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Kursens mål
Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten:
• visa översiktlig förståelse för byggnadsbestämmelser
• visa kunskap om byggnadsteknik
• visa kunskap om ombyggnation
• visa kunskap om byggnadsskador
• visa översiktlig förståelse för färdigställandeskydd
• visa översiktlig förståelse för besiktningsteknik
• visa översiktlig förståelse för energideklaration
• visa översiktlig förståelse om etik och ansvar vid byggteknisk undersökning

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten visa:
• färdighet och förmåga till att läsa och tolka byggtekniska ritningar
• färdighet i att beräkna byggnadens area utgående från ritningar

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik C och Samhällskunskap A med lägst betyg G 
eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell laboration. Bedömning sker utifrån betygsskalan godkänd och underkänd.
Skriftlig individuell salstentamen. Bedömning sker utifrån betygsskalan godkänd, väl 
godkänd och underkänd.

Kursens innehåll
• Övergripande om lagstiftning och regelverk som styr byggprocessen
• Övergripande om geotekniska förutsättningar i samband med grundläggning av 

byggnader
• Olika grundläggningsmetoder
• Vanliga byggnadsmaterials egenskaper och funktion
• Övergripande byggtekniska kunskaper om stommar till byggnader
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• Byggtekniska kunskaper om klimatskärmen d.v.s. husgrunder, ytterväggar, 
vindsbjälklag och yttertak

• Innerväggars uppbyggnad och funktion
• Övergripande om beräkningar av energi- och fukttransport
• Vanligt förekommande byggnadsskador och orsaker till dessa
• Övergripande om installationsteknik såsom el, vatten, avlopp, ventilation och värme
• Laboration om ritningsläsning och tolkning av byggtekniska ritningar
• Tillvägagångssätt för att beräkna en byggnads boarea och biarea
• Byggteknisk husbesiktning
• Färdigställandeskydd
• Energideklaration

 
Varför byggnadsteknik?
Kursens syfte är att ge dig det kunnande som krävs av Fastighetsmäklar-inspektionen, FMI. 
Kursen ska också ge dig goda tekniska kunskaper om byggnader. Det ger ett bra intryck i 
fastighetsaffärer, både med säljare och köpare. 
Du kommer att lära dig de olika delar som ingår i en byggnad så som grundläggning, 
stomme, klimatskärm, innerväggar och installationssystem. Kursen ger dig även kunskap om 
energi- och fuktberäkningar. Detta ligger till grund för förståelse för bl.a. energideklaration 
och orsaker till byggskador. Kursen berör även besiktningsteknik och byggnadsbestämmelser. 
Att ha kännedom om hur man läser och tolkar byggnadsritningar är ett återkommande 
moment genom kursen. Kunskaper som är viktiga bl.a. för att kunna utföra areaberäkningar 
samt ha förståelse för besiktning- och energideklarationsprocessen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Fastighetsutveckling
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