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Högskoleingenjör 
i byggnadsteknik
Tycker du det är kul att lösa problem, stå inför nya utmaningar 
och samarbeta med personer med olika kunskapsområden? 
Då är utbildningen byggnadsingenjör det perfekta valet för dig!

Byggingenjörens roll spänner över hela byggprocessen – från ritningar i CAD och 
kostnadsberäkningar till konstruktion, genomförande och förvaltning. Din 
helhetssyn inom byggnadsteknik gör dig både till en praktiker och visionär – och 
en viktig del i byggprojektet.

Byggteknikprogrammet är utformat för att ge dig breda färdigheter med 
möjligheter att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Under utbildningen får du 
lära dig allt ifrån bygg- och samhällsplanering till konstruktionslösningar.

Efter examen finns det ett stort utbud av möjligheter framför dig. Förutom att 
arbeta i bygg- och fastighetsbranschen kan du även vara verksam inom offentlig 
förvaltning eller som konsult.
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Norrköping som 
studentstad
Utbildningen till byggnadsingenjör är tre år och 
hålls på Campus Norrköping, som är en del av 
Linköpings universitet.  Av totalt ca 28000 
studenter, studerar omkring 5000 i 
Norrköping. Med stimulerande miljöer för både 
kropp och sinne skapas en stor gemenskap, där 
du lätt knyter kontakter mellan de olika 
programmen. Det ger en ökad sammanhållning 
på hela universitetet och på så sätt ett trevligt 
campus att studera vid.

Campus Norrköping ligger med en centralt 
placerat längs Motala ström, som löper igenom 
hela Norrköping. Från universitetet har du nära 
till allt du behöver i en stad. Det ligger 
närbeläget till resecentrum, mataffärer, caféer 
och restauranger, parker, olika gym och annat. 
Lokalerna på universitetet är av blandad och 
unik karaktär. Flera av husen på campus 
härstammar från gamla industrier som har 
byggts om för att skapa en bra studiemiljö.

Förutom att bara studera vid universitetet så 
erbjuder livet som student så mycket mer, när 
du är student ska du ha roligt! Linköpings 
Universitet är känt för sitt breda studentliv och 
det kan du även garanteras i Norrköping. Här 
finns det många sätt att engagera sig i 
studentlivet beroende på vilket sätt du vill 
aktivera dig. Det finns en mängd olika 
studentföreningar, fritidsnöjen och aktiviteter 
som du kan ta del av. Det finns uteställen att gå 
till och skulle du vilja engagera dig i din 
utbildning finns det också många sätt att göra 
det på.
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Utbildningens 
kurser
Som student på programmet kommer du att 
läsa kurser som ger dig en bred grund att stå på 
inför ditt kommande arbete i byggbranschen. 

Det första läsåret består till stor del av 
matematik samt introducerande kurser inom 
byggnadsteknik och samhällsplanering. Inom 
de byggrelaterade ämnena kommer du att läsa 
byggnadsmekanik, byggnadsteknik samt lära 
dig ritningsprogram så som CAD. 
Byggnadstekniken går igenom material och 
konstruktionslösningar du stöter på i 
byggbranschen medan mekanikkursen kommer 
att ge dig kunskaper och förståelse inför 
kommande konstruktionskurser.

Ditt andra år på programmet kommer att ha 
stor inriktning på de tekniker som finns och 
tillämpas i byggbranschen. Du kommer bland 
annat att läsa kurser inom geoteknik, VA-teknik 
och hydrologi för att förstå och kunna tillämpa 
de aktuella teknikerna. Detta år innehåller även 
de viktiga trä-, stål-, betong- och 
geokonstruktionskurserna. Inom dessa kurser 
kommer grupparbeten vara en stor och lärorik 
del av kursen. Tillsammans med gruppen ska 
du utföra beräkningar och rita ritningar på 
stommen för olika byggnader.

