert  
 kan undersöka läckage och fogar i slangar och skarvstycken  
 kan kontrollera att hydrauloljorna har rätta mängder samt 

oljans tillstånd sensoriskt. 
 
Lager  
 

Examinanden 
 identifierar lager och lagertyper 
 kan kontrollera lagermärkningar och lagertypens riktighet 
 förstår betydelsen av smörjning och rengöring med tanke på 

lagrens skick 
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 kan kontrollera lagrets skick ungefärligt och identifierar en 
lagerskada. 

 
Smörjunderhåll och 
dess grunder 

Examinanden 
 förstår smörjningens betydelse, dess grunder och uppgifter 
 förstår innehållet i säkerhetsdatabladet 
 kan skilja mellan olika smörjmedel och känner till deras 

användning 
 förstår betydelsen av att smörjmedlen är rena 
 kan kontrollera att det finns tillräckligt med smörjolja 
 kan ta prover på smörjmedel 
 kan hantera och byta smörjmedel och filter.    

 
Kylsystem  

Examinanden 
 förstår betydelsen av avkylning 
 förstår innehållet i säkerhetsdatabladet 
 kan skilja mellan olika kylvätskor och identifierar den 

kylvätska som används i kraftverket 
 kan kontrollera att det finns tillräckligt med kylvätska 
 kan hantera och byta kylvätska.  

 
Kontroll av rotorn  

Examinanden 
 förstår rotorns konstruktion och beteende  
 kan namnge rotorns komponenter 
 kan undersöka rotorns komponenter visuellt. 

 
Användning av 
lyftanordningar 

Examinanden 
 kan i servicearbetet säkert använda kraftverkets servicelyft-

anordning och andra lyftanordningar och utan att skada de 
komponenter som ska lyftas 

 kan i den yttre kontrollen av vindkraftverket använda de 
erforderliga lyftanordningarna (repnedfirning, repmoped, 
serviceplattform, personlyft). 

Examinanden kan utföra underhåll av el- och automationsanläggningar. 
 
Elsäkerhet  

Examinanden 
 förstår riskerna med kraftverkets elaggregat 
 förstår vilken betydelse jordning av utrustningen har 
 kan ta reda på om arbetsobjektet är i spänningsfritt läge 
 kan beakta andra system i anslutning till utrustningen som 

eventuellt fungerar med någon annan form av energi än 
elenergi 

 kan bedöma skador i elaggregatens dosor och kablar och 
anmäla dem 

 kan vid hantering av komponenter beakta risken för elektro-
statisk urladdning (ESD) och se upp för statisk elektricitet 

 kan använda mätinstrument säkert och undvika risker i 
anslutning till mätning. 
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Tolkning av el- och 
automationsritningar 
och scheman 

Examinanden 
 kan tolka el- och automationsritningar, funktionsscheman 

och dokument för ett vindkraftverk 
 kan tolka servicemanualer och bruksanvisningar 
 identifierar komponenter med hjälp av ritningar och scheman 

och lokaliserar objekt som kräver service. 
 
Kännedom om el- 
och automations-
anläggningar 

Examinanden 
 förstår principen med kortslutningsskydd 
 kan skydda sig mot elstötar  
 förstår säkerhetskretsarnas funktion 
 identifierar centrala el- och automationskomponenter i ett 

kraftverk 
 kan bedöma fel i elaggregat och kablar. 

 
Grunderna i el- och 
automationsteknik 

Examinanden 
 kan definiera ström, spänning och effekt 
 kan välja rätt mätinstrument och mätområde 
 kan mäta resistans, ström och spänning och bedöma 

resultatet. 
 
Grunderna för 
underhåll av el- och 
automationsanläggni
ngar 

Examinanden 
 kan utföra de mätningar som krävs vid felsökning 
 kan utföra fotografering med värmekamera  
 kan byta komponenter i ett lågspänningssystem där det inte 

finns risk för kortslutningsström 
 kan utföra underhålls- och reparationsarbeten under beaktan-

de av el- och automationsanläggningarnas funktion utan att 
orsaka en okontrollerad stopp- eller startfunktion i systemet. 

Examinanden kan utföra informationshantering och dokumentering. 
 
