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Anlegg
Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i 
årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være 
sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks 
prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som nett- og 
samlingsbasert mens du er i jobb.

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å 
kunne arbeide med beregning, plan-
legging og koordinering av produksjon, 
innkjøp og personalressurser i anleggs-
prosjekter og dekker alle typer anlegg 
i jord og fjell, både når det gjelder 
dimensjonering og drift. I utdanningen 
inngår også landmåling og kommunal-
teknikk, med anbud og kalkulasjon, med 
geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og 
prosjektstyring. 

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående 
opplæring med fag-/svennebrev innen 
fagretningen bygg og anlegg: anleggs-
maskinfører. fjell-og bergverksarbeider, 
asfaltør, banemontør, vei-og anleggs-
fagarbeider, betongfagarbeider, 
tømrer, stillasbygger. anleggsgartner

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen og før skolestart, 
kan du få plass på vilkår om at du 
består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet kombinerer teori og praksis på 
en spennende og relevant måte, og 
du vil arbeide både selvstendig og i 
grupper med andre studenter. Arbeids-
formene omfatter forelesninger, praktiske 
oppgaver både individuelt og i grupper, 
problemorientert undervisning, samar-

beidslæring, veiledning og tverrfaglige 
prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av ni emner. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
 7. Anleggsdrift m/faglig ledelse
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende   
  spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter 
Studiet gjør deg kvalifisert for  tekniske 
oppgaver og lederstillinger innen 
anleggs- og prosjektledelse, teknisk 
saksbehandling og undervisning.  Det er 
lagt særlig vekt på å sikre at utdannin-
gen fortsatt skal kunne gi grunnlag for 
sentral godkjenning for ansvarsrett etter 
Plan- og bygningsloven og Saksbehand-
lingsforskriften.

TEKNISKE FAG  /  BYGG, ANLEGG, KEM, OG FDV

Scann koden og 
les mer på nett!

Anlegg
  Heltid 2 år
  Nettbasert 4 år

Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik



Bygg
Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert 
kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innen-
for mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis 
er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utviklingen innen fagområdet skjer i 
høyt tempo, og dette studiet gir deg 
oppdatert kompetanse om forvaltning, 
drift og vedlikehold av bygg, bygnings-
fysikk, bygningsproduksjon, betong-, 
tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen 
gir grunnlag for å beregne, planlegge 
og koordinere produksjon, innkjøp og 
personressurser i et byggeprosjekt. 
Utdanningen gir også lederkompetanse 
som kan brukes på mange nivå i bygg- og 
anleggsbransjen.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles:

1.  Fullført og bestått videregående 
opplæring med fag-/svennebrev innen 
fagretningen bygg og anlegg, som 
f.eks: 
• tømrerfaget
• murerfaget
• betongfaget
• stillasbyggerfaget
• limtreproduksjonsfaget
• trelastfaget
• trevare- og bygginnredningsfaget

 
Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 

etter søknadsfristen og før skolestart, 
kan du få plass på vilkår om at du 
består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet kombinerer teori og praksis på en 
spennende og relevant måte, og du vil 
arbeide både selvstendig og i grupper. 
Arbeidsformene i studiet omfatter 
forelesninger, praktiske oppgaver både 
individuelt og i grupper, problemorien-
tert undervisning, samarbeidslæring, 
veiledning og tverrfaglige prosjekter i 
samarbeid med næringslivet.

Studiet består av ni emner. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon bygg  m/faglig ledelse
 7. Drift/produksjon bygg m/faglig  
  ledelse 
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende   
  spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter 
Studiet gir deg mellomlederkompetanse 
som kan brukes på mange nivåer i bygg- 
og anleggsbransjen: prosjektleder, byg-
geplassleder, formann, kontrollingeniør, 
oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, 
avdelingsingeniør, konstruktør, SHA- 
ansvarlig, HR-ansvarlig,driftsingeniør, 
salgsingeniør, lærer. 

