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Ämnesgrupp Byggteknik

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna redogöra för uppbyggnaden av flerbostadshus
och lokaler med utgångspunkt från en fastighetsmäklares/ekonoms verksamhet.
Kursdeltagarna ska kunna:
• Terminologi för byggnadskomponenter och system, samt byggnadens installationer
• Utformningen av flerbostadshus under det senaste århundradet
• Olika besiktningsformer vilka finns i anknytning till flerbostadshus
• Skadestatistik för byggnader
• Kännedom om vanliga byggmaterial och dessas egenskaper
• Orientera sig i Boverkets Byggregler BBR
• Kvantifiera BOA, BIA, LOA och ÖVA i areaberäkningar för lokaler och flerbostadshus.

Kursens innehåll Areaberäkning för lokaler och flerbostadshus
Besiktningsformer och skadestatistik
Byggnadsmaterial

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BY328B&revisionId=744&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=BY328B&revisionId=4277&lang=sv
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Buller och brand
Byggnadsinformationsmetoder
Föreskrifter och krav; genomgång av BBR
Utformning av flerbostadshus

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

Förkunskaper Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer A eller motsvarande

Examinationsform Tentamen via Blackboard.

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 
0030   Skriftlig tentamen 7,5 hp Betyg: AF


