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Bakgrund 

Luleå tekniska universitet grundades 1970, då som Luleå tekniska högskola. Hösten 1971 
påbörjade 47 studenter sin utbildning till civilingenjörer inom maskinteknik. Redan 1972 
startade det första civilingenjörsutbildningen i geoteknik, med 4 möjliga inriktningar: 
gruvteknik, väg- och vattenbyggnad, mineralteknik och exploration. På våren 1976 tog den 
första gruppen studenter examen som civilingenjörer inom geoteknik. 

Lokaliseringen av landets femte högskola till Luleå var ett led i ett regionalt 
utvecklingsprogram kombinerat med en policy som strävade efter att lärosäten för högre 
utbildning skulle spridas över landet. Ett tungt argument för att placera högskolan i Luleå var 
närheten till gruvindustrin i Norrland. 

Bergutbildningen i Lueleå var till en början fördelad på tre olika avdelningar: 

[EJ Bergteknik 
[EJ Bergmekanik 
[EJ Bergmaskinteknik 

alla vid institutionen för väg- och vattenbyggnad. 

År 1995 införlivades avdelningen för Bergmaskinteknik med avdelningen för Bergteknik. 

Den 1 januari 2005 skapades den nuvarande strukturen och de två avdelningarna Bergteknik 
och Bergmekanik slogssamman och bildade tillsammans med SweBReC (the Swedish 
blasting research center) samt the Center for Rock Aggregate Research forskargruppen 
Berganläggningsteknik vid avdelningen för Geoteknologi, institutionen för Samhällsbyggnad. 

Under åren som gått sedan Ltus start har utbildningen inom berg förändrats ett antal gånger, 
nedan följer en beskrivning av hur bergutbildningen ser ut idag. 

Utbildningarna inom berg vid Luleå tekniska universitet 

Idag är Luleå landets enda universitet/högskola som erbjuder kurser på civilingenjörsnivå 
inom hela berg- och gruvämnesområdet. Tillsammans representerar avdelningarna 
Geoteknologi, Malmgeologi, Mineralteknik, Processmetallurgi, Tillämpad geofysik samt 
Tillämpad geologi hela den så kallade "Bergskedjan" (se figur 1), som i sin tur är ett av de 
proiriterade områdena vid Ltu, de så kallade fokusområdena. 
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Figur I Den så kallade "Bergskedjan " vid Luleå tekniska universitet 

Ltu erbjuder idag ett brett utbud av program som riktar sig mot bergindustrin, allt från 2 åriga 
ingenjörsprogram till forskarutbildningar som leder till doktorsexamen (se figur 2) . Vissa av 
programmen ges på distans till studenter på andra orter via Audio/Video-kommunikation. 

Berganläggningsteknik erbjuder ca 20 olika kurser på grundutbildningsnivå och mastemivå. 
Våra kurser är valbara för alla studenter men ges framförallt på civilingenjörsprogrammet 
Väg o Vatten, civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, högskoleingenjörsprogrammen i 
Bergteknik och bergmaterialteknik samt i det internationella masterprogrammet Mining and 
geotechnical engineering. 

Följande program innehåller kurser som ges av avdelningen: 

Civilingenjörsprogrammet Väg-och vattenbyggnad 
Civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik 
Civilingenjörsprogrammet Arkitektur 
Högskoleingenjör Bergteknik - Distansundervisning 
Bergmaterialingenjör - Distansundervisning 
Internationella masterprogrammet - Mining and Geotechnical Engineering 
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Tabell i Exempel på kurser som ges inom berg 

Mine Automation 
Ber maskinteknik 
Produkti onstekno lo 
Produktionsteknolo 

rodukter 

Till 

Kurserna som ges inom ämnesområdet får i regel höga poäng vid kursutvärderingar och 
studenter uttrycker ofta sin uppskattning över kurserna. 

Högskolepoängsystemet 

Förändringar som rör hur högskolepoäng värderas har nyligen skett i enligt med riktlinjer från 
Bolognaavtalet (se nedan). Ett års heltidsstudier omfattar numera 60 p, jämfört med tidigare 
40 p. 1 veckas studier motsvarar alltså 1,5 p med dagens poängsystem. 
Civilingenjörsutbildningen omfattar idag 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 år. Den 
tidigare obligatoriska praktiken vid civilingenjörsprogrammet Vo V i Luleå har ersatts av en 
frivillig sådan, även denna omfattar 7 månader. 

Bolognaanpassning 

Den Europeiska Bolognaprocessen påverkar hela utbildningssystemet vid Ltu. Bologna
processen är ett europeiskt samarbete som syftar till att skapa en "European Higher Education 
Area" till år 2010. I hela området ska studenter kunna välja från ett brett och transparent utbud 
av högkvalitativa kurser, och förflyttning mellan lärosäten ska underlättas i och med att man 
har samma struktur och bedömningsgrunder för de olika utbildningarna. Processen lägger 
tyngdpunkt på vid sex huvudfrågor: 

~ Anammandet av ett system med lätt beskrivna och jämförbara examina. 
~ Anammandet av ett system huvudsakligen baserat på två nivåer som delar in högre 

studier i undergraduate och graduate studier, vilka leder till kanditat, magister och 
doktorsexamen. Doktorsexamen benämns ibland som den tredje nivån 

~ Antagandet av ett gemensamt system för bedömning 
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IEI Uppmuntran till förflyttning mellan lärosäten 
IEI Uppmuntran av Europeiskt samarbete för att kvalitetssäkra utbildningar 
IEI Uppmuntran och framlyftande av den Europeiska synen på högre utbildning för att 

vidare stärka det Europeiska systemet för högre utbildning och öka 
anställningsbarheten hos utexaminerade studenter. 