Byggutdannelsen kvalifiserer for inn-
løsning av mesterbrev.

TEKNISKE FAG  /  BYGG, ANLEGG, KEM, OG FDV

Scann koden og 
les mer på nett!

Bygg
  Heltid 2 år
  Nettbasert 4 år

Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik



Bygg og treteknikk
Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er spesielt rettet 
mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse. Tre som 
materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen 
etter fagskoleingeniører med slik spesialisering vil øke kraftig i årene som 
kommer.

Studiet tilbys bare ved Fagskolen Innlan-
det og ble etablert for å møte bygge-
bransjens og markedets krav om høyere 
kompetanse innen bygging i tre. Du lærer 
om forvaltning, drift og vedlikehold av 
bygg, bygningsfysikk, bygningsproduk-
sjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner 
og får grunnlag for å beregne, planlegge 
og koordinere produksjon, innkjøp og 
personressurser i et byggeprosjekt. 
Studiet fokuserer også på modernise-
ring av eksisterende bygningsmasse og 
bærekraftig, miljøvennlig og framtidsret-
tet bruk av tre i byggebransjen. Samtidig 
er effektivisering og digitalisering av 
bransjen viktige elementer gjennom hele 
studiet.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles:

1.  Fullført og bestått videregående 
opplæring med fag-/svennebrev innen 
utdanningsprogram bygg og anlegg:
• anleggsteknikk
• byggteknikk
• industriell møbelproduksjon
• anlegsgartner- og idrettsanleggsfag
• treteknikk

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen og før skolestart, 
kan du få plass på vilkår om at du 
består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet utvikler dine kunnskaper om 
byggebransjen og om hva som inngår i 
et bygg- og anleggsprosjekt og gjør deg 
kvalifisert til å ivareta tekniske oppgaver 
og lederoppgaver innenfor mange områ-
der i byggebransjen.

Studiet består av ni emner. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
 7.  Drift/produksjon bygg m/faglig  
  ledelse
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende   
  spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter 
Studiet gir deg mellomlederkompe-
tanse med særskilt fordypning innenfor 
treindustrien som kan brukes på mange 
nivåer i bygg- og anleggsbransjen: 
prosjektleder, byggeplassleder, formann, 
kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, 
byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, 
konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig 
driftsingeniør, salgsingeniør eller lærer.

TEKNISKE FAG  /  BYGG, ANLEGG, KEM, OG FDV

Scann koden og 
les mer på nett!

Bygg og treteknikk
  Heltid 2 år

Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik



Bygningsvern
Forståelse av tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging 
er viktig for å kunne løse mange av dagens oppgaver innen  renovering, 
ombygging og vedlikehold. Kunnskap om disse feltene er stadig mer 
etterspurt, og dette ettårige studiet er relevant for mange typer 
 håndverkere.

Minst 80 prosent av dagens bygnings-
masse vil fortsatt stå i 2050. Markedet 
for renovering, ombygging og vedlikehold 
av eksisterende bygningsmasse (ROT) 
er på om lag 135 mrd. kr, der 60 mrd. 
av dette er knyttet til boliger. Dette er 
omtrent like stort som nybyggmarkedet 
for boliger og næringsbygg til sammen, 
og innenfor dette finnes om lag 65 000 
bygninger som skal behandles i henhold 
til antikvariske krav. Riksantikvaren stiller 
nå krav til fagskoleutdanning eller tilsva-
rende kompetanse når de gir tilskudd til 
arbeid på fredede bygg. Håndverkeren 
er nøkkelpersonen når verneverdige 
 bygninger og annen eksisterende 
 bygningsmasse skal istandsettes. Studiet 
skal utvikle kompetanse innen praktisk 
bygningsvern for bygninger som er 
bygget med materialer og teknikker som 
normalt ikke inngår i dagens fagopp-
læring.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående 
opplæring med fag-/svennebrev innen 
fagretningen bygg og anlegg. Spesielt 
egnet for tømrere, murere, snekkere, 
malere, blikkenslagere og innen tre-
vare- og bygginnredningsfaget.

