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FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad.

UTBILDNINGEN
400 YH-poäng

Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på 

ya.se

Som anläggningsingenjör har du en viktig roll 
i skapandet av Sveriges nya tunnlar, vägar, 
broar och järnvägar. Du har ett övergripande 
ansvar och en koordinerande roll i dessa 
sammanhang och ditt jobb är att säkerställa att 
bästa resultat nås vad gäller kvalitet, leverans, 
miljö, arbetsmiljö och säkerhet. 

Allt mer centralt inom byggbranschen är också 
hållbarhet varför den här utbildningen ger dig 
de relevanta kunskaperna för att bli konkurrens-
kraftig i en bransch som står inför en enorm 
kompetensbrist och behöver anställa 50 000 
ingenjörer inom de kommande fem åren.



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

ANLÄGGNINGSINGENJÖR HÅLLBART BYGGANDE

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer fysiska träf-
far som kan förläggas på andra orter än utbildningsor-
terna. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en 
yrkeshögskoleexamen.

Hur ser en arbetsdag ut?
Det här yrket passar dig som vill ha ett omväxlande, 
socialt och ansvarsfullt jobb där du kombinerar problem-
lösning och projektledning samtidigt som du bidrar till 
samhällets utveckling. Här använder du dagligen dina  
kompetenser, dels inom anläggningskonstruktion och 
teknik, inom BIM, ritningshantering och modellering, men 
också inom arbetsledning, kvalitet och arbetsmiljö. Allt 
detta är sådant som du lärt dig på vår utbildning.

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

Anläggningskonstruktion ...........................................40 yhp
Anläggningsteknik och samhällsbyggnad ...............50 yhp
Arbetsledning och interkulturellkommunikation .......25 yhp
Byggstyrning och projektsamordning ......................30 yhp
Drift och underhåll ....................................................30 yhp
Entrepenadjuridik ......................................................25 yhp
Examensarbete ..........................................................20 yhp
Hållbar projektering CAD/BIM ...............................30 yhp
Introdkution till anläggningsteknik ............................10 yhp
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö ...................................30 yhp
Lärande i arbete - LIA 1 ............................................50 yhp
Lärande i arbete - LIA 2 ............................................30 yhp

Totalt: 400 YH-poäng


