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Produktionsansvar, 30 yrkeshögskolepoäng
 

Building Construction, 30 HVE credit points 

 

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper inom områden avtal- och arbetsrätt, projekt- och

ekonomistyrning, byggproduktion samt praktisk arbetsmiljö samt avancerade kunskaper inom

betongjjutning.
 

Läranderesultat 

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskaper

• Redogöra för innehållet i tillämpbara överenskommelser kring avtal- och arbetsrätt

(Byggavtalet, LAS, MBL).

• Redogöra för platschefens uppgifter på byggarbetsplatsen.

• Redogöra för begrepp och principer inom projekt- och ekonomistyrning.

• Redogöra för vad ATA arbeten innebär och hur dessa hanteras.

• Redogöra för skillnader mellan total- och generalentreprenad samt hur detta påverkar arbetet i

produktionsfasen.

• Redogöra för teorier kring konflikthantering
 

Färdigheter

• Vara chef med personalansvar för grupper och kunna lösa motsättningar och konflikter.

• Tolka innehållet i entreprenadjuridiska överenskommelser.

• Ansvara för att ett byggprojekt genomförs utifrån givna ramar för ekonomi och tid.

• Ansvara för att ett byggprojekt genomförs utifrån ett verksamhetsledningssystem

• Ansvara för att ett byggarbete hanteras på ett entreprenadjuridiskt korrekt sätt

• Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet

• Ansvara för avancerade betonggjutningar

• Ansvara för att egenkontroll genomförs och dokumenteras
 

Kompetenser

• Att i yrkesrollen som platschef kunna ansvara för att ett byggprojekts produktionsfas

genomförs enligt gällande lagar, regler, överenskommelser och enligt beställarens

specifikationer.
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Innehåll 
• Konflikthantering, svåra samtal
• Entreprenadjuridik
• Projektekonomi
• Betonggjutning och betongmontage
 

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).
 
Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG. 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 byggproduktionstekniska aspekter och utifrån analysen sammanställa en konkret,

avgränsad och väl formulerad problembeskrivning och lösningsförslag.
 

Kurslitteratur

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

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamen 15 yhp IG/G/VG

Inlämningsuppgift 15 yhp IG/G/VG
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