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen og før skolestart, 
kan du få plass på vilkår om at du 
består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Bygningsvern er et fagområde som 
spenner vidt. Studiet gjennomføres som 
en blanding av forelesninger, veiledning 
ved arbeid i grupper og veiledning under 
praktiske øvelser. 

Studiet består av fire emner, i tillegg til 
det avsluttende prosjektet:

 1. Bygningsvern
 2. Bygningsfysikk
 3. Tverrfaglig tradisjonell materiallære
 4. Tradisjonelle konstruksjoner –  
  tre og mur
 5. Prosjekt med selvvalgt tema 

Kompetanse og jobbmuligheter 
Studiet gir ingen formell tittel, men vil gi 
deg et konkurransefortrinn når du søker 
jobb med arbeid på fredede og verne-
verdige bygg.

Gjennomføring
Studiet gjennomføres i samarbeid med 
fagmiljøene på Valdresmusea, Rørosmu-
seet og Vest-Telemark Museum, med 
ni helgesamlinger og 16 kveldsunder-
visningsøkter. Reise og overnatting 
ordnes av den enkelte student. 
Ta kontakt med Fagskolen Innlandet for 
utfyllende informasjon eller spørsmål. 

TEKNISKE FAG  /  BYGG, ANLEGG, KEM, OG FDV

Scann koden og 
les mer på nett!

Bygningsvern
  Deltid 1 år

Studiepoeng: 30
Studiesteder: Røros, Gjøvik 
og Vest Telemark Museum.



FDV-utdanning
Forvaltning, drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer krever 
stadig høyere kompetanse. Nett- og samlingsbasert FDV-utdanning går 
over fire år. De to første årene er teknisk orienterte og gir deg tittelen 
tekniker FDV. Tar du to år til, blir du fagskole ingeniør FDVU og kvalifisert 
til ledende stillinger.

Dette studiet er spesielt på den måten 
at utdanningen kan avbrytes etter de 
to første årene. Du vil da ha kompe-
tanse for teknisk drift og vedlikehold av 
større bygg. Bygger du studiet ut med 
ytterligere to år, får du et sterkere fokus 
på ledelse, administrasjon og forvaltning.  
Fullført nettbasert studie gjennom fire 
år kvalifiserer deg til å lede forvaltning, 
teknisk drift, vedlikehold og utvikling av 
større bygg og eiendommer.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående 
opplæring med fag-/svennebrev innen 
fagretningen bygg og anlegg:

• tømrerfaget
• murerfaget
• betongfaget
• stillasbyggerfaget
• malerfaget
• rørleggerfaget
• byggdrifterfaget

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen, kan du få plass 
på vilkår om at du består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet er bygget opp i to trinn som 
hver tilsvarer ett års heltids studium, 60 
studiepoeng hver, tilsammen 120 studie-
poeng. 

Studiet er nett- og samlings basert, og 
hvert trinn tar derfor to år. 

Emner i første trinn:
• Kommunikasjon og ledelse 
• Administrativ FDV 
• Energi og miljø i bygg 
• Byggeteknikk og utvendig anlegg 
• Tekniske installasjoner i bygg 

Emner i andre trinn:
• Ledelse, økonomi og markedsføring 
• Kommunikasjon, teknisk engelsk 
• Profesjonell eiendomsforvaltning 
• Byggesaken 
• Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter
Som FDV tekniker (to år nettstudium, 60 
studiepoeng) kan du jobbe med teknisk 
drift og vedlikehold av større bygninger. 

Som FDV ingeniør (fire år nettstudium, 
120 studiepoeng) kan du ivareta og lede 
forvaltning, teknisk drift, ved like hold og 
utvikling av større bygg og eiendommer.

TEKNISKE FAG  /  BYGG, ANLEGG, KEM, OG FDV

Scann koden og 
les mer på nett!

