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• ”Ett litet råd” 

• Fjolårets topp frågor 

• Kort om LTU, SNB och mig 

• Program, jobb och sånt 

• Studentliv 



”Ett litet råd” 

utbilda dig. 

gör det som är roligt. 

gå inte i andras fotspår. 

var disciplinerad. 

var rädd om dina kompisar. 

Presenter
Presentation Notes
Utbilda dig, men utbilda dig till det som du tycker är roligt och fortsätt att utbilda dig resten av livet.Åk inte någonstans bara för att kompisar åker dit, den som går i andras fotspår kommer aldrig förstStudera disciplinerat men lev socialt, var rädd om dina kompisar både från gymnasiet och universitet



Fjolårets topp frågor 

• Hur ser bostadsläget ut 

och vad kostar det? 

• Hur mycket får man i 

studiebidrag och lån? 

• Vilka intagningspoäng är 

det på linjen ? 

• Är det svårt med matte? 

• Får man jobb efteråt? 

• Är det kul? 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vLqRRYPwiSE


Topp 6 frågor 
1. Hur ser bostadsläget ut (kö) och vad kostar det? 

– http://www.ltu.se/edu/nystudent/Att-bo-och-leva-i-Lulea-1.66985 

– http://www.studentbostadsservice.se/faq/ 

2. Hur mycket får man i studiebidrag och lån? 

– http://www.csn.se/hogskola/vanliga-fragor/utbetalning/1.1362 

ang. studiemedel och lån. Du får 2 230 kronor i veckan om du 

läser på heltid. En del av summan är bidrag (699 kronor) och en 

del är lån (1 531 kronor).  

3. Vilka intagningspoäng är det på linjen? 

– VHS har statistik över lägsta intagningspoäng till olika 

utbildningar, se http://statistik.vhs.se/ 

– Man kan t.ex. söka på Väg- och vatten, LTU, termin HT2012 för 

att få veta hur det såg ut vid förra intaget.  

Presenter
Presentation Notes
I Luleå är alla studentbostäder inom gångavstånd till universitetet. Du kan bo i korridor, dubblett, egen lägenhet eller i en del av en lägenhet. En del av lägenheterna är möblerade. Det ingår internet i alla studentlägenheter. Hos de olika bostadsförmedlarna kan du läsa mer om deras utbud. Det finns två vägar att söka studentbostad: genom Lulebo och genom Studentbostadsservice som drivs av kårerna.Studentbostadsservice förmedlar studentlägenheter på Vänortsvägen som ligger 10-20 minuter gångväg från universitet. Du ställer dig i kö på www.studentbostadsservice.se2500-5000 kr/mån

http://www.ltu.se/edu/nystudent/Att-bo-och-leva-i-Lulea-1.66985
http://www.studentbostadsservice.se/faq/
http://www.csn.se/hogskola/vanliga-fragor/utbetalning/1.1362
http://statistik.vhs.se/


Topp 6 frågor 
1. Är det svårt med matte? 

– Räkneperiod i starten. Bra stöd från lärare men visst det kan 

var ajobbigt. Ofta a är det studieteknik, inte förmåga som gör 

att man inte orkar med. 

2. Får man jobb efteråt? 

– Det kommer att behövas 13000 högskoleingenjörer och 4000 

civilingenjörer de närmaste 10 åren enligt  Sveriges 

Byggindustrier.  

3. Är det kul? 

– Ja! 



Vem är jag? 

Jarkko Erikshammar 

Uppvuxen i Kalix 

3-årig natur 

Industriell Ekonomi 

Forskarstuderande 



http://www.youtube.com/watch?v=so2U2CSXOCY 

 

Karriär 

http://www.youtube.com/watch?v=so2U2CSXOCY


…och resor… 

http://www.theodora.com/maps


Varför valde jag LTU? 

Nära… 
men ändå flytta 
Bostäder 
Klassrum 
Campus 
Kåren 
Utbildning 

http://www.youtube.com/watch?v=vLqRRYPwiSE


Varför är jag tillbaka? 

• Nyfiken 

• Att växa som 

människa 

• Konstant 

lärande 



Varför Samhällsbyggande? 

Presenter
Presentation Notes
Om jag fick göra om detta så skulle jag har börjat här.



Varför Samhällsbyggande? 

Presenter
Presentation Notes
Städer är det mest fantastiska vi har. Städer har stått I yusentals år och nu när jag varit med och bygt en hel by I Katterjåkk så kommer det förmodligen att vara kvar den dag jag åker dit med mina barnbarn. Det är bestående och jag älsakr städer. I städer utvecklas männsikan, blir rikare lever längre och utvecklar tankar, konst.Jag älskar städer – har jag sagt det?



