
Info om 
V-specialiseringen

Husbyggnadsteknik



Utmaningar
Ett mer hållbart byggande 
Säkra konstruktioner 
Ökad komplexitet 
Materialdeklarationer 
Hälsosam innemiljö – energi, fukt, inneklimat, akustik
Spara energi, klimatutmaningar 
Bygga om befintliga beståndet
Effektivare förvaltning av det befintliga beståndet
Uppfylla beställarens önskemål, miljöklassning 
Större fokus på byggnadens hela livscykel
Helhetssyn, konflikter



MÅNGA(!) möjliga yrkesroller
• Konsult 

– Konstruktör av byggnadssystem
– Konstruktör av vvs-installationer
– Samordnare av energi-, miljö- eller 

fuktfrågor under både projektering 
och byggande

– Fuktspecialist, energispecialist dels 
vid nybyggnad dels under 
brukstiden för att utreda icke 
fungerande byggnader eller s k 
”sjuka hus”

– Skadeutredare
– Projektledning, Byggledning
– Miljöledning
– Miljöcertifiering, energicertifierad

• Förvaltare
– Teknik

• Doktorand => Teknisk doktor
– Forska undervisa  industridoktorand

• Tillverkare
– Byggnadsmaterial
– Installations-

komponenter
• Entreprenör

– Arbetsledare
– Platschef på 

byggarbetsplats
• Beställare

– Kommun, offentlig 
förvaltare

• Kontrollant 
– Certifierad expert
– Byggkontrollant
– Besiktningsman

• Försäkringsbranschen



Specialist - Generalist

•Lagarbete

•Förhålla sig till andra

•Veta vad man kan efterfråga

Arkitekt
Konstruktör
Geoteknik
VVS
Energi
Fukt
El …….

Grupp suttit ner och tillsammans kommit fram till vilka delar som en 
civilingenjör som väljer denna specialisering bör få med sig ut. 
Dessa delar som ingår i spec. ger tillsammans den förståelse och 
kunskap som studenterna bör få med sig från LTH oavsett vilken 
yrkesroll de hamnar inom.



Husbyggnadsteknik

Energi-
effektivitet
och innemiljö

Energi, luft 
och fukt vid 
ombyggnad 
och förvalt-
ning

Fastighets-
förvaltning

Projektering 
avseende 
energi, luft 
och fukt i 
byggnader

Hållbart 
byggande

Byggledning

Bygg-
produktion

Betong-
byggnad

Stål-
byggnads-
teknik

Grund-
läggnings-
teknik

Fuktsäker-
het i bygg-
processen 

Risk-
hantering i 
byggtekniska 
tillämpningar

Akustik Träbyggnads-
teknik

Årskurs 4 Årskurs 5
LP1   LP2           LP3         LP4          LP1 LP2



Sammanfattningsvis

• Kan få många olika 
yrkesroller

• Ni får lära er och får 
förståelse för vad som 
ingår i husbyggnad

• Ni har nytta av detta 
oavsett vad ni kommer att 
arbeta med inom 
husbyggnad



Till varje avdelning



Konstruktionsteknik

Energi-
effektivitet
och innemiljö

Energi, luft 
och fukt vid 
ombyggnad 
och förvalt-
ning

Fastighets-
förvaltning

Projektering 
avseende 
energi, luft 
och fukt i 
byggnader

Hållbart 
byggande

Byggledning

Bygg-
produktion

Betong-
byggnad

Stål-
byggnads-
teknik

Grund-
läggnings-
teknik

Fuktsäker-
het i bygg-
processen 

Risk-
hantering i 
byggtekniska 
tillämpningar

Akustik Träbyggnads-
teknik



Kursutbud Konstruktionsteknik 
• Betongbyggnad (7.5hp) ÅK4 LP2

• Stålbyggnadsteknik (7.5hp) ÅK4 LP3

• Träbyggnadsteknik (7.5hp) ÅK5 LP1

• Riskhantering i byggtekniska tillämpningar (7.5hp) 
ÅK5 LP2

• Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner
(7.5hp) ÅK5 LP1-2 (Konstruktionsspecialisering)



Betongbyggnad VBKN05, ÅK4 Lp 2
Dimensionering och utformning av armerade 
betongkonstruktioner på avancerad nivå 

– Tvärkraft och vridning
– Vidhäftning och förankring
– Begränsning av deformationer och sprickbildning
– Spännarmerade betongkonstruktioner
– Plattor, Skivor, Balkar, Pelare, Väggar
– Fackverksmodeller (Strut & tie)
– Detaljutformning
– Laboration: balkar med böjbrott, skjuvbrott
– Projekt: dimensionering av förspänt håldäck

Förkunskapskrav: VBKF15 Konstruktionsteknik

Huvudinnehåll i Konstruktionstekniks kurser



Stålbyggnadsteknik VBKN25,  ÅK4 Lp 3
Fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och 
utformning av konstruktionselement och förband av stål. 
• stålkonstruktioner, allmänt
• instabilitetsproblem: vippning och lokal buckling
• utmattning
• Detaljutformning och dimensionering av skruvförband och 

svetsförband
• Samverkanskonstruktioner stål-betong
• Laboration: förband
• Projekt: dimensionering av kranbanebalk

Förkunskapskrav: VBKF15 Konstruktionsteknik
Förutsatta förkunskaper: VBKF01 Konstruktionsteknik –
byggsystem, VSMF05 Teknisk modellering: bärverksanalys.