FDV-utdanning
  Nettbasert 2 år
  Nettbasert 4 år

Studiepoeng: 60/120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik



Klima, energi og miljø 
i bygg (KEM)
Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og 
tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompe-
tanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger 
stadig mer ettertraktet. Dette studiet kvalifiserer deg til arbeid med både 
prosjektering, drift og vedlikehold av slike anlegg.

Studiet er utviklet i samarbeid med 
 bransjeorganisasjoner for å være mest 
mulig relevant for arbeidsmarkedet. 
Her får du tverrfaglig kompetanse som 
setter deg i stand til å prosjektere, levere 
og drifte VVS-tekniske installasjoner 
i et bygg.  Studiet gir deg også den 
 kompetansen som kreves av ordningen 
for energi vurdering av klimaanlegg.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående 
opplæring med fag-/svennebrev innen 
fagretningen bygg og anlegg:

• rørleggerfaget
• ventilasjonsfaget
• automasjonsfaget
• kuldemontørfaget

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen og før skolestart, 
kan du få plass på vilkår om at du består 
fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet består av ni emner som gir til 
sammen 120 studiepoeng. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Energi og miljø i bygg 
 5. Byggesaken – for tekniske    
  installasjoner 
 6. VVS-prosjektering og system- 
  forståelse med faglig ledelse 
 7. Elektro og automatisering med faglig  
  ledelse 
 8. Lokal tilpassing/VVS-spesialisering  
  med faglig ledelse 
 9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter
Studiet gjør deg kvalifisert til ledende 
stillinger innen prosjektering, bereg-
ning og tegning, drift og vedlikehold av 
VVS-anlegg.

TEKNISKE FAG  /  BYGG, ANLEGG, KEM, OG FDV

Scann koden og 
les mer på nett!

Klima, energi og miljø 
i bygg (KEM)

  Heltid 2 år
  Nettbasert 4 år

Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik



TEKNISKE FAG  /  DATATEKNIKK

Scann koden og 
les mer på nett!

Drift og sikkerhet
  Heltid 2 år

  Nettbasert 4 år
Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik

Drift og sikkerhet
Fagfolk som kan planlegge, etablere, vedlikeholde og drifte stadig flere 
små og store IT-anlegg, er etterspurt arbeidskraft. IT-drift er et tverrfaglig 
fagområde i kontinuerlig endring og utvikling og krever oppdaterte og 
relevante utdanninger. Med dette studiet får du IT-kompetansen arbeids-
giverne etterspør.

Studiet retter seg mot teknisk drift av 
små og mellomstore lokale nettverk, 
forretningskritiske datasystemer og 
e-handelsløsninger. Du lærer å planlegge, 
budsjettere og gjennomføre installasjon 
og konfigurasjon av servere, arbeids-
stasjoner og nettverksutstyr. ITIL og 
informasjonssikkerhet er også en viktig 
del av studiet. Tilbakemeldinger fra både 
studenter og arbeidsgivere tyder på at 
studiet gir studentene kunnskaper og 
ferdigheter som arbeidsgivere etterspør.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående 
opplæring med fagbrev som dataelek-
troniker eller i IKT-servicefag.

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen og før skolestart, 
kan du få plass på vilkår om at du 
består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Arbeidsformene på studiet vil være 
forelesninger, praktiske oppgaver både 
individuelt og i grupper, problemorien-
tert undervisning, samarbeidslæring, 
veiledning og tverrfaglige prosjekter 
i samarbeid med næringslivet. Data-
verdenen er i kontinuerlig endring og for 
at studiet skal være mest mulig relevant 
og oppdatert, bruker vi gjesteforelesere 
fra velrenommerte dataselskaper. 

