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Utbildningsnämnd V beslöt 1999 att utbildningsplanen för programmet skulle ses över. Efter ett 
omfattande utredningsarbete har UNV idag fastställt att den följande beskrivningen utgör grunden 
för den detaljerade planering som ska ske under det kommande läsåret. Det finns flera dokument 
som ligger till grund för den nya utbildningsplanen och främst kan nämnas ”Några omvärldsför-
hållanden av relevans för ny utbildningsplan V/LTH” av Ove Pettersson. Denna rapport baseras på 
16 olika utredningar och utvärderingar (se bilaga 1). Kopior av rapporten, utredningarna och ut-
värderingarna kan erhållas genom att kontakta utbildningsplanerare Birgitta Doolk-Nilsson (046-
222 9245 eller Birgitta.Doolk-Nilsson@vsek.lth.se). Rapporten är också nedladdningsbar från 
www.v.lth.se under rubriken ”Beskrivning av ny utbildningsplan”.  
 
För genomförandet av förändringarna, som beskrivs här, och även för att upprätthålla intentionerna 
med förändringarna i fortvarighetstillstånd krävs att UNV vidareutvecklar V-utbildningens mål-
beskrivning med tillhörande kvalitetsplan, där uppföljningen är en viktig del. Ett sammanhängande 
system av uppföljningsbara mål på program-, examensarbets-, inriktnings- och kursnivå ska om-
fatta såväl kunskaps- och färdighetsmål som tydliga attitydmål. Arbete pågår med att ta fram en 
sådan beskrivning/plan och denna beräknas vara tillgänglig från mitten av september. Det måste 
även finnas styrinstrument såsom ekonomisk tilldelning för att stimulera förändringarna och UNV 
söker olika finansiärer för att stödja förnyelsen. Efter en inledande utvecklingsfas utgår dock 
nämnden från att utbildningen måste genomföras inom nuvarande, i ett fyrtioårsperspektiv mycket 
knappa, ekonomiska ramar. En viktig del i förändringsarbetet är att se över och förnya de peda-
gogiska metoderna och examinationsformerna. Med hänsyn till de arbetsinsatser som krävs för att 
genomföra förändringarna av pedagogiken bör detta ske successivt.  
 
 
Civilingenjör Väg- och vatten 
Vad är en civilingenjör och vad är en civilingenjör V? Svaren på dessa frågor ska vara en grund-
sten i utbildningens uppbyggnad. En annan utgångspunkt är att högskoleutbildningen skall vila på 
vetenskaplig grund. 
 
I Högskoleförordningens bilaga 2 står följande:  
”Omfattning 
Civilingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 poäng.  
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Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)  
För att erhålla civilingenjörsexamen skall studenten ha: 
• tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som 

fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för 
det valda teknikområdet,  

• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utforma produkter, processer och arbetsmiljö med 
hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål avseende sociala 
förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,  

• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt om-
råde, självständigt kunna svara för utveckling eller utnyttjande av ny teknik på internationellt 
konkurrenskraftig nivå.  

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.” 
 
En väg- och vattenbyggares arbetsfält kan kortfattat beskrivas av att han/hon utvecklar, konstruerar 
och förvaltar byggnader, anläggningar, transportsystem och samhällen med utgångspunkt från tek-
niska, ekonomiska, miljömässiga och sociala förutsättningar samt människors förutsättningar och 
behov. För att detta ska fungera krävs det att civilingenjören har träning i att identifiera, formulera, 
lösa och presentera problem. Det krävs även att man har god träning i att kommunicera i tal och 
skrift med tekniker och icketekniker. Civilingenjören ska även vara kapabel att delta i och leda 
projekt tillsammans med tekniker och icketekniker.  
 
 
Övergripande mål och krav 
En noggrann analys av mål och bärande idéer har gjorts, i stor utsträckning baserad på den analys 
som finns redovisad i dokumentet ”Några omvärldsförhållanden av relevans för ny utbildningsplan 
V/LTH”. I denna skrift beskrivs en lång rad krav och önskemål rörande en förnyad V-utbildning 
och vad den ska förmedla. UNV har valt att prioritera att utbildningen ska förmedla eller innehålla:  
• Goda teoretiska kunskaper inom ämnesområden av relevans för väg- och vattenbyggarens 

yrkesområden. 
• Långsiktigt och djupt lärande som en grund för livslångt lärande. 
• Metodik för att formulera, lösa och resultatanalysera kvalificerade tekniska uppgifter. 
• Helhetsbild av samhällsbyggnadsteknik och samhällsbyggnadsprocessen. 
• Undervisningssystem som kan befrämja helhetsbilden. 
 