Idag arbetar Ltu med att anpassa sina civilingenjörsutbildningar till Bolognasystemet, genom 
att strukturen på utbildningarna närmar sig en 3+2 år utbildning med möjlighet till 
kandidatexamen efter 3 år, istället för de tidigare 4,5 åriga civilingenjörsutbildningarna (se 
figur 2). Anpassningen är dock inte helt problemfri, bland annat så anges motstånd från 
industrin vara en bromsande faktor. 

Under graduate level I ._I ________ G_ra_d_u_a_te_ le_v_e_l _______ ~ 

First cycle degrees Second cycle degrees 
Bachelor of Science Master of Science 

Rock Aggregate 
Engineering 

(2 year) 

M.Sc. in Civil Engineering 
with specialization in Soil and Rock Engineering 

(5 year) 

B.Sc. in Rock Engineering 
(3 year) 

B.Sc. in 
Natural Resource Engineering 

(3 year) 

I 
I 

f: 
J: 

I 
I 

M.Sc. in Mining and 
Geotech. Engin. 

(2 year) 

Third cycle degree 
Ooctoral studies 

Technical Licentiate 
(2-2.5 year) 

Technical Doctor 
(2 -2.5 year) 

Figur 2. Utbildningar med inriktning mot berg vid Luleå tekniska universitet och deras 
struktur baserat på Bolognaprocessen 

I realiteten innebär inte det nya systemet så stora förändringar, mer än att studenterna ges en 
möjlighet att byta inriktning efter 3 år eller, ta ut sin examen efter 3 år. De studenter som 
skrivs in vid civilingenjörsprogrammet på Väg- och vatten vid Ltu från och med hösten 2007 
följer en utbildningsplan som är identisk med en femårig kandidat+magister utbildning, och 
kommer därför att kunna välja om de vill ta ut en civilingenjörsexamen eller en 
masterexamen. För Ltu är Bolognasystemet en möjlighet att attrahera studenter från hela 
världen som vill ha en magisterexamen inom berg, systemet gör det möjligt för studenterna att 
ta sin kandidatexamen vid sitt hemmauniversitet, för att sedan fortsätta studier till magister 
vid Ltu. 
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Vad kan de nyutexaminerade studenterna? 

Tidigare var många av kurserna som gavs inom bergutbildningen vid Ltu riktade mot 
gruvbrytning. Idag ser vi att en majoritet av kurserna riktar sig mot alla typer 
berganläggningar och bergmekaniska frågeställningar. Ett fåtal av kurserna är specialiserade 
mot gruvbrytning, och dessa kommer som inslag under de senare delarna av utbildningarna 
när studenterna får välja inriktning på kurserna. Våra utbildningar har lite olika inriktningar, 
med olika grad av fördjupning inom bergområdet. 

Bergmateria/ingenjör 

Studenter som tar examen från det tvååriga Bergmaterialingenjörprogrammet, som bedrivs på 
distans via Storuman har djupa kunskaper om bergmaterialens egenskaper samt vilka krav 
som ställs på material till olika ändamål. De har också kunskap om hur man letar fram, 
producerar och förädlar bergmaterialprodukter. Exkursioner, fältövningar, laborationer samt 
rekommenderad praktik hos företag utgör praktiska delar av utbildningen 

Högskoleingenjör Bergteknik 

Studenter som tar examen från det treåriga programmet Högskoleingenjör Bergteknik har en 
bred kunskapsbas inom bergområdet med kompetens för arbetsuppgifter som innebär 
planering, konstruktion, produktion och drift- och underhåll i samband med bergbyggande 
och gruvbrytning. Dessa studenter läser totalt 95 p kurser riktade mot berg av totalt 160p. 
Utöver dessa poäng genomför studenterna ett 15p examensarbete inom berg, och Övriga 50 p 
fördelas på kurser i matematik, fysik, hållfasthetslära, ekonomi samt kvalitet och miljö. 
Under utbildningen har de genomfört ett flertal projektuppgifter med direkt anknytning till 
verkliga problem och de har genomfört ett antal bergmekaniska fältövningar. 

