
Om utbildningen:
Vid varje bygg- och anläggningsprojekt behövs en ledare som kan koordinera och planera 
bygget. Utbildningen till Byggproduktionsledare har startats på initiativ från byggbranschen 
som har ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. Företagen har skräddarsytt innehållet 
för att se till att de studerande får den kompetens de behöver. Teori varvas med praktik, så 
kallad LIA (Lärande i arbete)som med fördel kan göras hos något av våra samarbetsföretag. 
Dessa finns representerade över hela regionen. 

Företag som finns representerade i ledningsgruppen:

Kurser som ingår i utbildningen
Byggprocessen/byggstyrning 30 yhp 

Byggteknik 30 yhp

Byggmätning och utsättning 25 yhp 

Ekonomi inom byggverksamhet 30 yhp

Entreprenadjuridik 15 yhp 

Examensarbete 25 yhp

Hållbart byggande 35 yhp 

Mark och anläggning 20 yhp

Projektledning/ledarskap 35 yhp

LIA 1 (praktik) 20 yhp (4 v)

LIA 2 (fortsatt praktik) 80 yhp (16 v)

Valbara kurser:

Inriktning husbyggnad: 

Fördjupning Byggprocessen 35 yhp

Inriktning mark och anläggning: 

Fördjupning Anläggningsarbete 35 yhp

BYGGPRODUKTIONSLEDARE
380 yh-poäng – 

76 veckor
Utbildningsstart: 
3 september 2018

Utbildningsort: Gällivare 
(utbildningen kan också läsas från 

lärcentra i Jokkmokk, Kiruna, 
Pajala, Kalix, Luleå och Piteå.)



Samlingstillfällen
Eventuella obligatoriska träffar som kan 

ingå i kurserna hålls i Gällivare samt en av 

kustorterna. Resa och logi i samband med 

de obligatoriska träffarna står de

 studerande själv för.

Föreläsningar via distansteknik:
Utbildningen går att läsa vid ett av våra egna 

lärcentra (Kiruna, Gällivare, Pajala, Jokkmokk) 

eller vid lärcentra i Luleå, Piteå och Kalix som 

vi samverkar med, men du kan självklart följa 

lektionerna/föreläsningarna via en dator 

hemifrån.

Ca 16 tim/vecka är det schemalagda lektio-

ner/föreläsningar, övrig tid är egen studietid. 

Studietakten är 100%/heltid. Tentamen görs 

på det lokala lärcentrat på studieorten du valt. 

Utbildningen är CSN-berättigad.

Efter slutförd utbildning 
kan du arbeta som: 
Biträdande arbetsledare

Byggproduktionsledare

Projektledare, bygg och anläggning

Byggledare

Behörighet och ansökan: 

Ansökan gör du via yh-antagning.se senast 15 maj

Foto: Johannes Jansson

För mer information kika in på vår hemsida: 
www. lapplands.se/yh

Sista ansökningsdag 15 maj   Betygskomplettering senast 18 juni

• Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt: 

• Godkänt betyg i kursen Ma2a/2b/2c eller motsvarande 

• Godkänt betyg i kursen Bygg- och anläggning 1 eller motsvarande.

Behörighet som krävs:
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