UNV vill i lika hög grad lyfta fram att utbildningen ska tydliggöra yrkesområden och yrkesroll och 
att muntlig och skriftlig kommunikation ska ges en tyngd i utbildningen. 
 
En civilingenjörsstuderande ska dels uppnå en kunskapsfördjupning men även uppnå bredd på sina 
kunskaper. Som färdig civilingenjör kommer man oftast att arbeta i projekt där man ska ha insikt 
inte endast i sin egen specialitet utan även i ett brett spektrum av problemområden.  
 
I anslutning till detta kan framhållas att i de undersökningar, som är gjorda både bland företrädare 
för företag och organisationer som anställer eller samverkar med V-ingenjörer och bland relativt 
nyutexaminerade civilingenjörer V-LTH, är det inslag av den ovan beskrivna typen som framhålls 
som väsentliga. Det kan även påpekas att det arbetsgivare och unga V-ingenjörer ser som det 
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minsta problemet med den nuvarande utbildningen är de teoretiska ämneskunskaperna. Man saknar 
dock ofta att dessa sätts in i ett större sammanhang. 
 
Det finns flera krav från omvärlden som inte tas upp här. Vissa har inte beaktats i någon större 
omfattning därför att de endast framförts  i någon av undersökningarna och/eller därför att de kan 
stå i konflikt med andra högre prioriterade krav. Olika delar av bygg- och fastighetssektorn fram-
ställer också olika typer av krav och lägger olika tyngd vid olika krav. Detta framgår även av en 
BFR-rapport av Britt-Marie Johansson och Birgitta Ericson: ”När utbildning och praktik möts”, där 
man framförallt framhåller skillnaderna mellan byggentreprenörer och konsulter. De förstnämnda 
lägger stor tyngd på ledaregenskaper medan de sistnämnda framhåller specialistkunskaper.  
 
UNV vill uppmuntra och stimulera till ökat samarbete och utbyte mellan A-, L-, och V-utbild-
ningarna. Detta samarbete kan ha många olika former och bör förekomma under hela studietiden så 
att studenterna kan erhålla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras framtida yrkesroller. 
Exempelvis kan en A- och V-kurs innehålla ett projekt som anknyter till båda kurserna och A- och 
V-studenterna kan få behandla projektet gemensamt inom ramen för respektive kurs. Sådan 
samverkan kring delar av kursen skulle troligen kunna inledas redan i vissa obligatoriska kurser. 
Andra samverkansformer kan innebära att man utformar kurser, kurskedjor eller projektarbeten 
inom den valfria delen som kan vara attraktiva för studenter från flera program, inte minst A, L och 
V. UNV vill även stimulera studenter från A, L och V att utföra gemensamma examensarbeten 
och/eller A-, L- och V-lärare att handleda examensarbeten gemensamt. Lärarutbyte mellan 
programmen i de olika kurserna kan vara ett annat sätt att öka förståelsen för varandras kompetens 
och är den samverkansform som hittills är mest utvecklad. I exempelvis en V-kurs kan lärare från 
A och/eller L medverka och därmed kan studenternas insikt i andra områden än de V-traditionella 
öka. En annan viktig utbytesform är att A-, L-, och V-studenterna kan läsa relativt ”nischade” 
valfria kurser hos varandra. Detta utbyte är redan idag relativt omfattande men bör underlättas 
ytterligare. 
 
 
Medel för att uppnå målen 
De uppräknade målen och kraven är tänkta att uppnås och tillgodoses genom en rad olika utbild-
ningsmoment och åtgärder. Några av de viktigaste kommer att nämnas här:  
• En god bas ska ges i den obligatoriska delen vad avser matematisk-naturvetenskapliga kun-

skaper. 
• Helhetsbilden ska stärkas genom att man tydligare än idag samordnar ämnen och arbetar med 

”röda-tråden”-projekt över ämnesgränserna (En beskrivning av ett pågående pilotprojekt är 
nedladdningsbar från www.v.lth.se under rubriken ”Förslag till ny utbildningsplan”). Man bör i 
större utsträckning än idag arbeta med projektkurser. Kunskap får då inhämtas från de ämnen 
som är relevanta. På detta sätt får man även färdighetsträning i projektarbete.  