Informationshanterin
g och dokumentering  
 

Examinanden 
 kan utföra informationssökning och lagring i en databas 
 kan fylla i behövliga dokument och anmäla eventuella brister 

i dokumentationen 
 kan rapportera observerade brister och utvecklingsbehov i 

samband med underhållsarbeten 
 kan fylla i kontroll- och underhållsprotokoll 
 bokför utförda arbeten och antal timmar för utfört arbete 
 rapporterar utfört service- och underhållsarbete tillräckligt 

noggrant och begripligt 
 förstår sitt ansvar för dokumentens riktighet. 
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3   Service och underhåll av el- och automationsanläggningar 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden  
 behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet  
 kan arbeta vid ett vindkraftverk i enlighet med elsäkerhetsstandarden  
 kan utföra kontroll av el- och automationsanläggningarna vid ett vindkraftverk i 

enlighet med underhållsprogrammet  
 kan utföra service och underhåll av elutrustning vid ett vindkraftverk  
 kan utföra service och underhåll av automationsanläggningarna vid ett vindkraftverk  
 kan utföra service och underhåll av generatorn och frekvensomriktaren i ett 

vindkraftverk  
 är förtrogen med informationshantering och dokumentering 
 kan utföra materialhantering. 
 

Visande av yrkesskickligheten 
 
Vid en godkänd prestation ska examinanden visa sin yrkesskicklighet genom att utföra 
service och underhåll av el- och automationsanläggningar vid ett vindkraftverk enligt 
kriterierna.  
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra service och underhåll av el- och 
automationsanläggningar vid ett vindkraftverk och använda säkra arbetsmetoder och 
personlig skyddsutrustning. Yrkesskickligheten visas både i fråga om praktiska färdigheter 
och i fråga om den teoretiska kunskap som behövs inom branschen.  
 
Arbetsuppgifterna utförs i första hand i autentiska arbetsmiljöer. Till den del som den er-
forderliga yrkesskickligheten inte kan visas i en autentisk arbetsmiljö kan visandet komp-
letteras med separata arbetsprestationer i arbetsmiljöer som motsvarar verkligheten. Be-
dömningen av yrkesskickligheten kan kompletteras med intervjuer eller andra metoder, 
genom vilka bedömningen av yrkesskickligheten kan säkerställas. 
 
 
Kriterier för en godkänd prestation separat för varje krav på 
yrkesskicklighet 
 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet 
 
Användning av 
tekniska dokument 
och källmaterial  
 
 
 
 

Examinanden 
 kan använda de tekniska dokument och källmaterial som 

behövs i underhållsarbetet  
 kan använda de mätinstrument och maskiner som behövs i 

underhållsarbetet  
 arbetar systematiskt och konsekvent 
 väljer och kan hantera de rätta materialen och tillbehören  
 är kostnadsmedveten och handlar ekonomiskt. 
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Kundservice och 
samarbetsförmåga  

Examinanden 
 kan ge kundservice enligt företagets serviceprinciper  
 har samarbetsförmåga och sköter sina åligganden. 

 
Arbetarskydd och 
utvärdering av det 
egna arbetet 

Examinanden 
 beaktar säkerheten i sitt arbete och tar hänsyn till arbetsmiljön  
 kan utvärdera sin arbetsprestation och motivera sina beslut. 

Examinanden kan arbeta vid ett vindkraftverk i enlighet med elsäkerhetsstandarden. 
 
Elsäkerhet och säkert 
arbete på 
arbetsplatsen  

Examinanden 
 arbetar säkert och beaktar arbetarskyddsbestämmelserna och -

föreskrifterna  
 arbetar ansvarsfullt och samarbetsvilligt samt sköter sina 

åligganden  
 använder säkerhetsanordningar och skydd som uppfyller 

bestämmelserna och föreskrifterna i sitt arbete 
 identifierar de situationer i verksamheten där det finns risker 

för olycksfall eller fallrisker 
 kan beakta riskfaktorerna i samband med en okontrollerad 

start av kraftverket och förhindra att anläggningen startar 
 kan utföra elarbeten i samband med service och underhåll 

enligt gällande elsäkerhetsstandard 
 kan utföra mätningar och kontroller i anslutning till service och 

underhåll enligt gällande standarder 
 kan beakta andra system i anslutning till el- och automations-

anläggningarna som eventuellt fungerar med någon annan 
form av energi än elenergi (till exempel hydrauliska och 
mekaniska) 

 kan beakta vilken effekt låsningarna och nöd/stoppkretsarna 
har på arbetarskyddet och driftsäkerheten 

 kan iaktta säkerhetsdatabladet och miljöskyddsanvisningarna 
vid hantering av begagnade medel och material 

 anmäler säkerhetsbrister, tillbud och olycksfall 
 kan utvärdera sitt arbete och motivera sina beslut. 

