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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för terminologi för byggnadskomponenter och system, samt för byggnadens
installationer
2. redogöra för byggnadskomponenters och installationers uppbyggnad samt beskriva vanliga
bygg- och installationstekniska lösningar
3. beskriva innebörden av inomhusmiljö, termisk och hygienisk komfort
4. redogöra för hur fukt- och värmetransporter sker i byggnader och vilka konsekvenser dessa
kan ge upphov till.

Kursens innehåll Kursen inleds med olika tekniska funktionskrav som ställs på byggnader och speciellt
byggnadens klimatskärm.
Därefter behandlas:
Byggnadsteknik, genom att beskriva de olika byggnadskomponenterna som utgör en
klimatskärm;
Byggnadsfysik, genom att förklara hur värme-, fukt-, luft- och bärighetsaspekter påverkar de
byggnadstekniska lösningarna;
Byggnadsskador, genom att visa byggnadstekniska lösningar som inte fungerar som tänkt;
Ventilation och vanligt förekommande ventilationssystem;
Olika sätt att värma byggnader;
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Inomhusmiljö, termisk- och hygienisk komfort;
Farliga material i byggnader.

Undervisning Undervisningen består av webbföreläsningar och webblektioner.

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c

Examinationsform Skriftlig tentamen (webbtentamen via lärplattform)

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar Kursen har endast ett omtentamenstillfälle.

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator vid kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen (webbtentamen via
lärplattform)

7,5 hp Betyg: AF


