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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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Mål Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna redogöra för uppbyggnad av ett småhus och dess
system med utgångspunkt från en fastighetsmäklares/ekonoms verksamhet.
Vilket innebär att kursdeltagarna ska kunna:
•	Terminologi för byggnadskomponenter och system, samt byggnadens installationer;
•	Funktionskrav som ställs på byggnader;
•	Byggnadskomponenters uppbyggnad samt kännedom om vanliga byggmaterial;
•	Introduktion till inomhusmiljö, termisk och hygienisk komfort, installationsteknik samt
energianvändning;
•	Uppkomst av skador och fel i byggnader, felkällor, samt risker med ändring i byggnader;
•	Ritningsläsning och areaberäkningar för småhus;
•	Introduktion till ritteknik;
•	Känna till byggprocessen och byggnadsbestämmelser (bygglov, bygganmälan).

Kursens innehåll Byggnadsbestämmelser och planfrågor 	

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BY328A&revisionId=658&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BY328A&revisionId=3320&lang=sv
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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. 

Byggdelar och komponenter
Byggnadsmateriallära Beständighet och livslängder
Byggnadsfysik: Fukt och värme
Installationer och inomhusmiljö; ventilation
Ritningsläsning, Areaberäkningar	
Byggnadsskador, Besiktningsteknik och värdering

Undervisning Undervisningen ges på distans via Blackboard i form av intalade Powerpoint-föreläsningar
(Webbföreläsningar) samt instuderingsuppgifter.

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Skriftlig tentamen (2 deltentamen) via Blackboard samt villaprojekteringsuppgift

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

Begränsningar Kursen har endast ett omtentamenstillfälle innan den ges på nytt.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0050   Skriftlig tentamen 1 2,5 hp Betyg: AF

0060   Skriftlig tentamen 2 2,5 hp Betyg: AF

0070   Villaprojekteringsuppgift 2,5 hp Betyg: UG