Examinanden kan utföra kontroll av el- och automationsanläggningarna vid ett 
vindkraftverk i enlighet med underhållsprogrammet. 
 
Kontroll av anlägg-
ningarna vid ett vind-
kraftverk i enlighet 
med underhållspro-
grammet 

Examinanden 
 kan utföra kontroll och testning av el- och 

automationsanläggningarna vid ett kraftverk  
 kan utföra kontroll och testning av elskydd  
 förstår åskskyddens betydelse.  
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Examinanden kan utföra service och underhåll av elutrustningen i ett vindkraftverk. 
 
El- och automations-
ritningar  

Examinanden 
 kan tolka el- och automationsritningar, funktionsscheman och 

dokument för ett vindkraftverk 
 kan tolka servicemanualer och bruksanvisningar 
 identifierar komponenter med hjälp av ritningar och scheman 

och lokaliserar objekt som kräver service.   
Kontroll och 
underhåll av 
sensorsystem  

Examinanden 
 kan utföra kontroll av sensorsystem  
 kan byta och underhålla sensorer och ställdon. 

 
Lokalisering och 
reparation av fel 

Examinanden 
 kan använda en systematisk felsökningsmetod  
 kan lokalisera fel i elsystem och -anordningar 
 använder mätinstrument på rätt sätt och utför mätningar 

pålitligt och säkert 
 kan utföra de mätningar som krävs vid felsökning 
 kan tolka erhållna mätresultat i relation till tidigare mätningar 

och utgående från dem sluta sig till förändringar i 
anläggningens skick 

 byter komponenter under iakttagande av gällande elsäkerhets-
bestämmelser. 

 
Kännedom om 
elanläggningar och 
elutrustning samt 
underhåll och 
reparation av dem  

Examinanden 
 kan göra ett arbetsobjekt spänningsfritt och säkert under tiden 

för underhållet  
 kan underhålla elanläggningar och elutrustningar enligt gällande 

bestämmelser  
 kan välja kabeltyper och montera ledningar under beaktande av 

det elektriska och mekaniska skyddet  
 kan undersöka och byta kolborstar 
 kan säkerställa att objektet kan tas i säkert bruk efter 

underhålls- och reparationsarbetena.   

Examinanden kan utföra service och underhåll av automationsanläggningarna vid ett 
vindkraftverk. 
 
Automationsritningar 
och scheman  

Examinanden 
 kan tolka PLC- och automationsanläggningars scheman och 

ritningar  
 kan tolka servicemanualer och bruksanvisningar. 

 
Automations-
systemets ställdon 

Examinanden 
 känner till funktionsprinciperna och egenskaperna hos ställdon 

samt manöver- och kontrollanordningar i anslutning till ett 
automationssystem samt hur dessa manövreras 

 kan följa med programmet med hjälp av programförteckningen 
eller logikschemat  

 kan göra ändringar i manöver- och reglerparametrarna och 
rapportera ändringarna. 
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Underhåll av 
automationssystem 

Examinanden 
 kan utföra nödvändiga eltekniska mätningar  
 kan byta en automationsutrustning helt eller delvis  
 kan välja kabeltyper och montera ledningar under beaktande av 

det elektriska och mekaniska skyddet 
 kan vid behov ladda och lagra de program som behövs. 

 
Felsökning och 
underhåll av auto-
mationsutrustning  

Examinanden 
 kan testa de vanligaste komponenterna  
 kan lokalisera fel i automationssystem och -utrustning  
 kan använda en systematisk felsökningsmetod 
 kan använda mät- och programmeringsanordningar och utföra 

mätning pålitligt och säkert 
 kan byta ställdon eller komponenter rätt och säkert 
 kan underhålla ställdon rätt och säkert. 

Examinanden kan utföra service och underhåll av generatorn och frekvensomriktaren i ett 
vindkraftverk. 
 
Koppling av 
kraftverket till nätet  

Examinanden 
 kan ta reda på gränsen mellan kraftverket och nätet  
 kan koppla utrustning till och från nätet  
 kan utföra arbetsjordning av en utrustning 
 kan beakta nätets effekt på kraftverket och kraftverkets effekt 

på nätet. 
 
