
Utbildningens upplägg

Det är totalt 4 fysiska träffar under utbildningen, i

Sollentuna eller Västerås. Utbildningen är CSN-

berättigad och kostnadsfri. Undervisningen sker på

svenska, viss del av kursmaterialet är på engelska.  

BYGGNADSINGENJÖR ENERGI & ROT

300 YHP | 1.5 år | Heltid | Distans med 4 fysiska träffar

Arbetsledning, KMA och kommunikation

Byggproduktion och logistik

Energi, klimat och hållbart

samhällsbyggande

Examensarbete

Grön cement och andra klimatvänliga

material

Husbyggnadsteknik och praktiskt 

ROT-arbete

Lärande i arbete (LIA) 1

Lärande i arbete (LIA) 2

Praktisk byggstyrning och juridik

Ritningslära och mätteknik

Kursöversikt
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 Vill du arbeta med att renovera och bygga om

äldre hus och fastigheter, med fokus på smart

energieffektivisering? ROT står för Renovering,

Ombyggnad och Tillbyggnad. Som

byggnadsingenjör med inriktning energi och

ROT är du expert på byggnadsteknik och arbetar

med att projektera, konstruera, producera och

förvalta ett byggprojekts olika delar.

Yrket passar dig som är noggrann,

kommunikativ och duktig på att samarbeta i

projekt med många intressenter. Under

utbildningen kommer du bland annat få

kunskap inom husbyggnadsteknik och praktiskt

ROT-arbete, ritningslära, hållbart

samhällsbyggande, ledarskap, juridik och

energieffektiva byggnader.

LIA - Din genväg till jobb

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i

arbete), vilket innebär att du får möjligheten att

jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. 

Praktiken ger dig unika möjligheter som kan leda 

till en anställning efter utbildningens slut. 

Se mer information om ansökan och kursstart på utbildningssidan. 

Jobbmöjligheter

Just nu står Sverige inför ett omfattande behov av

att renovera och energioptimera äldre bostäder

och fastigheter, därav är behovet av

byggnadsingenjörer specialiserade på energi 

och ROT stort. Ökat fokus på miljö- och klimat 

i samhället, stora pensionsavgångar och ny

byggteknik gör att kompetenser efterfrågas 

i hela landet.

https://ya.se/csn-studielan/
https://ya.se/lia-praktik/
https://ya.se/yrkeshogskola/byggnadsingenjor-energi-och-rot/