Studiet består av ni emner som gir til 
sammen 120 studiepoeng. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og  
  engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Datakommunikasjon og maskinvare
 5. Organisering og programmering  
 6. Klient/serverdrift (systemdrift) m/ 
  faglig ledelse
 7. IKT-Nettverk m/faglig ledelse 
 8. Valgbart emne/kvalifiserende   
  spesialisering m/faglig ledelse 
 9. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter
Studiet kvalifiserer deg til mellomleder-
stillinger innen planlegging, installasjon, 
teknisk drift og vedlikehold av data-
anlegg og datanettverk. I tillegg åpner 
studiet for nye muligheter innen både 
salg/markedsføring av datautstyr og 
undervisning.



TEKNISKE FAG  /  ELEKTRO

Scann koden og 
les mer på nett!

Automatisering
  Heltid 2 år
  Nettbasert 4 år

Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik

Automatisering
Alt som kan automatiseres, kommer til å bli det. Prosesser i industrien og 
automasjon i bygninger er selvsagte i en slik utvikling, men også mange 
andre fagområder kommer til å bli berørt. Automasjonssystemer blir mer 
og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende.

Faget automatisering er høyteknologi 
i praksis og et fagområde i rivende 
utvikling. Faget krever innsikt i mange 
fagområder, og utdanningen legger 
vekt på en helhetlig tilnærming til faget, 
med både teori, kreativitet og praktiske 
ferdigheter. En fagskoleingeniør innen 
automatisering må ha både solid praksis 
og en oppdatert teoretisk utdanning. 
Fordypningen kan omfatte følgende 
områder: reguleringsteknikk, teknisk 
kybernetikk, styring, reguleringsteknikk, 
instrumentering, PLS- programmering, 
feltbus-systemer, prosesskontroll og 
overvåkning.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående opp-
læring med fagbrev i automatisering, 
elenergi eller tilsvarende.

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen, kan du få plass 
på vilkår om at du består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige utdan-
ningsprogram.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet består av ni emner som gir til 
sammen 120 studiepoeng. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og  
  engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Elektriske systemer 
 5. Elektroniske systemer 
 6. Energitekniske styringssystemer m/ 
  faglig ledelse 
 7. Reguleringstekniske systemer m/ 
  faglig ledelse 
 8. Lokal tilpassing/spesialisering med  
  faglig ledelse 
 9. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter
Etter studiet kan du ta ansvar for plan-
legging og gjennomføring av arbeidet i 
automatiserte anlegg i prosessindustri 
på land og offshore. Du kan også jobbe 
i produksjons- og installasjonsbedrifter, 
innen teknisk rådgivning, med salg eller i 
undervisning.



TEKNISKE FAG  /  ELEKTRO

Scann koden og 
les mer på nett!

Elkraft
  Heltid 2 år
  Nettbasert 4 år

Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik

Elkraft
Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til 
forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automa-
tisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører 
innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som 
elektroinstallatør og ekominstallatør.

Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyt-
tet til vannkraft. Nå er det alternative 
energikilder og energibærere og også 
den rivende utviklingen innen automasjon 
som preger fagområdet sterkest. Ekom 
er også kommet inn som et nytt emne. 
Studiet gir kompetanse for prosjektering 
og faglig ledelse og tilfredsstiller de teo-
retiske kvalifikasjonskrav for de som skal 
ha det faglige ansvar i Forskrift om elek-
troforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid 
knyttet til elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr. Studiet tilfredsstiller også de 
teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs 
autorisasjonsforskrift. Studentene som 
gjennomfører studiet etter denne planen, 
har rett til å søke autorisasjon som ekom-
nettverksinstallatør (ENA).

Opptakskrav 
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående opp-
læring med fagbrev innen fagretningen 
elektrofag, som f.eks automatiker, 
tavlemontør, vikler, elektriker, energi-
montør, energioperatør, heismontør, 
signalmontør, tavlemontør eller tog-
elektriker.

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen, kan du få plass 
på vilkår om at du består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet består av ti emner som gir til 
sammen 120 studiepoeng.  