Underhåll av 
generatorn  

Examinanden 
 kan beakta skillnaderna mellan olika generatortyper 
 känner till de undersökningar och elmätningar som görs på 

generatorer  
 kan kontrollera jordningen av en generator  
 kan utföra isolationsmätning av en generator  
 kan undersöka och underhålla kylsystemet för en generator  
 kan kontrollera och byta sensorer. 

 
Underhåll av 
frekvensomriktaren 

Examinanden 
 kan tolka styrlogiken för en frekvensomriktare  
 kan byta moduler  
 kan underhålla kylsystemet för en frekvensomriktare. 

Examinanden är förtrogen med informationshantering och dokumentering. 
 
Informationshan-
tering och 
dokumentering  

Examinanden 
 kan utföra informationssökning och lagring i en databas 
 kan fylla i behövliga dokument och anmäla eventuella brister i 

dokumentationen  
 rapporterar observerade brister och utvecklingsbehov i 

samband med underhållsarbeten  
 fyller i kontroll- och underhållsprotokoll  
 bokför utförda arbeten och antal timmar för utfört arbete 
 rapporterar utfört service- och underhållsarbete tillräcklig 
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noggrant och begripligt
 rapporterar mätresultaten i underhållssystemet 
 förstår sitt ansvar för dokumentens riktighet. 

Examinanden kan hantera material rätt. 
 
Materialhantering 

Examinanden 
 kan använda rätta reservdelar, verktyg och arbetsmetoder vid 

underhållsarbete och utför arbetet omsorgsfullt och riktigt  
 kan returnera begagnade och oanvända reservdelar och 

tillbehör  
 avlägsnar utsorterade komponenter, material, tillbehör och 

lättantändligt material från vindkraftverket i samband med 
underhållsarbetet 

 kan se till att det farliga avfallet blir ändamålsenligt omhänder-
taget. 

 
 
4   Mekanisk service och mekaniskt underhåll 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden  
 behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet  
 kan arbeta säkert i ett vindkraftverk  
 kan utföra kontroller i enlighet med vindkraftverkets mekaniska underhållsprogram  
 kan utföra service och underhåll av vindkraftverkets hydraulsystem  
 kan utföra kontroll och underhåll av anslutningar 
 kan utföra service och underhåll av lager 
 kan utföra service och underhåll av kraftöverföring 
 kan utföra smörjunderhåll  
 kan utföra reparation av enkla glasfiberkonstruktioner  
 är förtrogen med informationshantering och dokumentering 
 behärskar materialhantering. 
 
Visande av yrkesskickligheten 
 
Vid en godkänd prestation ska examinanden visa sin yrkesskicklighet genom att utföra 
mekanisk service och mekaniskt underhåll vid ett vindkraftverk enligt kriterierna.  
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra mekanisk service och mekaniskt 
underhåll vid ett vindkraftverk och använda säkra arbetsmetoder och personlig skyddsut-
rustning. Yrkesskickligheten visas både i fråga om praktiska färdigheter och i fråga om 
den teoretiska kunskap som behövs inom branschen.  
 
Arbetsuppgifterna utförs i första hand i autentiska arbetsmiljöer. Till den del som den 
erforderliga yrkesskickligheten inte kan visas i en autentisk arbetsmiljö kan visandet 
kompletteras med separata arbetsprestationer i arbetsmiljöer som motsvarar verkligheten. 
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Bedömningen av yrkesskickligheten kan kompletteras med intervjuer eller andra metoder, 
genom vilka bedömningen av yrkesskickligheten kan säkerställas. 
 
Kriterier för en godkänd prestation separat för varje krav på 
yrkesskicklighet 
 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 
 
Användning av 
tekniska dokument 
och källmaterial  
 
 
 
 

Examinanden 
 kan använda de tekniska dokument och källmaterial som 

behövs i underhållsarbetet  
 kan använda de mätinstrument och maskiner som behövs i 

underhållsarbetet  
 arbetar systematiskt och konsekvent 
 väljer och kan hantera de rätta materialen och tillbehören  
 är kostnadsmedveten och handlar ekonomiskt. 

