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Mål
Vid nybyggnad har man en unik chans att skapa hus med tekniska egenskaper så att krav
på fuktsäkerhet, låg energianvändning, god inomhusmiljö, liten miljöpåverkan och låg
livscykelkostnad uppfylls. Det övergripande målet med kursen är att ge teknologerna
förmåga att på ett konstruktivt och väl underbyggt kritiskt sätt bedöma och välja
byggnads- och installationstekniska lösningar så att ställda funktionskrav uppfylls. För
detta krävs fördjupade och vidgade kunskaper om hur en byggnad fungerar som ett
system och ett metodiskt angreppssätt. Långsiktigt väl fungerande tekniska lösningar
erhålls genom att behandla byggnaden som en helhet, uppbyggt av sinsemellan
samverkande komponenter av olika byggnadstekniker, byggnadsmaterial,
installationssystem, styr- och regelsystem samt brukare. Teknologen ska få färdighet att
använda både analytiska och numeriska beräkningsmetoder. Efter val av systemlösning
ska teknologerna också kunna utforma och dimensionera ingående delsystem.
Teknologerna ska även kunna redovisa, diskutera och värdera egna och andras lösningar i
konstruktiv dialog.
Innehåll
Ge färdighet i att analysera funktionskrav för olika typer av byggnader och verksamheter
med utgångspunkt från människans hälsa, komfort och behov samt från
byggnadsfysikaliska krav.
Tillämpning och genomgång av beräkningsmetoder - såväl enkla som mer avancerade vad avser fuktdimensionering, köldbryggor, effektbehov för värme och för kyla,
energibehov för värme och för kyla, tryckförhållande i en byggnad, förmåga till passiv
klimatisering, flödesfördelning i rör- och kanalsystem, luftströmningar inom en byggnad,
konsekvenser av luftläckage och av värme- och fuktkapacitet.
Systemlösningar av byggteknik, installationssystem och reglersystem provas bl a genom
datorsimulering där även risker och systemsäkerhet analyseras. Man ska också kunna
avgöra vilka krav som ställs på brukarna vid olika systemlösningar.

Livskostnadsberäkning för bedömning av lönsamhet.
Funktion hos och utformning av komfortkylsystem.
Funktionen hos system för reglering och byggnadsautomation.
Detaljutformning och dimensionering av valda byggnadstekniska lösningar.
Utformning och dimensionering av installationstekniska system för värme, luftbehandling
och klimatisering och respektive komponenter. Utformning av enklare driftinstruktioner.
Kunskaperna och metoderna övas genom tillämpning i ett nybyggnadsprojekt inom
lokalsektorn. Projektuppgiften innebär ställningstagande till vilka krav som byggnaden
och dess tekniska system ska uppfylla, en övning i att metodiskt angripa problemet med
analys av olika systemlösningar och slutligen utformning och dimensionering av
respektive delsystem.
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