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Specialisering: Väg‐ och trafikteknik

Presentation av specialiseringen
• Vad arbetar man med efter att ha gått 

specialiseringen?
• De två huvudområdena Vägbyggnad och 

Trafikplanering
• Kurser som ingår i specialiseringen



Varför Väg‐ och Trafik?

• Intressant, spännande och utmanande att 
vara med och bygga städer och infrastruktur

• Stabil och god arbetsmarknad
• Kurser med stor verklighetsanknytning, 
engagerade lärare och ett innehåll som 
uppskattas av arbetsgivare



Framtiden efter studier
Möjliga arbetsgivare
Konsulter
Entreprenörer
Trafikverket
Kommuner
Kollektivtrafikföretag
Högskolor
Myndigheter

Möjliga arbetsuppgifter
Trafikplanering och stadsbyggande
Projektledning inom väg och järnväg
Strategiskt Trafiksäkerhetsarbete
Utformning av vägar och järnvägar
Dimensionering av infrastrukturanläggningar
Fältmätningar, mätmetoder
Kalkyl och anbud, Produktionsplanering
Arbetsledare eller platschef
Drift och underhåll, vinterväghållning



Hur vi driver våra kurser
Med stort engagemang, duktiga lärare och fokus på studentens 
lärande

• Olika undervisningsformer: föreläsningar, övningar, fältövningar, 
projektarbete och laborationer 

• Samarbete: med näringslivet och myndigheter, föreläsare, 
övningsassistenter, aktuella frågeställningar

• Olika typer av examination: Projektarbete med muntliga och 
skriftliga redovisningar,  tentamen/hemtentamen, rapportskrivning. 
Feedback som lärande examination

• Studiebesök: på byggarbetsplatser/kontor för att se kopplingar 
mellan teorier och verkligheten

• Ingenjörsfärdigheter: AutoCAD, Civil 3D, VISUM och EXCEL, verktyg 
som används av ingenjörer i branschen



Planering och projektering
Utformning

Konstruktion och produktion

Drift och underhåll

h1

h2

Vägbyggnad – Från idé till användande



h1

h2

Vägbyggnad – Från idé till användande

Modern vägbyggnad med fokus 
på:

‐ Miljö och hållbarhet
‐ Livscykelanalyser
‐ Ekonomi
‐ Användbarhet 

(Trafiksäkerhet, 
framkomlighet, miljö)



Trafikplanering – Hållbara och attraktiva stadsmiljöer

Attraktiv utformning för alla trafikantgrupper i staden



Trafikplanering – Hållbara och attraktiva stadsmiljöer

Strategier för hållbara transportlösningar



Trafikplanering – Hållbara och attraktiva stadsmiljöer

Effekter och konsekvenser av trafiksystemets utformning



Kurser inom inriktningen, totalt 105 HP

HT 2020
LP1

Trafikteknisk analys
Grundläggande teori inom trafikteknik, mätmetoder, 
åtgärder i stadsmiljö. [A]

Utformning av vägar
Planering och projektering av vägar. 
De teoretiska kunskaperna tillämpas 
på ett stort och verklighetstroget 
projektarbete. [A]

Miljösystemanalys: 
Livscykelanalys
Ger förståelse av 
miljösystemanalys och dess 
komplexitet och möjligheterna 
att bedöma en produkts eller 
tjänsts totala miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv. [A]

HT 2020
LP2

Trafiksäkerhet
Bred översikt i ämnet 
trafiksäkerhet. 
Konsekvensanalyser, 
åtgärdsförslag. [A]

Design av stadens 
infrastruktur
Utformning av trafiknät och 
trafikanläggningar i stadsmiljö [A]
OBS: Periodiserad, ges HT 20, 22

Utformning 
av järnvägar
Planering och 
projektering av 
järnvägar. [G2]

VT 2021
LP3

Stadsplanering
Planering och genomförande 
av stadsbyggande utifrån 
detaljplaner och PBL. [G2]

Vägbyggnadsteknik
Dimensionering, 
produktionsplanering och byggande 
av vägkonstruktioner. [A]

Trafiksimulering
Fördjupning inom modellering och simulering av trafik.
[A]

VT 2021
LP4

Kollektivtrafik
Planering och drift av kollektivtrafik i städer, regionalt och 
interregionalt. [A]

Geodesi
Teori och praktiska tillämpningar kring geodesi och geodetisk 
mätningsteknik. [G2]

HT 2021
LP1

Stadsförnyelse
Projektkurs som handlar om förnyelse av en befintlig 
stadsmiljö. [A]

Drift och underhåll av vägar
Strategier och metoder för systematisk drift och underhåll av 
vägar och gator. [A]

HT 2021
LP2

Transport management
Styrning av transportbehov via andra åtgärder än 
infrastruktur. [A]
OBS: Periodiserad ges HT 21 23 o s v



Några av våra kurser:



Trafikteknisk analys

• Tar vid där Trafikteknik slutar…
• Fördjupning inom Framkomlighet och 
Trafikmodellering, Datainsamling och analys

• Examination: Skriftlig tentamen, mindre 
projektarbete

• OBS: Förkunskapskrav till många kurser, missa 
inte att läsa denna!



