
YH-KURSPLAN
Föreberedelseansvar, 30 yrkeshögskolepoäng
 

Construction preparations, 30 HVE credit points 

 

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper inom områden arbetsmiljö, logistik, förhandlingsteknik,

tid- och resursplanering samt avtalsrätt.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskaper

• Redogöra för ansvaret kring arbetsmiljöfrågor.

• Redogöra för innehållet i entreprenadjuridiska överenskommelser.

• Redogöra för principer som styr byggplatsens fysiska planering och logistik.

• Redogöra för vad en APD plan är samt hur denna används.

• Redogöra för teorier kring förhandlingsteknik.

• Redogöra för vilka tillstånd, tillfälliga anslutningar som krävs för att ett byggprojekt skall kunna

starta.
 

Färdigheter

• Upprätta arbetsmiljöplaner.

• Ansvara för att tid- och resursplaner upprättas.

• Planera inköp och leveranser

• Ansvara för att APD planer upprättas och planera arbetsplatsens logistik.

• Ansöka om trafikomläggningar, ansöka om tillfälliga anslutningar samt ansöka om nödvändiga

tillstånd.

• Kommunicera och förhandla med berörda parter.

• Kunna välja och motivera produktionsmetoder
 

Kompetenser

• Ansvara för att ett byggprojekt kan starta vid en given tidpunkt och att nödvändiga lov,

handlingar, tillstånd och hjälpmedel finns tillgängliga
 

Innehåll 
• Bygglagstiftning
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• Egenkontroller
• Regelverk och teorier kring betongarbeten
• Arbetsrätt
• Riskinventering och riskreducerande åtgärder
 

Undervisningsformer 

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. I kursen förekommer obligatoriska

moment.

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

Förkunskapskrav

Grundläggande behöriget 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.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Kursens slutbetyg baseras på en viktning av resultaten i samtliga examinationsmoment.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Betygskriterier

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

läranderesultat.

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

analysera moment under planeringen av en byggarbetsplats, föreslå lösningar och

förbättringsförslag samt kunna motivera sina förslag.
 

Kurslitteratur

Byggledning Produktion, Bengt Hansson m.fl. samt utdelat material.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Inlämningsuppgifter 30 yhp IG/G/VG
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