Varför Samhällsbyggande? 

Presenter
Presentation Notes
Här finns det roliga utmaningrana. Hur skapar vi hållbara städer. Idag bor det fler männsikor I städer än på landsbygden för första gången I männsikan shistoria. Människor flyttar in och får det bättre.Samtidigt finsn det ju vi som bor uatnföär och vi behöver vägar, järnvägar, flyg och kommunikationer för att kunan ta del av det städerna har att ervbjuda.



Varför Samhällsbyggande? 

Presenter
Presentation Notes
Men det är också här där vi har de störst asvår autaminingarna med sopor. Miljöutsläpp, fattigdom och hunger.



Institutionen för samhällsbyggnad 
och naturresurser (SBN) 

Grundutbildning 

Forskarutbildning 

Forskning 

www.ltu.se/sbn 

http://www.ltu.se/sbn


Samhällsbyggande 

Samhällsbyggande 

Samhällsbyggande 

Samhällsbyggande 

Samhällsbyggande 

Samhällsbyggande 

Naturens resurser 

Naturens resurser 

Naturens resurser 

Naturens resurser 

Naturens resurser 

Aktuella utbildningsprogram 

 Civilingenjör Arkitektur (5 år) 

 Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik (5 år)  

 Civilingenjör Jordens resurser (5 år) 

 Civilingenjör Naturresursteknik (5 år) – Kandidat (3 år) 

 Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadsteknik (5 år) 

 Brandingenjör (3,5 år) – Civilingenjör (5 år) 

 Högskoleexamen Bygg&anläggning (2 år) 

 Högskoleexamen Samhällsbyggnad (2 år) 

 Högskoleexamen Ädelstensteknik (2 år) 

 Master i jord- och bergbyggnad (2 år) 

 Master i malmgeologi och miljögeokemi (2 år) 



Antalet platser ht 2012 

 Civilingenjör Arena Jordens resurser   30 st  

 Civilingenjör Arkitektur    40 st 

 Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik30st  

 Civilingenjör Naturresursteknik   30 st 

 Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadsteknik 40 st 

 Brandingenjör      30 st 

 Högskoleexamen Samhällsbyggnad  20 st 



Civilingenjör 

Fem år: 300 hp 

Tre första åren 

grundläggande 

Två avslutande år 

specialisering 



Examensinriktningar civ. ing. 
Arkitektur 

Stadsbyggnad: 

utforma 

stadsmiljön 

Husbyggnad: 

utforma 

boendemiljöer 



Examensinriktningar civ. ing. 
Väg och vatten 

Jord- och bergbyggande – 

planering och byggande av 

vägar, järnvägar och 

berganläggningar 

Konstruktion – utformning och 

konstruktion av broar, 

byggnader och vägar 

Byggande – projektering och 

byggproduktion 

 



7 månader av praktik 

Arkitektur 

Väg och vatten 

Beställare 

Konsult 

Entreprenör 



Politiker Byggherre Konstruktör Arbetsledare Förvaltare 

Förvaltare Arkitekt Elkonsult Platschef Underhåller 

Husägare Projektledare VVS-konsult Byggnadsarbetare Service 

  Inmätning Vent.konsult Utsättning 

  Geotekniker Inredare   

BEHOV 
UTRED-

NING 
PROJEKT-

ERING 
PRODUK-

TION 
DRIFT 

Yrkesroller i byggprocessen 



Byggbranschens behov 

• 70000 yrkesarbetare 

• 13000 högskoleingenjörer 

• 4000 civilingenjörer 

(Källa: Sveriges Byggindustrier) 

• Nuvarande takt ca 300/år 

Under de närmaste 10 åren 



Studentlivet 

• Föreningar: Philm, Pyrot, 
Körer, Spexet, Spel, Tv mm 

• Sektioner: Pedagoger, 
GEO, Maskin, Ekonomi, 
Data mm 

• STIL: Skidor, Klättring, 
Squash, Gym, Kanotpolo, 
Dans mm 

• STUK: Lunch, Nattklubb, 
Sittningar, Café, 
Spelningar 

• Stadens utbud: Kulturens 
hus, Isbana, Nattklubbar, 
Restauranger 



Tack! 

http://www.ltu.se/staff/j/jarkko 

Jarkko.erikshammar@ltu.se 

 @Jerikshammar 

 Jarkko Erikshammar 

+46 70 668 97 72 
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