• Omläggningen måste stödjas av en satsning på lärarfortbildning och diskussionsforum där även 
lärarna ska inspireras till att se utbildningen som en helhet. 

• De pedagogiska metoderna bör variera liksom examinationsformerna. Denna variation ska 
anpassas efter varje ämnes förutsättningar. Även detta kräver lärarfortbildning och information 
om de alternativa metoder som finns och vilka krav det ställer på lärare och teknolog.  

• I det obligatoriska blocket introduceras kursinslag som ska ge underlag till kommunikations-
teknik i olika former, visa på byggprocessen och dess olika aktörer och hur de samverkar samt 
öka kunskapen om V-yrkesroller och -yrkesområden.  
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• Det är viktigt att kursinslagen i föregående punkt följs upp i resten av kursutbudet. Detta 
underlättas genom lämplig strukturering av kurserna, framförallt i det obligatoriska blocket. 

Utbildningens uppläggning 
Civilingenjörer med examen från Väg- och vattenbyggnadsprogrammet finns inom många arbets-
fält. Detta återspeglas i utbildningen som både nationellt och internationellt har en stor bredd vad 
avser ämnesområden. Inom den obligatoriska delen av utbildningen försöker man ofta ge tekno-
logen kunskaper från de flesta delar av samhällsbyggnadsområdet för att denne sedan ska kunna 
välja att skapa sig en (eller flera) profil(er).  
 
Den övergripande strukturen för den utbildningsplan som föreslås visas i figur 1. Här framgår att 
det obligatoriska inslaget utgörs av 90 poäng, hur dessa fördelas visas senare. Efter den gemen-
samma obligatoriska delen görs ett val mellan två eller tre alternativobligatoriska huvud-
inriktningar. Ett mera detaljerat beslut om antal och innehåll kommer att fattas av UNV senast 
februari 2002 efter fördjupad analys utförd av tre arbetsgrupper – en för varje alternativ enligt figur 
1. Inom alternativobligatorierna ska teknologen läsa ytterligare 20-25 poäng. Detta gör att 
teknologen tidigare än idag får en möjlighet att fördjupa sig inom ett något avsnävat område, dock 
fortfarande med en bredd, samt att inriktningen mot vissa yrkesområden blir tydligare. Det ska 
framhållas att förändringar av strukturen inte är ett mål i sig utan här ses som ett medel att uppnå de 
övergripande mål och krav som tidigare angetts. 
 
Efter detta kommer den valfria delen. Inom denna del, som utgörs av 45-50 poäng kurser, ska man 
välja minst cirka 20 poäng som följer en viss kurskedja och som ger en inriktning och fördjupning. 
De fördjupningsobligatoriska kurserna kan alltså väljas bland ett antal olika kurskedjor. Resterande 
cirka 25 poäng utgörs av valfria kurser. En ganska stor valfrihet finns i detta upplägg vilket 
motiveras av att genomsnittsteknologen upplever detta som positivt och det stimulerar även till en 
positiv konkurrens mellan olika kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 20 poäng. 
 
Till detta ska läggas att teknologerna kan ansöka om att läsa en Technology Management- eller en 
Industriell ekonomi-avslutning samt att gå över till Riskhanteringsprogrammet efter cirka 2,5 år. 
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Examensarbete, 20 poäng 

 
 

Valfria kurser,  45-50poäng 
varav minst cirka 20 poäng i fördjupande kurskedja 

 

 
Planering och utformning av 
 infrastruktur och miljö, 20-

25 poäng 
 

 

 
Byggandets management, 

20-25 poäng 
 

 
Konstruktiv utformning av 

byggnader och anläggningar, 
20-25 poäng 

 
 

Obligatorisk del, 90 poäng 
 
 

 
Figur 1. Utbildningens uppbyggnad med den inledande obligatoriska delen längst ner. 
 
