
Utbilda dig till betongingenjör och bli specialist  
på byggmaterialet betong. I arbetet gör du 
tekniska beräkningar, kalkylerar, läser ritningar 
och bedömer betongens egenskaper och 
lämplighet för olika användningsområden.

En stor del av arbetet innebär också 
arbetsledning och att ha koll på lagar och 
regler kopplade till byggnation. Din framtida 
arbetsplats kan vara i en betongfabrik eller på 
en byggarbetsplats. Där kan du bland annat 
arbeta som kvalitetsledare, processingenjör och  
receptansvarig.

BETONGINGENJÖR
Utbildning i Göteborg

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB
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BETONGINGENJÖR

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fem fysiska 
träffar i Göteborg. Utbildningen är CSN-berättigad och 
leder till en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter 
Betong är det mest använda byggmaterial av alla 
industriellt framtagna material och används bland 
annat i byggandet av broar, tunnlar och bostäder. Inom 
infrastruktur kommer betongingenjörens kompetens att 
krävas för järnvägsunderhåll, byggandet av bostäder och 
vägar. Efterfrågan av denna yrkesroll är stor idag och 
kommer bli ännu större i framtiden.

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.

Ansökan och kursstart 
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se.

Kurser

Introduktion till betong ..............................................10 yhp
Betongkunskap 1 .......................................................30 yhp
Betongkonstruktioner  ................................................25 yhp
Byggteknik och samhällsbyggnad  .............................20 yhp
Byggstyrning och kalkyl  ............................................20 yhp
Kvalitet, miljö, arbetsmiljö ............................................20 yhp
Lärande i arbete 1 .....................................................50 yhp
Betongkunskap 2.......................................................40 yhp
Entreprenadjuridik........ .............................................20 yhp
CAD   och  ritteknik .........................................................35 yhp
Arbetsledning .............................................................20 yhp
Drift och underhåll betong  .......................................30 yhp
Lärande i arbete 2 .......... ..........................................50 yhp
Examensarbete  .........................................................30 yhp

Totalt: 400 yhp




