
KURSPLAN

Kurskod: SBT400

Samhällsbyggnadsteknik 3, 7,5 hp
Planning and environmental engineering 3, 7,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-05-27
Beslutande: Institutionen för Ingenjörsvetenskap
Gäller från: H16
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• visa kunskap och förståelse för planeringsfrågornas alternativa lösningar
• visa kunskap om och förståelse för alternativa metoder för plangenomförande
• visa förståelse för samband mellan planering och plangenomförande (teknik, 

ekonomi, organisation och fastighetsjuridik)
• visa kunskap om att lösa var för sig åtskilda frågor i logisk ordningsföljd respektive 

att foga samma frågor till en helhet (syntes) 
• visa kunskap och förståelse för relevant lagstiftning för plangenomförande
• visa kunskap om ekonomisk bedömning vid markexploatering
• visa kunskap om genomförandeavtal.

  
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• visa förmåga att analysera och diskutera olika genomförandealternativ inom 

samhällsbyggnad
• muntligt och skriftligt analysera plangenomförande (teknik, ekonomi, organisation 

och fastighetsjuridik).
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• värdera planer ur genomförandesynpunkt
• värdera genomförandelösningar med avseende på ekologisk, social och ekonomiskt 

hållbar utveckling.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
SBT201-Samhällsbyggnadsteknik 2 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig salstentamen. 
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KURSPLAN

Kurskod: SBT400

Projektarbete redovisas skriftligt och muntligt i grupp.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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