
Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid under dagtid. 

Utbildningen är på heltid, så du behöver vara

tillgänglig under dagtid. Det är totalt 5 fysiska

träffar under utbildningens 2 år. Utbildningen är

CSN-berättigad och leder till en

yrkeshögskoleexamen.

BETONGINGENJÖR

400 YHP | 2 år | Heltid | Distans med ett fåtal fysiska träffar

Introduktion till betong

Byggteknik och samhällsbyggnad

Betongkonstruktioner

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

CAD och ritteknik

Arbetsledning

Lärande i arbete 1

Entreprenadjuridik

Byggstyrning och kalkyl

Betongkunskap

Drift och underhåll

Betongkunskap fördjupning

Lärande i arbete 2

Examensarbete

Kursöversikt
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Som betongingenjör är du specialist på

byggmaterialet betong och gör bedömningar av

betongens egenskaper och lämplighet för olika

användningsområden. Yrkesrollen består av att

göra tekniska beräkningar, kalkylera, planera,

projektleda och modellera betongkonstruktioner

och byggkomponenter med CAD-program. 

För att trivas och lyckas i rollen som betongingenjör

är det viktigt att vara strukturerad, ha god

problemlösningsförmåga samt vara byggtekniskt

kunnig. Det är en social roll som ställer krav på

samarbetsförmåga, lyhördhet och även

ledaregenskaper.

Jobbmöjligheter

Efterfrågan för betongingenjörer är stor. Din

framtida arbetsplats kan vara i en betongfabrik,

elementfabrik eller på en byggarbetsplats. Du kan

bland annat jobba som provtagningsansvarig,

receptansvarig, kvalitetsledare, processingenjör,

rådgivare, kontrollant eller med förvaltning och

reparation av betongkonstruktioner. Du som redan

har erfarenhet av branschen kan också välja att

gå mot att bli platschef eller fabrikschef.

LIA - din genväg till ett jobb

En fjärdedel av utbildningstiden är du på en

arbetsplats, LIA, Lärande i arbete. Där får du

praktisera det du lärt dig, samtidigt som

arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora

chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till

en anställning.

Du hittar mer information om kursstarter och

ansökning genom att besöka utbildningens

webbsida.

Ansökan och kursstart

Kontakta oss om du har några frågor!

023-584 00 | KUNDSERVICE@YA.SE

https://ya.se/csn-studielan/
https://ya.se/yrkeshogskola/betongingenjor/