Det sista året på programmet har ett större 
utbud bland de valbara kurserna förutom de 
obligatoriska kurserna produktionsteknik, 
juridik och vetenskaplig metod. Genom de 
valbara kurserna kan du själv välja vilka 
områden du vill fördjupa dig i. Det finns kurser 
inom konstruktion där du får testa på att 
beräkna på konstruktionen för ett hus.            

Det finns även kurser inom grundläggning där 
du lär dig olika sätt att stabilisera jordmassor 
och tekniker för grundläggning. Andra kurser 
som går att välja är byggvisualisering, där du får 
testa på att visualisera en hel stadsdel med olika 
program och även en kurs där det går att ha 
praktik hos företag. Du kan även läsa 
bygglogistik, fördjupad matematik och 
geografiska informationssystem. Utbildningen 
avslutas med ett examensarbete där du väljer 
att fördjupa dig och lära dig mer om ett 
specifikt ämne. 

Kunskaperna du får under utbildningen 
kommer du kunna tillämpa när du är ute i 
arbetslivet. Dels genom att du kommer få en 
bred kunskap inom de olika teknikerna som 
används vid husbyggande. Dessa kunskaper 
kommer du ha användning av bland annat så 
att byggena blir säkert konstruerade, 
grundlagda på rätt sätt, byggt med ofarliga 
material och på ett miljövänligt och hållbart 
sätt.

Du kommer även kunna tillämpa den kunskap 
du fått inom produktionsprocessen gällande 
tidsplanering, olika planer och kalkyler som ska 
tas fram. Förutom det kommer du också ha stor 
användning av ditt kunnande inom olika 
material, vilka val som lämpar sig när och att du 
vet hur ritningar ska läsas och realiseras.
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Utbildningens 
studieupplägg
Som byggstudent kommer ditt studieupplägg till största delen 
bestå av föreläsningar, laborationer och grupparbeten. 

Kontakt med näringslivet 

I många programkurser ingår laborationer och dessa kan variera beroende på 
ämne. De kan bestå av fältstudier i kursen geoteknik eller datorlaborationer i 
olika 2- och 3D-program i ett flertal kurser. Det ingår även laborationer i 
kurserna betong- och geokonstruktion, hydraulik och hydrologi och 
grundläggning men även inom en del andra kurser. 

Utbildningen innefattar många grupparbeten i olika stora omfattningar 
beroende på vilken kurs de ingår i. Det kan vara allt från att dimensionera 
lagerhus till att undersöka miljöpåverkan från olika produkter eller projektera en 
husgrund och husstomme på en tomt.

Under utbildningen kommer du även få möjlighet att komma i kontakt med 
näringslivet på olika sätt. Dels genom att företag kommer till universitetet och 
håller i föreläsningar och kurser. Förutom det så kommer du få chansen att åka 
på olika studiebesök och mässor där du ges möjlighet att knyta kontakter inför 
kommande arbetsliv.  



10

Efter utbildningen
Efter avslutad examen kommer du ha många valmöjligheter och en 
spännande framtid inom de olika arbetsområdena som en utbildad 
byggnadsingenjör erbjuds. Du kan få ett långt yrkesliv där du kan 
klättra i karriärstegen och prova olika arbetsområden, jobba utomlands 
eller varför inte fördjupa dig inom ett område genom vidareutbildning. 

Väljer du att fortsätta din utbildning och 
fördjupa dig inom ett ämne går det att välja på 
många olika typer av utbildningar, bland annat 
konstruktion, väg- och vatten, geoteknik för att 
sedan ta ut en masterexamen. Förutom det så 
kan du söka på en mängd olika jobb. Bland de 
vanligaste jobben är byggprojektledare, CAD-
tekniker och konstruktör av hus, dammar och 
dagvattensystem. Utöver dessa kan du jobba 
med järnvägar, väg- och geoteknik, 
mättekniker, samhällsplanering eller inom 
fastighetsbolag och förvaltning. 

