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DRIFT- OCH
UNDERHÅLLSINGENJÖR
INFRASTRUKTUR
Distansutbildning med fysiska träffar
Sverige är ett land med ett omfattande nät av
väg, järnväg och anläggningar kopplat till vårt
sätt att förflytta oss. Framtidens infrastruktur
kommer att leda till nya konstruktioner, vägar
och transportmedel för att vårt samhälle
ska utvecklas med en långsiktigt hållbar
miljöstrategi. I din kommande yrkesroll
kommer du att arbeta med befintliga och
framtida system kring exempelvis tekniska
funktioner, material och miljöpåverkan.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

UTBILDNINGEN

300 YH-poäng
Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på
ya.se

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINGENJÖR INFRASTRUKTUR

Utbildningens omfattning

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver
vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer fysiska träffar som kan förläggas på andra orter än utbildningsorterna Borlänge och Luleå. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Hur ser en arbetsdag ut?
Din arbetsdag kommer att vara väldigt varierande,
vilket påverkas av hur du själv väljer att inrikta dig under
utbildningens gång. Vill du arbeta med att projektera och
utreda befintlig och kommande infrastruktur på konsultbolag eller myndighet? Eller vill du inspektera, planera
och ha en central roll i underhållet där insatser behövs?
Arbetsuppgifter som kan förekomma är identifiering,
åtgärder och förebyggandet av problem i den befintliga
infrastrukturen. Du kommer hur som helst att få en yrkesroll med stor möjlighet till utveckling!

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

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundservice@ya.se
ya.se/yrkeshogskola

Kurser
Affärskunskap och interkulturella relationer..............15 yhp
Anläggningsprocessen...............................................40 yhp
Byggteknik och materiallära......................................40 yhp
Examensarbete...........................................................15 yhp
Infrastruktur och anläggningsbyggnadsprocessen...10 yhp
Konstruktion och anläggningsmatematik..................30 yhp
Lagar och regler inom anläggningsbranschen.........10 yhp
Lärande i arbete (LIA)................................................60 yhp
Renovering, restaurering och risker...........................30 yhp
Skadeutredning..........................................................30 yhp
Tunnel- och bergteknik ..............................................20 yhp
Totalt: 300 yhp

