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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod BYG322

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Byggnadsteknik

Ämnesgrupp Byggteknik

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande egenskaper hos vanliga byggnadsmaterial
2. redogöra för sambanden mellan byggprodukter, farliga ämnen och dess påverkan på hälsa
och miljö
3. tolka och redogöra för de tekniska krav samhället ställer på en byggnad
4. redogöra för byggnadstekniska principer och materialval för att uppfylla en byggnads
funktionskrav.

Kursens innehåll Funktionskrav på byggnader och dess byggnadskomponenter gällande hygien, hälsa och
miljö, energihushållning, brandskydd och bullerskydd
Byggnadsteknik: stommar, grunder, ytterväggar, fönster, tak etc., uppbyggnad och
dimensionering
Byggnadsmaterial: betong, stål, trä m fl material och deras egenskaper gällande funktion och
miljöhänsyn

Undervisning Föreläsningar, övningar och laborationer

Förkunskaper Projekt husbyggnadsteknik 15 hp och Byggnadsfysik 7,5 hp eller motsvarande

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BYG322&revisionId=4018&lang=sv
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Examinationsform Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 5 hp Betyg: AF

0030   Inlämningsuppgifter 2,5 hp Betyg: UG


