
 

 

Introduce a Girl to Engineering-day (IGEday) 
 
Varmt och hjärtligt välkommen till Luleå tekniska universitets deltagande i IGEday 29 mars 2019. Det 

här är ett arrangemang som anordnas av Womengineer runt om i hela Sverige för alla tjejer och icke-

binära i åldrarna 13-19 år. Syftet med IGEday är att visa upp arbetsplatsen och inspirera tjejer att vilja 

bli ingenjör. Luleå tekniska universitet deltar iår med ett inslag av Geoteknik. Mellan kl09-12 kommer 

deltagarna få en inblick i universitetet, området geoteknik och få se campusområdet. Följt av lunch 

som vi bjuder på i Centrumrestaurangen kl12-13. 

Anmälan stänger nu på fredag 15 mars och det finns fortfarande många platser kvar att anmäla sig 
till. Därför vill vi sprida denna information till alla tjejer och icke-binära på skolor i regionen. 
 
Anmälan görs via denna länk; http://www.igeday.com/deltagaranmalan/ 
När man öppnat sidan i webbläsaren klickar man in sig på Norrbotten och hittar där Luleå tekniska 
universitet, man anmäler sig genom att klicka på den gröna rutan med texten ”Anmälan-Företag i 
Norrbottens län”. 
 
Rese- och boendeersättning: Vi vill att alla som vill delta ska ha möjligheten att göra det och erbjuder 
därför reseersättning upp till 1500kr och vid behov boendeersättning upp till 400kr. 
 
 

Om besöket: Det blir en inblick i vad bland annat utbildningen Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad 

kan leda till efter examen. För mer information om Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad; 

https://www.ltu.se/edu/program/TCVVA/TCVVA-Civilingenjor-Vag-och-vattenbyggnad-1.76884 

Deltagarna kommer få se exempel på geotekniska modeller i vårt laboratorium, där de själva kommer 

få medverka. Testa bygga upp smådammar, sedan ”förstöra” dem för att se hur mycket de klarar av.  

Vi kommer berätta om geoteknik och om utmaningarna vi möter i vår forskning. Främst är det våra 

kvinnliga forskare som kommer hålla i IGEday.  

Vår grupp på geoteknik jobbar bland annat med olika utmaningar kring att bygga med och på jord. Det 
kan vara allt från bedömningar av hur marken rör på sig, till att räkna på dammars stabilitet och att se 
över problematik på våra vägar orsakad av kylan. En del av vårt arbete är att forska, sedan håller vi i 
lektioner för studenter och jobbar även mot företag som behöver specialiststöd. 
  
För mer information om IGEday: http://www.igeday.com/ 

För mer information om Luleå tekniska universitet; https://www.ltu.se/ 

För mer information om våra olika utbildningsprogram; https://www.ltu.se/edu/bli-student/prog 

 

Vid frågor kontakta; 

Linnéa Malmström 

linnea.malmstrom@ltu.se 

0920-49 28 89   
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