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Mål
Pedagogisk idé och övergripande mål för Produktion, styrning och planering -
Projektarbete i byggprocessen.

För att få en insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor, arbetar studenterna
med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Arbetet utförs
med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter.

Studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika
arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion. De externa aktörer
som är inblandade i byggprocessen ger gästföreläsningar och handleder i delar av
projektarbetet.

Kursen kompletterar och fördjupar de kunskaper som tidigare förvärvats. I olika
teorimoment fördjupasteorimoment fördjupas kunskapen och speciellt bygganknutna
erfarenheter kopplas till det aktuella projektarbetet. Vissa teorimoment är beroende av
vilken typ av projekt studenten arbetar med och kan variera.

Efter genomgången kurs skall studenten:

Ha tillägnat sig en ingenjörsmässig helhetssyn på byggprocessen samt branschens●

aktörer och deras ansvar, roll och samverkan. Då ingenjören ofta arbetar i
projektgrupper tillsammans med arkitekter krävs samsyn och förståelse för varandras
discipliner och arkitekters arbets- och uttryckssätt.
Vara väl förtrogen med vilken planering och vilka insatser som krävs i byggprocessens●

olika skeden.
Ha fått kunskap om och förståelse för villkoren för produktion av ettav ett byggprojekt●

samt känna till de olika metoder och verktyg för styrning och planering somplanering

http://www.hbg.se


som används i produktionsskedet.

Innehåll
Med ett perspektiv på entreprenörens uppdrag tas frågor upp kring planering och styrning
av de resurser som krävs i ett byggprojekts byggskede. Kursen fördjupar kunskaperna
kring de handlingar som ligger till grund för avtal och upphandling. Kalkylarbete,
tidsplanering och planering av arbetsplatsens tillgång till maskiner och material kopplas
till det aktuella projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet
och berör de ingående delarna generellt. Stor vikt läggs även på integrering av bildandet
av en helhetssyn på de ingående delarna. Kursen behandlar även normer och
bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
Byggstyrning, Nordstrand U, Liber
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur
beroende av och med koppling till projektets art.