 
Obligatoriet 
Inom den obligatoriska delen ska det finnas med matematik, matematisk statistik, fysik samt 
mekanik i samma omfattning som nu. I övrigt skärs det ned inom de flesta ämnesområden. Genom 
att lägga på en alternativobligatorisk del omfattande 20-25 poäng ska man dock kunna få möjlighet 
att fördjupa sig mer än nu inom ett område. I figur 2 visas hur strukturen föreslås se ut för den 
obligatoriska delen. Här visas endast övergripande rubriker och inga poängtal.  
 
Under det kommande halvåret ska grupper tillsättas med uppgift att ta fram en detaljerad beskriv-
ning av de olika delarna. I dessa grupper kan lärare, teknologer och näringslivsrepresentanter ingå. 
I vissa fall kan man utgå från befintliga kurser utan några omfattande förändringar i innehållet. I 
andra fall krävs det mer omarbetning. Inom de större blocken, exempelvis byggnadsteknik, finns 
det flera ämnen som ska ingå. Vilka ämnen som är tänkta att ingå i de olika blocken beskrivs i det 
nedanstående. För alla gäller dock följande: 
♦ Det ska finnas en samordning inom läsperioden med en läsperiodsansvarig lärare. Samord-

ningen ska vara sådan att man ser över kursernas innehåll och i största möjliga omfattning ut-
nyttjar de likheter och anknytningspunkter som finns mellan olika delar inom en läsperiod. 

♦ Inom sådana block som sträcker sig över mer än en läsperiod ska de ämnen som ingår utse var 
sin representant till en lärargrupp som ska diskutera fram innehållet i hela blocket.  

♦ Inom de block som innehåller flera ämnen kan det mycket väl ges flera kurser, men det ska ske 
en tydlig (tydlig både för teknolog och lärare) samordning av innehållet.  

♦ Det finns viktiga inslag i den obligatoriska delen, i fortsättningen kallade ingenjörsfärdigheter, 
som inte tydligt framgår av figur 2: 
• Kommunikations- och presentationsteknik 
• Informationsteknik/ritteknik 
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• Grupprocesser 
• Yrkesroll och historik  
• Geografiska informationssystem (GIS) 
 
I bilaga 2 visas var dessa inslag av ingenjörsfärdigheter ska introduceras under den obliga-
toriska delen av utbildningen. Totalt ska kursinslagen motsvara cirka 7 poäng. Det ska finnas 
en ansvarig för denna del av utbildningen som har i uppdrag att hålla ihop dessa inslag till en 
kurs och att kontakta lämpliga specialister som kan engageras i de olika momenten. Det är 
viktigt att dessa inslag av ingenjörsfärdigheter introduceras av specialister inom områdena så 
att teknologerna får en god bas att stå på.  
 
Den ansvarige ska även detaljutforma kursplanen för ”ingenjörsfärdigheter”, vilket måste göras 
i samverkan med flera andra kursansvariga. Varje del av kursen ska nämligen samtidigt 
integreras i ett kursblock. 
 
Vid utformningen av kursplaner för övriga kurser ska UNV ge riktlinjer så att ovan nämnda 
inslag följs upp genom tillämpning i flertalet efterföljande kurser. Det är viktigt att UNV upp-
rättar en plan för hur de aktuella kunskaperna och färdigheterna ska fördjupas och vidare-
utvecklas i andra kurser så att de inte försvinner igen. Lärarna i de enskilda V-ämnen behöver 
även fort- och vidareutbildning för att man ska kunna följa upp exempelvis kommunikations-
teknik och presentationsteknik inom sin egen kurs. 

 
V1 
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 
Samhällsbyggnads-
processen  
Geologi 

 
Byggnadsteknik 
 

Matematik Mekanik 
 
V2 
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 
 
Vatten och miljö  
 

 
Byggnadskonstruktion 
 

 
Byggprocessen 

 
Matematik 

 
Programmering  

 
Matematisk statistik

 
V3 
Lp1  
 
Anläggningsteknik 
 
 
Figur 2. Den obligatoriska delen. I bilaga 2 finns en något mer detaljerad beskrivning. 
 
 



 
 
  

7 

I det följande ska de olika komponenterna i den obligatoriska delen beskrivas kort: 
 
Samhällsbyggnadprocessen 
De ämnen och problemområden som ska tas upp är trafikteknik, stadsbyggnad men även inslag om 
samhällsbyggnadsprocessen historiskt och kopplat till olika yrkesroller ska finnas med. 
 