 
Kundservice och 
samarbetsförmåga  

Examinanden 
 kan ge kundservice enligt företagets serviceprinciper  
 har samarbetsförmåga och sköter sina åligganden 

 
Arbetarskydd och 
utvärdering av det 
egna arbetet 

Examinanden 
 beaktar säkerheten i sitt arbete och tar hänsyn till 

arbetsmiljön 
 kan utvärdera sin arbetsprestation och motivera sina beslut. 

Examinanden kan arbeta säkert i ett vindkraftverk. 
 
Arbetarskydd och 
säkert arbete på 
arbetsplatsen  
 

Examinanden 
 arbetar säkert och beaktar arbetarskyddsbestämmelserna 

och -föreskrifterna  
 arbetar ansvarsfullt och samarbetsvilligt samt sköter sina 

åligganden 
 använder säkerhetsanordningar och skydd som uppfyller 

bestämmelserna och föreskrifterna i sitt arbete  
 identifierar de situationer i verksamheten där det finns risker 

för olycksfall eller fallrisker  
 kan beakta riskfaktorerna i samband med en okontrollerad 

start av kraftverket 
 kan förhindra att anläggningen startar okontrollerat 
 kan kontrollera att trycket är avlägsnat från hydraulsystemet 

för att säkerställa att arbetet sker säkert  
 kan beakta vilken effekt låsningarna och nöd/stoppkret-

sarna har på arbetarskyddet och driftsäkerheten  
 beaktar brandrisken i anslutning till elektrostatisk urladdning 
 kan beakta anvisningarna i säkerhetsdatabladet och miljö-

skyddsbestämmelserna vid hantering av begagnade medel 
 anmäler säkerhetsbrister, tillbud och olycksfall 
 kan utvärdera sitt arbete och motivera sina beslut. 
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Examinanden kan utföra kontroller i enlighet med vindkraftverkets mekaniska 
underhållsprogram. 
 
Kontroll av utrust-
ningen i ett vindkraft-
verk i enlighet med 
underhållsprogrammet 
 

Examinanden 
 kan utföra kontroller och testningar av de mekaniska 

ställdonen i ett kraftverk 
 kan utföra kontroll av kylsystemen i ett kraftverk  
 kan utföra kontroll av smörj- och hydrauloljesystemen i ett 

kraftverk 
 kan utföra kontroll och testning av utrustning för 

konditionsövervakning.  

Examinanden kan utföra service och underhåll av vindkraftverkets hydraulsystem. 
 
Ritningar och 
arbetsbeskrivningar  

Examinanden 
 kan tolka monterings- och installationsritningar, 

funktionsscheman och dokument för ett vindkraftverk 
 kan tolka servicemanualer och bruksanvisningar 
 kan utföra service och underhåll med hjälp av ritningar och 

arbetsbeskrivningar. 
 
Service och underhåll 
av hydraulsystem 
 

Examinanden 
 känner till systematiken i anslutning till utredning av 

felsituationer  
 förstår betydelsen av att hydraulsystemet är rent och filtrerat 
 förstår funktionerna i ett eldrivet system 
 kan använda rätta arbetsmetoder, verktyg och tillbehör i sitt 

arbete 
 kan ta prover av hydrauloljor  
 kan utföra kontroller och underhåll av hydraulsystem  
 beaktar tryckackumulatorernas riskfaktorer i sitt arbete. 

Examinanden kan utföra kontroll och underhåll av anslutningar. 
 
Gänganslutningar  
 

Examinanden 
 förstår gängans funktion, gängtyperna och skruvarnas 

hållfasthetsklasser  
 förstår betydelsen av rätt spänning  
 kan spänna gänganslutningar med olika metoder  
 känner till spänningsenheterna (moment [Nm] och kraft 

[N]) 
 känner till gänganslutningarnas låsningar  
 kan kontrollera spänningen i en skruvanslutning med hjälp 

av arbetsbeskrivningen 
 kan underhålla gänganslutningar med hjälp av rätta verktyg, 

material och smörjmedel  
 kan utföra reparation av en gänga. 
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Mekaniska 
anslutningar  

Examinanden 
 känner till olika metoder för axelanslutning 
 kan lösgöra och installera kopplingar 
 känner till olika nitförband 
 kan utföra underhåll av ett nitförband. 

 
Svetsanslutningar  

Examinanden 
 identifierar svetsprocesserna 
 kan utföra enkla svetsningar på konstruktionsstål på en 

stadigvarande svetsarbetsplats 
 kan använda en gassvetsutrustning 
 förstår att svetsarbete utförs endast med specialtillstånd och 

enligt instruktionerna vid ett kraftverk. 

