
YH-KURSPLAN
Anbudsansvar, 25 yrkeshögskolepoäng
 

Tender for a Building Project, 25 HVE credit points 

 

Syfte

Kursen syftar till att ge färdigheter i att granska, analysera och producera anbud för en

utförandeentreprenad, samt kunskaper om relevant lagstiftning. Efter avslutad kurs ska den

studerande kunna agera i platschefsrollen som stöd vid kalkylering och bygglagstiftning i

anbudsfasen inför lämnande av ett byggprojektanbud.

 

Kursen bidrar till följande av utbildningens övergripande mål:

Kunskapsmål 2 och 4, Färdighetsmål 1, 2, 4 och 6, Kompetensmål 1.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska platschefen kunna:
 

Kunskaper

1. redogöra för uppbyggnaden av en anbudskalkyls uppbyggnad och vanligt förekommande

kostnadsposter.

2. redogöra för förekommande upphandlingsföreskrifter vid byggentreprenader.

3. redogöra för olika ansvars- och ersättningsformer vid byggentreprenader.

4. redogöra för den bygglagstiftning som påverkar produktionen.
 

Färdigheter

5. kritiskt granska en anbudsförfrågan samt upprätta och granska en anbudskalkyl.

6. identifiera under anbudsskedet aktiviteter som kräver produktionsanpassning.

7. självständigt kunna lämna anbud för en utförandeentreprenad.

8. ansvara för att tid- och resursplaner upprättas.

9. tolka tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter.
 

Kompetenser

10. i yrkesrollen som platschef medverka i anbudsprocessen och säkerställa att de

produktionstekniska aspekterna beaktas i anbudsskedet.
 

Innehåll 
• Anbud, ekonomi, kalkyl, och tidplanering
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• Entreprenadjuridik
• Bygglagstiftning
• Riskanalys
• Ledarskap
• Erforderliga tillstånd (trafikomläggningar, tillfälliga anslutningar o d).
• Digitaliserade verktyg
 

Undervisningsformer 

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt

- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3

- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3 eller motsvarande kunskaper

och

3 års yrkeserfarenhet på heltid inom följande områden eller motsvarande

- Arbetsledare, bygg eller anläggning

- Byggledare, bygg eller anläggning

- Projektledare, bygg eller anläggning
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Läranderesultat 4, 9 och 10 examineras med tentamen (10 yhp).

Läranderesultat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 10 och examineras med inlämningsuppgift samt muntlig

redovisning (15 yhp).

 

Kursens slutbetyg utgör en sammanvägning av ingående examinationsmoment. Kursens

slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier

- För betyget Godkänt ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens

läranderesultat.

- För betyget Väl godkänt ska den studerande utöver kraven för godkänt självständigt kunna

förklara sambandet mellan bygglagstiftningen och anbudets förutsättningar samt kunna

motivera sina ställningstagande.
 

Kurslitteratur

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamen 10 yhp IG/G/VG

Inlämning och muntlig
redovisning

15 yhp IG/G
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Meddelas senast fyra veckor före kursstart.
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