Byggnadsteknik 
De ämnen och problemområden som ska tas upp är i huvudsak husbyggnadsteknik/ byggnadsfysik, 
byggnadsmaterial, installationsteknik samt fysik. Här finns redan ett pågående pilotprojekt kring 
”röda trådar”, som kan vidareutvecklas inom detta block (se vidare www.v.lth.se). Inom detta block 
ska även brand- och akustikaspekter, informationsteknik (inklusive ritteknik), presentationsteknik 
samt kommunikationsteknik finnas med.  
 
Byggnadskonstruktion 
De ämnen och problemområden som ska tas upp är byggnadsmekanik och konstruktionsteknik. 
Inom detta block återkommer speciella inslag om brand, akustik, informationsteknik och presen-
tationsteknik. 
 
Anläggningsteknik 
De ämnen och problemområden som ska tas upp är geoteknik, vägbyggnad och geodetisk 
mätningsteknik samt inslag om geografiska informationssystem.  
 
Vatten och miljö 
De ämnen och problemområden som ska tas upp är hydraulik, hydrologi, VA-teknik samt 
miljövetenskap och kemi.  
 
Byggprocessen 
De ämnen och problemområden som ska tas upp är byggprocessen, företagsekonomi, arbetsmiljö-
aspekter samt grupprocesser.  
 
Geologi, matematik, matematisk statistik, mekanik samt programmering är kurser av sådan karaktär 
att de kan ses som enskilda kurser men de ska ändå samverka i största möjliga utsträckning med 
övriga inslag i läsperioden. Programmering är en kurs som ska ge en grund i programmerings-
strukturering och -metodik. Även mellan de block som i sig består av flera ämnen bör och kan en 
koppling och samverkan ske. Som exempel kan nämnas att ett husbyggnadsprojekt som genomförs 
i blocket Byggnadsteknik kan behandlas vidare ur andra aspekter i blocket Byggprocessen. På 
samma sätt skulle ett brobyggnadsprojekt kunna behandlas i alla fyra blocken Byggprocessen, 
Vatten och miljö, Byggnadskonstruktion och Anläggningsteknik. 
 
 
Inriktningar och valfria kurser 
Principerna för uppläggningen av det valbara har beskrivits tidigare. I det följande beskrivs över-
siktligt tre alternativobligatoriska inriktningar som avses koppla väl till de framtida arbetsområden 
som kan vara aktuella för en civilingenjör V.  
 
Efter den alternativobligatoriska delen ska teknologen välja en viss ytterligare fördjupande 
kurskedja. Sådana kurskedjor är inte identifierade i nuvarande förslag men några exempel visas i 
bilaga 3. Det ska vara obligatoriskt att fullfölja minst en kurs på högsta fördjupningsnivå inom en 
kurskedja på cirka 20 poäng. Högsta fördjupningsnivå betyder här två till tre andra kurser som 
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förkunskapskrav förutom krav på kurser från den alternativobligatoriska delen. Längre kurskedjor 
kan givetvis presenteras men det ska inte vara obligatoriskt att följa dem. Som ett alternativ till 
ytterligare fördjupning kan teknologen inom den valfria delen välja att komplettera med kurser från 
de inledande delarna av andra kurskedjor och/eller kurser från det alternativobligatorium som 
han/hon inte läst. För att teknologen ska få ut sin examen krävs dock minst en kurs som har för-
djupningskrav enligt ovan.  
 
Under det kommande halvåret ska arbetsgrupper tillsättas för att diskutera lämpliga kurser inom de 
alternativobligatoriska samt inom de efterföljande valfria delarna med syfte att ta fram kurskedjor 
som kan ligga till underlag för teknologernas val. I detta arbete bör man även se över möjligheterna 
att skapa projektkurser där flera ämnen samarbetar för att ge ämnesspecifika kunskaper men även 
visa på hur olika problem faktiskt kräver att man utnyttjar kunskaper från flera ämnesområden. När 
man ska ta fram kurskedjor bör man ha i åtanke vilken yrkesroll som kedjorna kan ge. Detta kan 
underlätta för teknologerna att välja kurser och även användas vid rekrytering av teknologer till V-
LTH.  
 
