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Bygg- och anläggningprogrammet
- Inriktning anläggningsförare
Som anläggningsmaskinförare får du arbeta med olika slags anläggningsmaskiner. Du arbetar ofta i närheten eller i 
samband med olika byggen. Material som fraktas till arbetsplatsen eller bortforsling av material – det är bland annat det 
som anläggningsföraren sysslar med. Även arbete såsom rörläggning och grundläggning ingår i arbetet som anlägg-
ningsmaskinförare. Du får grundläggande kunskap vad gäller anläggningsfordon, både teoretiskt och praktiskt.  

Som anläggningsmaskinförare behöver du exempelvis ha kunskap om:
• Vikt, volym och massaberäkningar
• Olika typer av material som används
• Lasta fordon med hjullastare och tippa massor både stillastående och i rörelse
• Arbetsgång vid moment och arbeten
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Arbetsplanering och kvalitetsarbete

Efter fullgjord utbildning har du haft möjlighet att få behörighet för:
• Hjullastare
• Grävmaskin/grävlastare
• Truckförarbevis

Under utbildningen är du också ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller som lärling. Detta ger en god inblick i ditt 
kommande yrke och är också första steget in i yrket och kontakt med framtida arbetsgivare. 

Efter studenten…
Utbildningen till anläggningsmaskinförare gör dig anställningsbar med stora möjligheter till arbete direkt efter studen-
ten. 

Vill du veta mer?
Ta kontakt med någon av våra lärare på programmet, Mats Persson, mats.persson@hyg.se, 
Peter Svärd, peter.svard@hyg.se eller Thea Rogersdotter, thea.rogersdotter@hyg.se (föräldraledig läsår 22/23)

Du kan också läsa mer på vår hemsida: www.hyg.se 
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Programstruktur - Anläggningsfordon
Gymnasiegemensamt (900p)
Engelska 5, 100p
Engelska 6, 100p*
Historia 1a1, 100p
Idrott och Hälsa 1, 100p
Matematik 1a, 100p
Naturkunskap 1, 50p
Religionskunskap 1, 50p
Samhällskunskap 1a1, 50p
Svenska 1, Svenska som andraspråk 1, 100p
Svenska 2, Svenska som andraspråk 2, 100p*
Svenska 3, Svenska som andraspråk 3, 100p*

Programgemensamt (400p)
Bygg och anläggning 1, 200p
Bygg och anläggning 2, 200p

Inriktningskurser: (900p)
Anläggningsförare 1, 200p
Anläggningsförare 2, 200p
Anläggningsförare 3, 200p
Anläggningsförare 4, 200p
Anläggningsförare – process, 100p

Programfördjupning (300p)
Anläggning – ledningsbyggnad, 200p
Anläggning – vägbyggnad, 100p

Individuellt val (200p)
Gymnasiearbete (100p)

Totalt: 2800 p

* Från läsår 2023 ingår dessa kurser i programmet och utgör grundläggande högskole-
behörighet. Det går att aktivt välja bort kurserna eller läsa dem inom ramen för 
individuellt val.  
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