Kurser inom inriktningen, totalt 105 HP

HT 2019
LP1

Trafikteknisk analys
Grundläggande teori inom trafikteknik, mätmetoder, 
åtgärder i stadsmiljö. [A]

Utformning av vägar
Planering och projektering av vägar. 
De teoretiska kunskaperna tillämpas 
på ett stort och verklighetstroget 
projektarbete. [A]

Miljösystemanalys: 
Livscykelanalys
Ger förståelse av 
miljösystemanalys och dess 
komplexitet och möjligheterna 
att bedöma en produkts eller 
tjänsts totala miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv. [A]HT 2019

LP2

Trafiksäkerhet
Bred översikt i ämnet 
trafiksäkerhet. 
Konsekvensanalyser, 
åtgärdsförslag. [A]

Transport 
management
Styrning av transportbehov via 
andra åtgärder än infrastruktur. [A]
OBS: Periodiserad, ges HT 19, 21 
o.s.v

Utformning 
av järnvägar
Planering och 
projektering av 
järnvägar. [G2]

VT 2020
LP3

Stadsplanering
Planering och genomförande 
av stadsbyggande utifrån 
detaljplaner och PBL. [G2]

Vägbyggnadsteknik
Dimensionering, 
produktionsplanering och byggande 
av vägkonstruktioner. [A]

Trafiksimulering
Fördjupning inom modellering och simulering av trafik.
[A]

VT 2020
LP4

Kollektivtrafik
Planering och drift av kollektivtrafik i städer, regionalt och 
interregionalt. [A]

Geodesi
Teori och praktiska tillämpningar kring geodesi och geodetisk 
mätningsteknik. [G2]

HT 2020
LP1

Stadsförnyelse
Projektkurs som handlar om förnyelse av en befintlig 
stadsmiljö. [A]

Drift och underhåll av vägar
Strategier och metoder för systematisk drift och underhåll av 
vägar och gator. [A]

HT 2020
LP2

Design av stadens infrastruktur
Utformning av trafiknät och trafikanläggningar i stadsmiljö 
[A]
OBS: Periodiserad, ges HT 20, 22



Utformning av vägar 7,5 hp
• Samarbete mellan LTH, näringsliv och myndigheter (Trafikverket, kommuner, 

konsulter)
• Projektarbete med väg och järnväg på landsbygden genomförs från idé till 

detaljutformning. Vägens/Järnvägens linjeföring och konstruktionens 
anpassning till landskapets förutsättningar

• Betonar betydelsen av samverkan mellan olika kompetenser och tillgång till 
olika underlag under olika delar av processen

• Två studiebesök och två fältövningar
• Examination: Projektarbete med muntlig och skriftlig redovisningar och 

individuell hemtentamen



Transport Management

• Trafik & Hållbarhet på såväl övergripande som 
detaljerad nivå

• Strategisk planering för att nå sina mål
• Vilka typer av åtgärder kan man vidta istället 
för att bygga ny infrastruktur?



Vägbyggnadsteknik

• Två spår: Produktionsinriktad och forskningsinriktad
• Samverkan mellan institutionen och näringsliv, bl.a. med 

branschdag
• Projektet förmedlar kunskaper om analytisk 

dimensionering av vägkonstruktioner och genomförande 
av ett väg‐ alt. gatuobjekt

• Betonar inverkan av materialval, kvalitetskontroller, 
produktionsplanering och uppföljningar

• Ofta studiebesök



Studiebesök på Vägbyggnadsteknik



Trafiksimulering

• Fördjupning inom modellering och simulering
• Från övergripande prognoser och modeller till 
detaljutformningens konsekvenser på t.ex. 
framkomlighet i korsningar

• Projektarbete



Kollektivtrafik

• Fördjupning och konkreta tillämpningar inom 
kollektivtrafik

• Starkt forskningsområde
• Examination: Projektarbete + skriftlig 
tentamen



Geodesi

• Teoretisk fördjupning inom ämnesområdet 
geodesi och geodetisk mätningsteknik

• Praktiska tillämpningar, mätningar
• Examination: Skriftlig tentamen, 
inlämningsuppgifter



Drift och underhåll av vägar
• Samverkan mellan LTH och näringsliv
• Projektarbete som förmedlar kunskaper om planering och 

genomförande av väg‐ alt. gatuunderhåll
• Betonar betydelsen av livscykelanalyser, 

nedbrytningsmodeller, uppföljningar och utvärderingar, 
skadekartering av vägar

• Studiebesök och fältövningar



Design av stadens infrastruktur

• Projektbaserad kurs med nära 
verklighetsanknytning, samarbete med 
branschen

• Utformning och projektering av trafiknät och 
anläggningar i urban miljö

• Projektarbete



Frågor?

Kontakta Andreas Persson, institutionen för 
Teknik & Samhälle