Kurser som faller helt utanför fördjupningarna ska endast i undantagsfall finnas med som V-kurser. 
Dessa kurser kan dock läsas som valfria externa kurser, det vill säga sådana kurser som ges vid 
andra program vid LTH eller vid övriga Lunds Universitet. 
 
Genom att utforma det alternativobligatoriska blocket på ett bra sätt kan man kompensera för ned-
dragningar i kurserna i det helt obligatoriska blocket så att man inom huvudinriktningen kan uppnå 
minst samma men oftast en större fördjupning än man uppnår med dagens utbildningsplan. Nedan 
ges ett förslag till hur tre huvudinriktningar kan byggas upp: 
 
Planering och utformning av infrastruktur och miljö, 20-25p 
Tänkbara inslag: 

Teknisk vattenresurslära  
 Trafikteknik och samhällsbyggnad  
 Ev. flera ämnen, beror på diskussion inom denna grupp 
 Projekt med relevans för inriktningsområdet 

Inom detta projekt ska man arbeta med ett problemområde i projektform. Projekten kan 
väljas bland 3-4 stycken olika projekt. I projekten ska olika ämnesområden som finns 
inom hela detta område (Planering och utformning av infrastruktur och miljö) finnas med. 
Som stöd för detta projekt och även för fortsatta kurser ska det ges följande två kurser: 

 Projektmetodik 
 Projektledning 
 
Kunskapsområden som kan ingå i efterföljande kurskedjor är Vägbyggnad, Geoteknik, Trafik-
planering, Samhällsplanering, Hydrologi, Hydraulik, VA-teknik, Geologi, Akustik, Ekonomi, 
Management, Arbetsmiljöteknik, Matematisk statistik, Matematik, Numerisk analys och Program-
mering. 
 
Konstruktiv utformning av byggnader och anläggningar, 20-25p 
Tänkbara inslag: 

Byggnadsmekanik 
Konstruktionsteknik 
Strukturakustik, ev. flera ämnen, beror på diskussion inom denna grupp 
Projekt med relevans för inriktningsområdet 
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Inom detta projekt ska man arbeta med ett problemområde i projektform. Projekten kan 
väljas bland 3-4 stycken olika projekt. I projekten ska olika ämnesområden som finns 
inom hela detta område (Konstruktiv utformning av byggnader och anläggningar) finnas 
med. Som stöd för detta projekt och även för fortsatta kurser ska det ges följande två 
kurser: 

Projektmetodik 
 Projektledning 
 
Kunskapsområden som kan ingå i efterföljande kurskedjor är Byggnadsmekanik, Konstruktions-
teknik, Byggnadsmaterial, Akustik, Brand, Byggnadsfysik, Installationsteknik, Vägbyggnad, Geo-
teknik, Arbetsorganisation, Ekonomi, Management, Arbetsmiljöteknik, Matematisk statistik, 
Matematik, Numerisk analys samt Programmering. 
 
 
Byggandets management, 20-25p 
Tänkbara inslag: 

Byggentreprenören  
Projekteringsmetodik 
Projekt med relevans för inriktningsområdet 

Inom detta projekt ska man arbeta med ett problemområde i projektform. Projekten kan 
väljas bland 3-4 stycken olika projekt. I projekten ska olika ämnesområden som finns 
inom hela detta område (Konstruktiv utformning av byggnader och anläggningar) finnas 
med. Som stöd för detta projekt och även för fortsatta kurser ska det ges följande två 
kurser: 

Projektmetodik  
Projektledning  
 

Kunskapsområden som kan ingå i efterföljande kurskedjor är Arbetsorganisation, Arbetsmiljö-
teknik, Installationsteknik, Logistik, Fastighetsförvaltning, Företagsadministration, Ledarskap. 
 
 
Som synes finns det delar i dessa tre alternativobligatorier som är likadana vilket kan ge samord-
ningseffekter, men det är samtidigt viktigt att man inom de tre grenarna tar upp problemområden 
som är relevanta för respektive alternativ.  
 
Kurskedjor som kan följa på dessa tre förslag till alternativobligatorier finns beskrivna i bilaga 3. 
 
Examensarbetet ska även fortsättningsvis förutsätta kunskaper motsvarande grundutbildningskurser 
på största möjliga fördjupningsnivå inom det valda ämnesområdet. 
 