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og  
  engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Elektriske systemer 
 5. Elektroniske systemer
 6. Installasjonssystemer og auto  
  matiserte anlegg med faglig ledelse  
 7. Elektrisk energiproduksjon og   
  -distribusjon med faglig ledelse  
 8. Elektroniske kommunikasjons- 
  systemer (Ekom) med faglig ledelse
 9. Elektriske installasjoner og elenergi- 
  anlegg med faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt 
 
Kompetanse og jobbmuligheter
Studiet gir muligheter for jobb som 
prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeids-
leder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller 
inspektør i installasjonsbedrifter og 
elektrisitetsforsyning.



TEKNISKE FAG  /  INFORMASJONSMODELLERING (BIM)

Scann koden og 
les mer på nett!

BIM-tekniker 
konstruksjon

  Heltid 1 år
  Nettbasert 2 år

Studiepoeng: 60
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik

BIM-tekniker 
konstruksjon
Dette BIM-teknikerstudiet retter seg mot konstruksjon av bygg. Her lærer 
du digital 3D-modellering og metoder for samhandling og koordinering 
av byggeprosesser. BIM-K kompetanse er etterspurt av mange aktører 
gjennom hele byggeprosessen.

Studiet rekrutterer studenter fra bygg-
fagene. Framtida krever mer tverrfaglig 
arbeid i planlegging og prosjektering. 
BIM er verktøyet og prosessen som 
integrerer, analyserer og optimaliserer 
de miljømessige, sosiale og økonomiske 
faktorene i et byggeprosjekt. BIM-tekni-
keren har også en sentral rolle for å sikre 
gjennomføring i henhold til internasjonale 
standarder.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående 
opplæring med fagbrev i bygg- eller 
anleggsfag. 

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen, kan du få plass 
på vilkår om at du består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet består av to hovedemner, BIM og 
PSI (prosess, samhandling og informa-
sjonsflyt): 

1. BIM (bygningsinformasjonsmodel-
lering)
• 3D-modellering
• IFC-bearbeiding (Industry Foundation 

Classes) og modellutveksling 
• Animasjon, bildebehandling og pre-

sentasjon
• Konstruksjon/installasjon med DAK
• Standarder og byggesøknad

2. PSI (prosess, samhandling og infor-
masjonsflyt)
• Struktur og databehandling
• Backup og datasikring
• Digital kommunikasjon og digital 

tallbehandling
• Samhandling
• I tillegg har studentene anledning til å 

hospitere to uker på en arbeidsplass, 
gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, 
arkitekt- eller ingeniørbedrift, for-
trinnsvis på våren. Hospitering er ikke 
obligatorisk, men sterkt anbefalt.

 
Kompetanse og jobbmuligheter
Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon 
gir deg svært gode jobbmuligheter 
hos større entreprenører, rådgivere, 
programvareleverandører, arkitektfirmaer, 
ferdighus-fabrikanter og i undervisnings-
sektoren. 



TEKNISKE FAG  / INDUSTRIELL TEKNOLOGI

Scann koden og 
les mer på nett!

Kompositt- og 
 plastbearbeiding

  Nettbasert 4 år
Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlan-
det Gjøvik (Neste opptak; 2021)

Kompositt- og 
plastbearbeiding
Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- 
og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og 
offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig 
mer slike materialer. 

Studiet på Fagskolen Innlandet er sterkt 
knyttet til den lokale industrien. Det 
rike industrimiljøet på Raufoss er en 
viktig samarbeidspartner for Fagskolen 
Inn landet, det gjelder ikke minst på 
fagområdet kompositt og plast. Dette 
er en industri i sterk vekst, og dette 
studiet er en del av en nasjonal satsing 
på fagområdet som involverer både 
industrien, fagskolene og universiteter. 
Med dette studiet får du en framtids-
rettet utdanning.

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Fullført og bestått videregående opp-
læring med fagbrev innen fagretningen 
teknikk og industriell produksjon, som 
f.eks aluminiumskonstruksjonsfaget, 
CNC-maskineringsfaget, industriell 
overflatebehandling, modellbygger-
faget, plastmekanikerfaget, polymer-
komposittfaget, termoplastfaget, 
kjemiprosessfaget, komposittbåtbyg-
gerfaget, flystrukturmekanikerfaget og 
betongfaget. 

