
ANLÆGSSTRUKTØR, BYGNINGSSTRUKTØR 
OG BROLÆGGER



Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger varer 
fra 2 år, 7 mdr. til 4 år, 6 mdr. afhængig af din baggrund og hvilket 
speciale, du vælger. Uddannelsens længde er inklusiv grundforløb. 

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med min. 02 i gen-
nemsnit i dansk og matematik – eller tilsvarende. Har du ikke det, kan 
du komme til en optagelsesprøve, eller du kan starte som struktørelev i 
en virksomhed forud for grundforløbet.

På uddannelsen kan du tage følgende tre specialer:

• Anlægsstruktør

• Bygningsstruktør

• Brolægger



Uddannelsen til anlægsstruktør, 
bygningsstruktør og brolægger

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er bygget op af to dele: grundforløb og hovedforløb. 
Grundforløbet er delt op i grundforløb 1 og grundforløb 2. Der er kun 
elever, der kommer direkte fra grundskolen, der skal på grundforløb 1.
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Grundforløb 1 varer 20 uger og starter i august. Grundforløb 1 er ikke 
uddannelsesspecifik. Det vil sige, at du ikke kun lærer om uddannelsen til 
anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger i de 20 uger, men også om 
andre uddannelser, der ligner. 

Alle grundforløb 1-forløb indeholder eksempler på flere forskellige ud-
dannelser, fagrelateret dansk, idræt, valgfag og meget mere.



Hvis du ikke kommer direkte fra grundskolen, skal du på grundfor-
løb 2. Grundforløb 2 handler om struktøruddannelsen, og her har du 
grundfagene matematik og teknologi. Du skal lære om materialer og 
konstruktioner i byggebranchen, du skal lave simple belægninger, du 
skal kunne læse en tegning og kende en masse til affaldshåndtering og 
arbejdsmiljø og meget mere. Du skal også have en række certifikater 
som førstehjælp, brandbekæmpelse, opstilling af rulle- og bukkestil-
lads m.v.

Hvis du er 25 år og derover, bliver du euv-elev (erhvervsuddannelse 
for voksne). Efter uddannelsesstart bliver du kompetenceafklaret, da 
der evt. skal laves en individuel plan for dig. Se www.ug.dk.



Hovedforløb

En forudsætning for at starte på hovedforløb er, at du har bestået 
grundforløbet og underskrevet en uddannelsesaftale med en godkendt 
praktikvirksomhed. Du vælger speciale i samarbejde med lærepladsen 
ved indgåelse af uddannelsesaftalen. Du kan sagtens have flere lære-
pladser i løbet af uddannelsen.

Hovedforløbet består af en vekslen mellem skoleperioder og praktik-
perioder. Skoleperioderne i hovedforløbet på specialerne anlægs- og 
bygningsstruktør har en samlet varighed på 35 uger, og på specialet 
brolægger har skoleperioderne en samlet varighed på 30 uger.

Uddannelsen til anlægsstruktør, 
bygningsstruktør og brolægger



Specialer

Anlægsstruktør

Arbejdsopgaver for en anlægsstruktør er at bundopbygge veje samt 
sætte kanter i beton og granit. En anlægsstruktør skal også kunne ud-
føre rør- og kloakarbejde og udarbejde de nødvendige opmålinger og 
beregninger samt udarbejde tegninger og skitser til arbejdsopgaverne.

Bygningsstruktør

Arbejdsopgaver for en bygningsstruktør er at opstille og sikre forskal-
ling, armering samt støbning og efterbehandling af betonarbejder ved 
byggerier af huse, broer, tunneller og veje. En bygningsstruktør skal 
også kunne opstille og tilpasse præfabrikerede bygningselementer.

Brolægger

Arbejdsopgaver for en brolægger er at kunne opmåle, afsætte og ud-
føre belægninger i granit på tove, veje og gangarealer. Endvidere skal 
en brolægger kunne udføre støttemure og trapper.



Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, kan du få SU efter gældende regler under 
grundforløbet. 

Når du har en uddannelsesaftale, får du lærlingeløn efter gældende 
overenskomst. 

Merit

Det er muligt at opnå merit for dele af ovenstående uddannelse ved 
dokumentation for tilsvarende undervisning eller erhvervserfaring. 

Har du spørgsmål vedrørende merit eller andet, så kontakt uddannelses- 
og erhvervsvejlederne på telefon 46 300 400 eller mail ue-vil@rts.dk.

Nyttige links

www.lærepladsen.dk

www.blivstruktør.dk

www.rts.dk
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Se mere på www.rts.dk
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Vilvorde er beliggende på Køgevej 131 i Roskilde, 
lige ved motorvejsafkørsel 12 på Holbækmotorvejen.
Bus 220 kører direkte til døren, og bus 202A kører 
næsten til døren (stoppested “Stenkrogen”).
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13 Køgevej 131
Vilvorde131

Roskilde Tekniske Skole • Vilvorde
Køgevej 131 • 4000 Roskilde
Telefon: 46 300 400

Kontakt vejledningen
Telefon 46 300 400 eller mail: ue-vil@rts.dk