UNV kommer under hösten 2001 att återkomma med tydligare mål och krav för examensarbete 
samt för praktik. 
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Underlagsrapporter för ”Några omvärldsförhållanden av relevans för ny utbildningsplan 
V/LTH” 
 
För de flesta rapporterna tas ett självkostnadspris ut vid beställning. 
 
 
(1)  Utvärdering av civil- och diplomingenjörsutbildningarna i samhällsbyggnadsteknik och väg- och 

vattenbyggnad i Sverige och Finland (SV-utvärderingen); Utvärderingsgrupp, tillsatt av RET och 
Rektor THF, 1998. 

 
(2)  Väg- och vattenbyggarens framtid; SVR:s strukturgrupp, 1996. 
 
(3) KOMPUT- Kompetensutredning för bygg- och fastighetssektorn; IVA, Byggforskningsrådet och 

de tekniska högskolorna, 1996. 
 
(4)  Kompetensutveckling inom samhällsbyggnad - ett IVA-program, 1996. 
 
(5)  Kompetensutveckling inom samhällsbyggnad - Byggherren i fokus;IVA, 1997. 
 
(6)  Kompetensutveckling inom samhällsbyggnad - Byggnaden i fokus;IVA, 1998. 
 
(7)  Kompetensutveckling inom samhällsbyggnad - Arkitekten i fokus; IVA,1998. 
 
(8)  Kompetensutveckling inom samhällsbyggnad - Produktframtagning i fokus; IVA, 1998. 
 
(9)  Kompetensutveckling inom samhällsbyggnad - Anläggningar i fokus; IVA, 1998. 
 
(10) Omvärldsanalys för utredningen ”Långsiktig kompetensförsörjning inom V-området”; Britt-

Marie Johansson och Birgitta Ericson, Sociologiska institutionen, LU, 1998.  
 ”När utbildning & praktik möts. Om kunskaper och kulturmönster inom högskolan och bygg- 

och fastighetssektorn”; Britt-MarieJohansson och Birgitta Ericson, Byggforskningsrådet 
T4:2000.  

 
(11) Utredning om långsiktig kompetensförsörjning inom V-området; V-2010; Forskningsnämnden 

för Bygg- och Maskinteknik, LTH, 1998. - Kompetensstruktur inom Bygg- och 
Arkitekturområdet; Arbetsgrupp, LTH, 2000-11-06. Den byggda miljöns teknik och arkitektur; 
Strategidokument, Arbetsgrupp, LTH, 2000-11-08.   

                        
(12) KTH, Utbildningsområde ALV - Förslag till utbildnings- och ämnesstruktur; Slutrapport av 

ALV-utredningen, KTH. 2000-05-02. 
 
(13)  Anläggning 2020. En vision av anläggningssektorn i ett 20-årsperspektiv - som underlag till 

dagens FoU-behov; IVA-s Anläggningsforum, arbetsgruppen för FoU-programmet, 
arbetsdokument, 2000-11-27. 

 
(14) Vad är bra och mindre bra i utbildningsplanen V94?; PM, Gerhard Barmen, V/LTH, 1999-03-

02. 
 
(15) Vision om ett  nytt utbildningssystem för LTH; Utbildningsberedningen LTH,  1999-11-
24. 
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(16) LTH och framtidens civilingenjör - förslag till samverkan mellan program för olika 

yrkesområden samt andra förbättringar inom civilingenjörsutbildningen vid LTH; 
Utredningsgrupp bestående av utbildningsnämndsordförandena Leif Bülow, Arne Elmroth, 
Gunilla Jönson och Rune Kullberg, 1999-11-29. 
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Uppläggning av den obligatoriska delen.  
Redovisning av de ämnen som ska ingå i varje del.  
Redovisning av nya inslag (kursiverat) och dess huvudsakliga placering.  
 