Civilingenjörprogrammet Väg- och vatten med inriktning mot jord och berg 

Studenter som tar examen från civilingenjörprogrammet Väg- och vatten med inriktning mot 
jord och berg har läst minst 75 p kurser inom jord- och berg, utöver de två grundkurser som 
alla väg- och vattenstudenter läser. Dessutom har de gjort ett examensarbete (30 p) inom 
inriktningen. Praktiken, som funnits som ett inslag på väg- och vattenutbildningen i Luleå 
sedan 1977, omfattar 7 månader och studenterna rekommenderas att genomföra den efter 
sjätte terminens studier. Praktiken, som tidigare var obligatorisk, är numera frivillig. 
Majoriteten av studenterna väljer att genomföra praktiken trots det borttagna obligatoriet. 
Studenterna jord- och berginriktningen läser ett antal obligatoriska inriktningskurser ur vårat 
kursutbud, utöver det väljer de bland kurserna och kan välja att fördjupa sig inom 
bergmekanik, bergteknik/produktionsteknik eller geoteknik. 

Magisterprogrammet Mining and Geotechnical Engineering 

Studenter som tar examen från det tvååriga internationella magisterprogrammet Mining and 
Geotechnical Engineering får en stark fördjupning inom antingen geoteknik, 
bergteknik/produktionsteknik eller bergmekanik. Studenterna läser ett antal obligatoriska 
kurser och väljer utöver dessa kurser som passar deras intresseområden. 
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Civilingenjörsprogrammen Arkitektur samt Naturresursteknik med inriktning mot jord
och berg 

Studenter som tar examen från civilingenjörsprogrammen Arkitektur samt Naturresursteknik 
med inriktning mot jord- och berg läser samma bergkurser som studenterna vid Väg- och 
vattenbyggnadsprogrammet, övriga kurser varierar lite mellan de olika programmen. 
Studenterna vid Naturresursteknikprogrammet läser till exempel mer naturresursteknik och 
geologi än studenterna vid väg- och vattenbyggnadsprogrammet. 

Antal studenter som tar examen inom berg 

De senaste åren har vi sett en klart uppåtgående trend i såväl antal antagna på våra 
utbildningar inom berg, som antal utexaminerade. Uppsvingen inom anläggnings- och 
gruvindustrin påverkar studenternas val av utbildningar, och Väg- och 
vattenbyggnadsprogrammet hade hösten 2007 som enda civilingenjörsprogram tillsammans 
med Teknisk design fler antal sökanden än platser. Tidigare populära utbildningar som 
Maskinteknik, Datateknik och Industriell Ekonomi har svårt att fylla sina platser. Totalt i 
Sverige ser vi en klart nedåtgående trend för antal ansökningar till civilingenjörsprogram, 
glädjande nog ser vi dock en ökning av antalet ansökningar till Väg och 
vattenbyggnadsprogrammen. 

Nedanstående diagram (figur 3) visar statistik över antal studenter på Väg och vatten- samt 
över studenter med inriktning mot berg. 
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Figur 3 Statisktik över antal studenter på Väg och vatten- samt över studenter med inriktning 
mor berg. 

I figur 3 ser vi att från att ha haft relativt låga antagningstal under en period mellan 1993 och 
2001, ökar nu antal studenter som läser civilingenjörsprogrammet Väg- och vatten vid Ltu. De 
senaste tre åren har vi haft en starkt uppåtgående trend, och siffrorna för 2007 (med 55 
antagna studenter) är i skrivande stund preliminära och lågt räknade. Glädjande är också att 
antalet studenter som väljer att läsa inriktning mot berg också ökar i takt med antal antagna. 
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Vi har all anledning att tro att denna uppåtgående trend kommer att fortsätta ett antal år 
framöver. En fortsatt ökning kräver dock insatser både från industrin och från lärosätena. Att 
erbjuda attraktiva arbeten med gynnsamma anställningsvillkor och dessutom öka synligheten 
för bergbranschen och därigenom underlätta rekryteringen av nya studenter är de viktigaste 
uppgifterna för industrin. 

Våren 2007 utexamineras 16 st studenter från högskoleingenjörsprogrammet Bergteknik, och 
12 st studenter från ingenjörsprogrammet Bergmaterial. Vi ser en stor efterfrågan på denna 
typ av studenter, som är nyttiga hos såväl gruv- som entreprenadföretag. 

Framtiden 

De största utmaningarna för Ltu idag är att tillgodose industrins växande behov av 
civilingenjörer med kunskaper inom berg- och geoteknik, och att genomföra kurser med god 
kvalitet trots minskade anslag. För lärosätena är det följaktligen en stor utmaning att snabbt få 
ut önskad mängd anställningsbara studenter. Ett sätt att göra detta är att bedriva kortare 
utbildningar, som till exempel den redan existerande bergmaterialingenjörsutbildningen och 
utbildningen till högskoleingenjör Bergteknik. Dock finns stora svårigheter med att 
kombinera dessa kortare utbildningar med de akademiska kraven från Bolognaprocessen, och 
i dagsläget planeras ingen ny omgång studenter på någon av dessa utbildningar. 

På Berganläggninsteknik vid Ltu jobbar vi hårt för att få så många studenter som möjligt att 
välja jord- och berginriktning. Internt råder hård konkurrens om studenterna då väg- och 
vattenbyggnadsprogrammet har 5 olika inriktningar. Hittills har ca 25 % av studenterna valt 
att läsa jord- och berginriktning, och vår målsättning är att öka den andelen. 
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