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Betongteknik - Tillverkning och arbetsutförande 7,5 
högskolepoäng
Concrete Manufacturing and Construction

Avancerad nivå, K7009B
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1N G U 3 4 5 Väg- och vattenbyggnad Väg- och vattenbyggnad

Behörighet
K0002B Byggmaterial eller motsvarande kurs. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten kunna:
1. Redogöra för allmänna kunskaper om bindemedel
2. Redogöra för allmänna kunskaper om betong 
3. Redogöra för allmänna kunskaper om ekologisk/hållbar betong
4. Redogöra för allmän kunskap tekniska tillämpningar vid produktion av betongmaterial och 
betongkonstruktioner/element
 
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
1. Ange/rekommendera tekniska lösningar för tillverkning/produktion av betongelement/betongkonstruktioner  
2. Designa betongrecept och utföra grundläggande laboratorietester
3. Välja betongrecept, betongtyper och bindemedelskombinationer utifrån aktuell struktur/element, förväntad 
miljöexponering och erfordrad livslängd enligt europeiska och svenska föreskrifter  
4. Identifiera möjliga nedbrytningsprocesser, och föreslå reparationsmetoder (för befintliga strukturer)
5. Förutsäga eventuella risker för människors hälsa och för byggnadsarbetares säkerhet och föreslå metoder för att 
minska dessa risker
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten kunna:
1. Kritiskt ange för- och nackdelar med tillgängliga tekniska lösningar inom betongteknik, ange de mest lämpliga  
lösningarna och motivera det rekommenderade valet  

Kursinnehåll
Betongens historia. Grunderna i cementkemi. Betongproportionering. Egenskaper hos färsk och härdad betong. 
Olika typer av betong. Ekologiskt hållbar betong. Tillverkning, utförande och testning av betong. Prefabricerad 
betong. Betongarbeten på byggarbetsplats. Armering i betong.  Formbyggnad. Betong under extrema förhållanden 
(kallt/varmt väder). Betongens beständighet.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen består av föreläsningar online som stöds av självstudier, projektarbete och laboration. Projektarbetet och 
laborationsarbetet genomförs som gruppuppgifter. Laboratoriearbete utförs på plats i LTU:s  betonglaboratorium. 
Onlineföreläsningarna kommer att ge studenterna allmänna och mer specifika kunskaper, enligt de kunskapsmål 
som krävs för projektarbetet och laborationsövningen. Syftet med projektarbetet är att ge utbildning i 
betongproportionering enligt gällande regelverk samt teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna föreslå 
optimal produktionsteknik för betongkonstruktioner eller betongelement. Syftet med laborationsövningen är att 
studenterna ska kunna tillverka och testa enkla betongblandningar. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

En skriftlig online-examination (U, 3, 4, 5) kommer att bedöma de allmänna kunskaperna från online-föreläsningarna 
och de tillhörande kunskapsmålen. Projektarbetet och laborationen kommer att bedömas baserat på de inlämnade 
rapporterna och på resultatet av efterföljande diskussioner online (försvar) med examinator. Online-föreläsningar, 
projektarbete och laborationer är obligatoriska.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Tentamen G U 3 4 5 3,5 Obligatorisk H16

0002 Konstruktionsuppgift U G# 3 Obligatorisk H16

0003 Laboration U G# 1 Obligatorisk H16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-
06-15

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-02-10
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