V1 
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 
Samhällsbyggnads-
processen      4 
 
Trafikteknik och 
stadsbyggnad  
Yrkesroll/historik   
Geologi       3 

Byggnadsteknik   16     
 
Byggnadsmaterial  
Fysik  
Husbyggnadsteknik  
Installationsteknik  
Brand 
Akustik 
Presentationsteknik/informationsteknik  
 

Matematik       12 Mekanik 5 
 
 
V2 
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 
 
Vatten och miljö 10 
 
Teknisk vattenresurslära  
VA-teknik 
Miljöteknik 
Kemi 
 
 

 
Byggnadskonstruktion 11 
 
Byggnadsmekanik  
Konstruktionsteknik 
Brand  
Akustik 
Informationsteknik  
 

Byggprocessen 7 
 
Byggprocessen 
Företagsekonomi 
Arbetsmiljö 
Gruppledning 

 
Matematik 4 

 
Programmering 4  

 
Matematisk 
statistik 5 

 
V3 
Lp1  
 
Anläggningsteknik 9 
 
Geoteknik 
Vägbyggnad 
Geodetisk 
mätningsteknik 
GIS  
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Exempel på struktur för den valfria delen 
 
Det ska framhävas att nedanstående endast ska ses som exempel och att de arbetsgrupper 
som ska tillsättas under det närmsta halvåret kan ta med andra kurser i den alternativ-
obligatorisk delen och i de olika kurskedjorna om cirka 20 poäng. En kurskedja kan 
byggas upp med förkunskapskrav på flera olika sätt. Förutom krav på förkunskaper från ett 
av de alternativobligatoriska blocken ska det för en av kurserna inom kedjan finnas krav på 
förkunskaper från minst två andra kurser efter alternativobligatoriet. 
 
Ett par principexempel på kurskedjestrukturer: 
 
Kurs 1  Kurs 2  Kurs 3 
 
Kurs 1 
  Kurs 3 
Kurs 2 
  
 
 
Inriktningen ”Konstruktiv utformning av byggnader och anläggningar” 
 
Alternativobligatoriska kurser, 20-25 poäng: 
Byggnadsmekanik 
Konstruktionsteknik 
Strukturakustik 
Projektmetodik 
Projektledning 
 
Efter detta kan man välja olika kurskedjor: 
 
Kedja 1:  
Tillämpad matematik  
Byggnadsmekanik 1 
Byggnadsmekanik 2 
Konstruktionsteknik 1 
 
Kedja 2: 
Byggföretaget 
Fastighetsförvaltning 
Logistik 
Företagsadministration 
 
Kedja 3: 
Byggnadsmaterial 1 
Byggnadsfysik 1 
Installationsteknik 1 
Energi och miljö 1 
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Kedja 4: 
Byggnadsmaterial 1 
Byggnadsfysik 1 
Installationsteknik 1 
Byggnadsakustik 1 
 
Kedja 5: 
Byggnadsmekanik 1 
Konstruktionsteknik 1 
Konstruktionsteknik 2 
Geoteknik 1 
 
 
 
Inriktningen ”Planering och utformning av  infrastruktur och miljö” 
 
Alternativobligatoriska kurser, 20-25 poäng: 
Teknisk vattenresurslära    
Trafikteknik - Stadsbyggnad  
Projektmetodik 
Projektledning 
 
Efter detta kan man välja olika kurskedjor: 
 
Kedja 1:  
Trafikplanering 
Trafikens förutsättningar 
Samhällsbyggnad 
 
Kedja 2: 
Utformning och projektering av trafikanläggningar 
Byggande, drift och underhåll av trafikanläggningar 
 
Kedja 3: 
Tillämpad matematik 
Hydraulik 1 
Hydraulik 2 
 
Kedja 4: 
Hydrologi 1 
Grund- och markvatten  
Vattenrening 1 
Vatten- och avloppsteknik 
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Kedja 5: 
Vägbyggnad 1 
Vägbyggnad 2 
Grundläggning 
Bergmekanik 
 
Kedja 6: 
Samhällsekonomi 
Logistik 
Projektledning 
 
 
 
Inriktningen ”Byggandets management” 
 
Alternativobligatoriska kurser, 20-25 poäng: 
Projektmetodik  
Projektledning  
Byggentreprenören  
Projekteringsmetodik 
Efter detta kan man välja olika kurskedjor: 
 
 
Kedja 1:  
Arbetsorganisation för V 
Logistik i byggprocessen 
Fastighetsförvaltning 
Företagsadministration och –planering 
 
 
Kedja 2:  
Fastighetsförvaltning 
Företagsadministration och –planering 
Ledarskap i förändring 
Byggledning 
 
 


