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Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av
fastigheters tekniska system. Att vara serviceinriktad och en god
problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsteknik, liksom
kompetens inom exempelvis styr- och reglerteknik. Fastighetstekniker kan vara anställda av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag
som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. De kan även vara
anställda av kommuner.
Arbetsuppgifter
Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, exempelvis värme och ventilation. De kan
arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.
Arbetsuppgifterna kan därmed variera beroende på var man är
anställd. Ofta ingår både teknik, IT och service. Fastighetstekniker
behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med
anledning av Boverkets skärpta energikrav. Det är viktigt att man
trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra
problemlösare.
Exempel på arbetsuppgifter som ofta ingår i arbetet:
•
•

Mer information
www.montico.se

Ansvara för värme- och ventilationssystem
Sköta värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och
annan teknisk utrustning
•
Felsökning och reparationer
•
Kontakt med hyresgäster
•
Ansvara för effektivisering av fastighetens energiprestanda och
resursförbrukning.
Fastighetstekniker kan ibland ha en samordnande roll och fungera
som arbetsledare för exempelvis tekniska specialister. I den rollen
krävs det att fastighetsteknikern har teknisk förståelse men behöver
inte själv kunna åtgärda alla problem som uppstår.
En lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en
arbetsplats istället för i skolbänken. En stor del av utbildningen sker
på en arbetsplats, där du har hjälp av en handledare.
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Kurser inom utbildningen				Kurskod		Poäng
Praktisk ellära						ELLPRA0		100
Systemuppbyggnad					SYSSYT0		100
Värmelära						SYSVÄM0		100
Verktygs och materialhantering			VEKVEK0		100
Inriktning fastighetsteknik:
Elkraftteknik 						ELRELF0		100
Fastighetsförvaltning					FAFFAS0		100
Fastighetsservice – byggnader			FASFAS0		100
Fördjupning:
Fastighetsautomation 1				FAIFAS01		100
Fastighetskommunikation				FAFFAT0		100
Informationsteknik, fastighetsförvaltning		FAFINF0		100
Fastighetsservice – VVS				FASFAE0		100
Fastighetsservice – elarbeten			FASFAH0		100
Fastighetsservice – ytor				FASFAV0		100