Examinanden kan utföra service och underhåll av lager. 
 
Lager och smörjning  

Examinanden 
 kan ta reda på lagermärkningarna och lagertyperna 
 kan ta reda på lagerhusets konstruktion och täthet 
 kan med hjälp av servicemanualer ta reda på vilka 

smörjmedel som används för lagren 
 känner till metoderna för tillståndskontroll av lager och 

smörjning av lager 
 förstår renhetens betydelse vid underhåll av lager. 

 
Lagerunderhåll 

Examinanden 
 kan beakta toleranser och adaptrar mellan axlar och lager 
 kan beakta riskerna med hydraulisk montering och 

demontering av lager 
 kan montera och demontera lager 
 kan kontrollera lagrets skick och identifiera en lagerskada 
 kan använda rätta arbetsmetoder, verktyg och tillbehör i sitt 

arbete  
 kan underhålla lager med hjälp av riktiga och säkra metoder 

samt montera, täta, smörja och underhålla lager 
självständigt. 

Examinanden kan utföra service och underhåll av kraftöverföring. 
 
Kraftöverföringens 
komponenter  
 

Examinanden 
 kan vidta förberedande åtgärder innan arbetet inleds  
 kan beakta riskerna i anslutning till att skydden avlägsnas 

och monteras  
 kan beakta riskerna i anslutning till att bromssystemet tas ur 

bruk  
 kan beakta riskfaktorerna i anslutning till testning av 

anläggningen  
 kan ta reda på vilka kopplingar som används i ett vindkraft-

verk och deras funktion 
 kan ta reda på funktionen hos olika bromsar som används i 

vindkraftverk 
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 förstår betydelsen av arbetsplanering och komponenternas 
montering i rätt ordning 

 förstår vilken betydelse balansering och riktning har för 
maskinkomponenterna samt kraven på installationsnog-
grannhet och känner till de källor som anger installations-
noggrannheterna. 

 
Service och underhåll 
av kraftöverföringen  

Examinanden 
 kan utföra service och underhåll av kraftöverföringens 

komponenter enligt underhållsanvisningarna  
 kan ta reda på begränsningarna och noggrannheterna för 

olika riktningsanordningar  
 kan underhålla bromsar som används i ett vindkraftverk 
 kan utföra de testningar som behövs. 

Examinanden kan utföra smörjunderhåll. 
 
Smörjmedlens 
användningsändamål, 
smörjmetoder och 
användning  
 

Examinanden 
 förstår innehållet i säkerhetsdatabladet beträffande medel 

som används vid underhåll  
 kan hantera smörjmedel säkert och under beaktande av 

miljön 
 kan välja rätt arbetsmetod och utrustning som lämpar sig 

för ett arbetsobjekt, miljön, användningsändamålet och 
säkerheten 

 kan ta reda på typiska smörjobjekt och metoderna för 
smörjunderhåll  

 förstår vilka effekter smörjunderhållet har på driftsäkerheten
 förstår betydelsen av rena smörjmedel. 

 
Sökning av fel i 
smörjningen samt 
smörjunderhåll  

Examinanden  
 kan tolka smörjscheman och -anvisningar  
 kan ta prover på smörjmedel  
 kan reda ut funktionsstörningar i smörjutrustningen 
 kan underhålla ett automatiskt smörjsystem 
 kan underhålla ett smörjsystem för oljecirkulation 
 kan sköta lagringen i anslutning till smörjunderhåll. 

Examinanden kan utföra reparation av enkla glasfiberkonstruktioner. 
 
Komposit- och 
glasfiberteknik 

Examinanden 
 kan grunderna i komposit- och glasfiberteknik 
 känner till riskerna med de kemikalier som används 
 kan reparera en enkel glasfiberkonstruktion. 

Examinanden är förtrogen med informationshantering och dokumentering. 
 
Informationshantering 
och dokumentering 
 

Examinanden 
 kan utföra informationssökning och lagring i en databas 
 kan fylla i behövliga dokument och anmäla eventuella 

brister i dokumentationen  
 rapporterar observerade brister och utvecklingsbehov i 
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samband med underhållsarbeten 
 fyller i kontroll- och underhållsprotokoll  
 bokför utförda arbeten och antal timmar för utfört arbete 
 rapporterar utfört service- och underhållsarbete tillräckligt 

noggrant och begripligt 
 rapporterar mätresultaten i underhållssystemet 
 förstår sitt ansvar för dokumentens riktighet. 