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen og før skolestart, 
kan du få plass på vilkår om at du 
består fagprøven.

2.  Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet består av elleve emner som gir til 
sammen 120 fagskolepoeng.  

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og  
  engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Prosjekt og kvalitetsledelse  
 5. Innledende konstruksjon og   
  dokumentasjon 
 6. Materialkunnskap 
 7. Energiteknikk m/faglig ledelse 
 8. Logistikk m/faglig ledelse 
 9. Produksjon og tilvirkingsteknikk m/  
  faglig ledelse 
 10. Spesialisering i plastbearbeiding med  
  faglig ledelse
 11. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter
Studiet gjør deg kvalifisert til lederstil-
linger i kompositt- og polymerindustrien 
med arbeidsoppgaver som produksjons-
ledelse, vedlikehold, kvalitetssikring, 
logistikk, produktutvikling, forbedrings-
arbeid, innkjøp av varer og tjenester. 



TEKNISKE FAG  / INDUSTRIELL TEKNOLOGI

Scann koden og 
les mer på nett!

Maskinteknisk drift
  Heltid 2 år
  Nettbasert 4 år
  Deltid 4 år

Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik

Maskinteknisk drift
Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og 
vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil 
energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om 
 bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.

Maskinteknisk drift gir deg kompetanse 
til å arbeide med utvikling og ledelse av 
produksjonsprosesser i industrien, der 
produksjonslogistikk og lean er sentrale 
temaer. Studiet gir god kompetanse 
innenfor strategisk bedriftsledelse, og 
du får et solid teknisk grunnlag gjennom 
fokus på automasjon, materialkunnskap, 
produksjonsmetoder og vedlikehold. 

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1.  Bestått videregående opplæring med 
fag-/svennebrev innen fagretningen 
teknikk og industriell produksjon som 
 f.eks aluminiumskonstruktør, CNC-ope-
ratør, fagoperatør i polymerkompositt/ 
produksjonsteknikk/ termoplast, 
finmekaniker, dimensjonskontrollør, 
industriell overflatebehandler, indus-
trimekaniker, NDTkontrollør, industri-
montør, industrioppmåler, bore- og 
vedlikeholdsoperatør, brønnoperatør, 
motormekaniker, plastmekaniker, plate-
arbeider, verktøymaker.

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen, kan du få plass 
på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studie retninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet er bygget opp ti emner som gir til 
sammen 120 studiepoeng. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og  
  engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi,    
  markedsføring)
 4. Prosjekt- og kvalitetsledelse 
 5. Innledende konstruksjon og   
  dokumentasjon 
 6. Materialkunnskap
 7. Energiteknikk m/faglig ledelse 
 8. Logistikk m/faglig ledelse  
 9. Produksjon og vedlikehold m/faglig  
  ledelse 
 10. Lokal tilpassing/ spesialisering m/ 
  faglig ledelse
 11. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter
Utdanningen kvalifiserer til arbeid med 
utvikling og ledelse av produksjons- og 
vedlikeholdsprosesser i industrien, 
som f.eks. prosjektingeniør, råd-
givende ingeniør, driftsleder/anleggs-
leder,  produksjonsleder, arbeidsleder, 
vedlikeholdsleder eller inspektør. Du 
kan også jobbe med salg og service av 
tekniske hjelpemidler og systemer eller 
som faglærer i videregående skole og 
fagskole.



TEKNISKE FAG  / INDUSTRIELL TEKNOLOGI

Scann koden og 
les mer på nett!

Mekanisk 
automatisering

  Heltid 2 år
  Nettbasert 4 år

Studiepoeng: 120
Studiested: Fagskolen Innlandet 
Gjøvik

Mekanisk 
automatisering
Datateknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til høy 
tverrfaglig kompetanse hos de som skal jobbe med utvikling av produkter, 
maskiner og produksjonsprosesser. Studiet skal bidra til å fylle behovet 
for fremtidens kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotise-
ring og digitalisering.

