
Den här utbildningen är en specialistutbildning, en 
påbyggnadsutbildning som riktar sig till dig som i dag 
arbetar som tekniker i fastighetsbranschen och som vill 
kompetensutveckla dig inom ditt område eller till en 
annan position. Efter utbildningen har du kompetens att 
arbeta som teknisk specialist med ansvar för optimering 
samt drift- och underhåll av fastighetens tekniska 
system för att säkra krav på exempelvis driftsekonomi, 
energiprestanda och energieffektivisering. Efter 
utbildningen har du också kompetens att leda 
tekniska utvecklingsprojekt, ha budgetansvar och leda 
medarbetare i dessa.

Undervisningen sker på distans, studietakt 50% med 4 
fysiska träffar i Göteborg. 

Många av våra studerande kombinerar utbildningen 
med anställning. Utbildningen är kostnadsfri, CSN-
berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. 

Den här utbildningen är en bra möjlighet att fortsätta 
jobba samtidigt som kompetenshöjningen vilket skapar 
värde både för den studerande och arbetsgivaren.
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FASTIGHETSINGENJÖR

Att jobba som fastighetsingenjör
Arbetet som fastighetsingenjör innebär oftast att man har 
ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsingenjören har 
huvudansvaret för att optimera fastighetens värme, ven-
tilation och andra tekniska system och att hyresgästerna 
får en bra service. Det innebär att utveckla drift- och 
underhållsverksamheten och samtidigt ha ett konstnadsan-
svar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kva-
lificerade upphandlingar som berör fastighetssystemen. 
Arbetet innebär ibland en ledarroll med personalansvar. 

Jobbmöjligheter
Efterfrågan på fastighetsingenjörer är och kommer vara 
stor i framtiden. Nya tekniska lösningar kräver hela tiden 
aktuell kunskap. Bostadsbyggen, pensionsavgångar och 
klimat- och miljömål gör att efterfrågan på arbetskraft 
kommer vara fortsatt stor.

LIA – Din genväg till ett jobb
En del av utbildningstiden är du på en arbetsplats för att 
praktisera det du har lärt dig – Lärande i arbete. Många 
av våra studerande gör LIA på sin arbetsplats tex. på en 
annan avdelning eller ort för att utvecklas inom företaget. 
Du kan också välja att göra LIA på ett annat företag 
med möjligheter till utveckling i din organisation eller till 
anställning hos annan arbetsgivare. 

Ansökan och kursstart
Se mer information om utbildningen, ansökan och kurs-
start på vår hemsida: www.ya.se

Kontakta fastighet.yh@ya.se vid frågor.

Kurser

Arbetsledning och kommunikation ...........................20 yhp
Miljö och säkerhet – fastighetsägarens ansvar .......10 yhp
Projektledning ............................................................20 yhp
Fastighet och byggnadsteknik ..................................25 yhp
Integrerade system – installationsteknik...................30 yhp
Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik ............20 yhp
Fastighetsekonomi, investeringskalkylering ..............20 yhp
Fastighetsunderhåll ....................................................15 yhp
Fastighetsjuridik .........................................................20 yhp
Lärande i arbete ........................................................40 yhp
Examensarbete, energikartläggning 
och energioptimering ................................................30 yhp

Totalt: 250 yhp

Behörighet
Utöver grundläggande behörighet, dvs gymnasieexamen 
eller motsvarande, behöver du även följande särskilda 
förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande 
kunskaper: Matematik 2A, 100p

Yrkeserfarenheten: 1 år heltid. Du behöver styrka ett års 
dokumenterad relevant teknisk yrkeserfarenhet på heltid 
från fastighetsbranschen. Erfarenheten ska omfatta ett 
eller flera områden inom fastighetsteknik, byggteknik eller 
el- och energiteknik. För att styrka din yrkeserfarenhet vill 
vi att du i din ansökan bifogar anställningsintyg eller mot-
svarande från arbetsgivaren. Det skall framgå både din 
arbetsbefattning, omfattning och längd på anställningen 
samt en utförlig beskrivning av innehållet i arbetsuppgif-
terna