Varför valde du att studera vidare?

Vad blir skillnaden med denna vidareutbildning?

Hur är det att studera på mastersnivå?

För att få en nisch på min byggnadsingenjörs-
examen. Jag tror att teorier bakom 
processledning och kvalitetsanalyser kan 
förbättra min position på arbetsmarknaden. 

Det är något annorlunda från 
Byggnadsingenjörsprogrammet, 
masterstudierna avviker genom att vi räknar 
lite mindre och nu ska kunna analysera och dra 
egna slutsatser under kurserna. Hittills har vi 
studerat produktionsplanering och 
processanalysering som senare kan användas i 
LEAN, Six Sigma och Quality management. 
Industrial engineering and management är en 
internationell master, vilket har gjort att mitt 
kontaktnät nu sträcker sig över alla världsdelar. 
Kanske detta skapar nya möjligheter i 
framtiden?  

Undervisningsnivån på programmet är riktigt 
bra, jag får träffa professorer och lärare som är 
engagerade och verkar inom sina expertis-
områden. Då min byggnadsingenjörsexamen 
har givit mig möjligheten att arbeta extra 
utanför studierna har jag inte längre tid att 
engagera mig i det studiesociala i samma grad 
som tidigare.  

En som valt att studera vidare är Carl Olsson 
som tog examen 2015. Idag studerar han vidare 
på programmet Industrial engineering and 
management vid LiU. 
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Pär Johnsson gick ut 2014 och arbetar idag som 
projektledare på konsultbolaget Sweco.

Vad har du för arbetsuppgifter?

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Hur har bemötandet som ny-exad i arbetslivet? 

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

Mitt jobb innebär mycket möten, samordna 
verksamheter och entreprenörer, bolla med 
projekteringsfrågor, sköta ekonomin och ge sig 
ut på platsbesök med bygghjälmen på. 

Morgonen börjar oftast med en kaffe och 
mailsvarande; efter detta byggmöte i ett projekt 
jag är med. Sedan kan X antal brinnande saker 
uppstå som måste lösas omgående, ibland på 
bygget och ibland med hjälp av 
projektörsgruppen. Efter lunch är det dags för 
startmöte i nytt projekt vi skall gå igång med 
vilket innebär projektering med de olika 
inblandade. Eftermiddagen kan spenderas på 
en besiktning av färdigt jobb som kan innebära 
alltifrån krypande i grunder till besiktning av 
hela kontorsplan. När dagen är slut skriver jag 
ner vad jag gjort under dagen och släcker sedan 
ner datorn.

Helt klart bättre än jag trodde! Jag var 22 när 
jag började och trodde jag skulle bli sågad av de 
supererfarna arbetsledarna men icke. Det var ju 
inte så att jag höll i möten och hade egna 
projekt från dag ett, utan man växer successivt 
in i rollen och blir mer och mer bekväm vilket 
också gör att man kan ta större och större 
projekt. 

Jag har väl haft en ganska vanlig bana, 
pluggade natur på gymnasiet, hade inte alls så 
mycket fokus på byggbranschen men ville jobba 
med något där ens handlingar gav resultat samt 
ett arbete där man fick träffa mycket 
människor. Efter gymnasiet sökte jag 
byggnadsingenjör på LiU. I årskurs 3 läste jag 
kursen Tillämpbar byggteknik vilket i stort sett 
innebär praktik i verkligheten. Jag ville satsa på 
projektör banan och fick en plats på 
arkitektkontoret Tengbom. Handledaren där 
tog med mig på diverse möten och då fick jag 
syn på en annan roll i rummet, projektledarens. 
Jag tänkte att projektledare är inget man blir 
som nyexaminerad men någon månad senare 
sökte Sweco just en sådan. Jag sökte tjänsten 
och fick den! 



 
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel 013-28 10 00
www.liu.se

www.n-sektionen.se 
https://www.facebook.com/nsektionen
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