Mekanisk automatisering handler om 
å tilrettelegge for masseprodusert 
skreddersøm av produkter, fleksibel og 
automatisk tilpasning av produksjonen, 
sporing av deler og produkter og digital 
kommunikasjon mellom deler, produk-
ter og maskiner. Dette innebærer en 
høy grad av automatisering og et økt 
samarbeid mellom menneske og maskin. 
Planlegging og ledelse er en viktig del av 
studiet, og gir sammen med den tekniske 
forståelsen kompetanse til å fylle mange 
funksjoner og arbeidsoppgaver innenfor 
moderne industri. Studiet er utviklet av 
Fagskolen Innlandet i samarbeid med 
SINTEF og regionalt næringsliv. 

Opptakskrav
Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående 
opplæring med fag-/svennebrev innen 
fagretningen teknikk og industriell 
produksjon, elektro og automasjon 
som f.eks produksjonsteknikerfaget, 
bilmekanikerfaget, verktøymakerfaget, 
automatikkmekanikerfaget, indus-
trimekanikerfaget, elektrikerfaget, 
automatiseringsfaget, produksjonse-
lektronikerfaget, elektroreparatørfa-
get, heismontørfaget, avionikerfaget, 
landbruksmekanikerfaget. 

 Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve 
etter søknadsfristen, kan du få plass 
på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen 
fagområdene nevnt over og kompe-
tanse i felles allmenne fag tilsvarende 
de to første årene i yrkesfaglige 
studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer
Studiet består av tolv emner som gir til 
sammen 120 studiepoeng. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og  
  engelsk)
 3. LØM- emnet (ledelse, økonomi,   
  markedsføring)
 4. Innføring i konstruksjon og    
  elektroteknikk 
 5. Innledende tegning og    
  dokumentasjon 
 6. Materialkunnskap og industriell   
  produksjon
 7. Automasjonsteknikk
 8. Konstruksjonsteknikk
 9. Industri 4.0 
10. Prosjekt- og kvalitetsledelse
 11. Vedlikeholdssystemer  med lean og  
  logistikk
 12. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter
Mekanisk automatisering gir deg 
kompetanse til å ta en ledende rolle i 
konstruksjonsarbeid, produktutvikling 
og produksjons-/vedlikeholdsprosesser i 
industrien.



Fagskolen Innlandet har over 50 års erfaring med fagskoleutdanning og er 
den største offentlige fagskolen i Norge. 

Innen tekniske fag har vi tre store grupper med studier – Bygg/anlegg, KEM 
og FDV, Industriell teknologi og Elektro. I tillegg kommer  studiene Drift og 
sikkerhet, Logistikk og Økonomi og ledelse.

Et standard fagskolestudium går over to år, om studiet tas på heltid. Disse 
studiene gir deg tittelen fagskoleingeniør. De fleste tekniske studiene kan 
også tas som nettbasert med samlinger over fire år. Mange av emnene 
er felles, slik som Realfag , Kommunikasjon og LØM (ledelse, økonomi og 
markedsføring). I tillegg har fagskolen et tilbud i BIM(et år heltid og to år 
nettbasert). Studiet i Bygningsvern har et omfang tilsvarende et halvt år på 
heltid. 

Felles for alle er at de gir sterkt etterspurt kompetanse og øker dine mulig-
heter på arbeidsmarkedet. Mange av studiene gir deg også den teorien du 
trenger for å ta mesterbrev.

Teknologiveien 12, 2815 Gjøvik. 
Tlf. 61 14 54 00
Firmapost@fagskolen-innlandet.no
fagskolen-innlandet.no

Nå kan du søke 
fagskoleutdanninger 
gjennom Samordna 

opptak. Søknadsfrist 
15. april!