Examinanden kan hantera material rätt. 
 
Materialhantering  

Examinanden 
 kan använda rätta reservdelar, verktyg och arbetsmetoder 

vid underhållsarbete och utför arbetet omsorgsfullt och 
riktigt  

 kan returnera begagnade och oanvända reservdelar och 
tillbehör  

 avlägsnar utsorterade komponenter, material, tillbehör och 
lättantändligt material från vindkraftverket i samband med 
underhållsarbetet 

 kan se till att det farliga avfallet blir ändamålsenligt 
omhändertaget. 
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Bilaga 1. 
Beskrivning av yrkesexamen för vindkraftsmontör 
 

Yrkesexamen för vindkraftsmontör 
Examensgrunderna träder i kraft 1.8.2014 
 

Uppbyggnaden av examen 
 
I examen ingår två obligatoriska och två valbara examensdelar. För examensbetyg krävs 
det att examinanden avlägger de obligatoriska delarna Monterings- och underhållsarbete i ett 
vindkraftverk och Service och underhåll av ett vindkraftverk samt en av de valbara delarna Service 
och underhåll av el- och automationsanläggningar eller Mekanisk service och mekaniskt underhåll. 
 
Yrkeskompetens hos personer som har avlagt examen 
 
Personer som har avlagt yrkesexamen för vindkraftsmontör kan utföra service och 
underhåll av ett vindkraftverk på ett säkert sätt och under iakttagande av gällande 
lagstiftning och standarder inom branschen. De kan arbeta självständigt eller i en 
arbetsgrupp och utföra arbetsuppgifterna i föränderliga verksamhetsmiljöer och i olika 
serviceförhållanden. 
 
De som har avlagt yrkesexamen för vindkraftsmontör kan utföra grundläggande service 
och underhåll av ett vindkraftverk samt alternativt service- och underhåll av el- och 
automationsanläggningar eller de arbeten som mekanisk service och mekaniskt underhåll 
förutsätter. De behärskar användning och hantering av material och arbetsredskap i 
anslutning till arbetsuppgifterna samt riktiga arbetsmetoder och beaktar miljön och 
helhetsekonomin i sin verksamhet. De kan testa sitt service- och underhållsarbete och 
säkerställa att det uppfyller kraven och säkerhetsnivåerna. De kan utarbeta alla dokument i 
anslutning till montering och mätning och känner sitt ansvar för dokumentens riktighet. 
De kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik vid informationssökning samt 
använda de vanligaste kontorsprogrammen och övriga program som arbetet kräver. 
Examinanderna klarar av sitt arbete också på engelska. 
 
Arbetsuppgifter för personer som avlagt examen  
 
De som har avlagt yrkesexamen för vindkraftsmontör kan utföra service och underhåll av 
ett vindkraftverk. 
 
Examensbetygets utfärdare, namn och status  
 
Examensbetyget utfärdas av en examenskommission som Utbildningsstyrelsen tillsatt. 
 
Nationell/regional myndighet som beslutar om examen, namn och status 
  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildningsstyrelsen, ett centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och 
kulturministeriet  
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Examensnivå (nationell eller internationell) 
  
ISCED 3 
 

Vitsordsskala/krav för godkännande  
  
Godkänd/underkänd 
 

Behörighet för fortsatta studier  
  
Examen ger behörighet för högskolestudier.  
 

Rättslig grund 
 
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning 812/1998 
 

Officiellt erkända sätt för erhållande av examensbetyget  
  
Examen avläggs genom att vid examenstillfällen visa sådan yrkesskicklighet som krävs i de 
av Utbildningsstyrelsen utfärdade examensgrunderna. Vid behov anordnas utbildning som 
förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen 
vid ansökningen till en fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående 
examen, vid avläggandet av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskick-
ligheten.  
 
Krav på grundutbildning  
  
En fristående examen kan avläggas oberoende av hur yrkeskickligheten har förvärvats. 
Det har inte uppställts några formella krav på utbildning. 
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 sig på ett nära samarbete mellan sakkunniga inom undervisning  
 och arbetsliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildningsstyrelsen 
www.utbildningsstyrelsen.fi 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