Huvudinnehåll i Konstruktionstekniks kurser



Träbyggnadsteknik VBKN30, ÅK5 Lp 1
Fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och 
utformning av konstruktionselement och förband. 
• flervåningsbyggnader och konstruktioner med stor spännvidd
• instabilitetsproblem 
• hål och urtag i balkar, balkar med varierande tvärsnitt, bågar
• KL-trä (korslimmat trä) 
• stomstabilisering
• Detaljutformning, dimensionering av förband
• analys av havererade konstruktioner
• Laboration: förband
• Projekt: flervåningshus i KL-trä eller hall med stor spännvidd

Förkunskapskrav: VBKF15 Konstruktionsteknik, VBKF25 Stålbyggnad
Förutsatta förkunskaper: VBKF01 Konstruktionsteknik – byggsystem, 
VSMF05 Teknisk modellering: bärverksanalys.

Huvudinnehåll i Konstruktionstekniks kurser



Riskhantering i byggtekniska tillämpningar VBKN10, ÅK5 Lp 2
• Kurs som skall ge förståelse för osäkerheter och risker i byggtekniska system 
• Inblick i verktyg och metoder för att hantera osäkerheter vid projektering av 

byggnader och infrastrukturanläggningar. 
• Kursen har bred tillämpning inom exempelvis konstruktion, energi- och 

fuktområdet 
Projekt – inom området av din specialisering, 
t ex Variation i laster, Hantering av osäkerheter 
i material, Kapacitet hos befintliga konstruktioner

Förkunskapskrav: en av följande kurser: 
VBFN10 Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader 
VBMN10 Betong i livscykelperspektiv 
VBKN05 Betongbyggnad

Förutsatta förkunskaper: FMS032/FMSF50 Matematisk statistik

Huvudinnehåll i Konstruktionstekniks kurser



• Finns goda möjligheter till forskningsnära exjobb

• Teoretiskt (analysera/modellera) och/eller praktiskt/laborativt

• Samarbete med företag möjligt

• Förkunskapskrav: två av kurserna Betongbyggnad, 
stålbyggnadsteknik, träbyggnadsteknik, ev. någon mer kurs 
beroende på exjobbets innehåll

• Har du ett intresse av detta, kontakta oss!

• Exempel exjobb: 
– Robusthet och fortskridande ras i 22-vånings trähus (med RISE)
– Stability analysis of a large span timber dome (med Arup)
– Styvhet hos limmade samverkansbjälklag i trä och betong (experiment)
– Effektiv projektering av broar (med Skanska)
– Statisk och dynamisk analys av hängtakskonstruktioner

Examensarbete i Konstruktionsteknik



Byggnadsfysik och Installationsteknik

Energi-
effektivitet
och innemiljö

Energi, luft 
och fukt vid 
ombyggnad 
och förvalt-
ning

Fastighets-
förvaltning

Projektering 
avseende 
energi, luft 
och fukt i 
byggnader

Hållbart 
byggande

Byggledning

Bygg-
produktion

Betong-
byggnad

Stål-
byggnads-
teknik

Grund-
läggnings-
teknik

Fuktsäker-
het i bygg-
processen 

Risk-
hantering i 
byggtekniska 
tillämpningar

Akustik Träbyggnads-
teknik

Alla kurserna ingår även i Byggproduktion och 
förvaltningsspecialiseringen



Byggnadsfysik - Installationsteknik
I årskurs 4 och 5 ger vi kurser tillsammans

Helhetstänkande:
byggnadens tekniska utformning
byggnadsdelar, klimatskal
installationssystem, människan 

Kursansvariga:
Stephen Burke
Ulla Janson
Lars-Erik Harderup 
Birgitta Nordquist
Petter Wallentén



Stomme
• Betong
• Stål
• Trä

Teknisk helhetssyn

Stomkomplettering
• Regelväggar
• Lättbetongväggar
• Betongväggar

Värmesystem
• Radiatorer
• Golvvärme
• Takvärme

Ventilationssystem
• Självdrag
• Frånlufts
• Till- och frånluft

Luftbehandlingssystem
• CAV 
• CAV + kyla 
• VAV

Bara dessa ger minst 243 tekniska systemkombinationer

Allt samverkar därför är helheten viktig
Optimera kompromissa



Våra kurser fokuserar på att ni ska 
lära er hur en byggnad ska

• få bra inneklimat
• få rimlig energianvändning
• bli fuktsäker



Passivhus? Lågenergihus? 

Plusenergihus? NNE?

Hus utan värmesystem?

Kombination av tekniska lösningar

I våra kurser:
Lära de tekniska lösningarna 
Exempel:
Seriekopplade värmeväxlare
Mycket värmeisolering, fuktaspekt
Köldbryggor Lufttäthet

Foton från www.primeproject.se



Kurskedjor - 4 kurser
Alla gemensamma med 
Byggproduktion och förvaltning

Årskurs 4 Årskurs 5
LP1   LP2          LP3      LP4 LP1 LP2

Energi-
effektivitet 
och 
innemiljö

Grund-
läggande
förståelse
för 
energi 
inneklimat
fukt
byggnader

Energi, luft 
och fukt vid 
ombyggnad 
och 
förvaltning

Befintliga 
byggnader
Driftskede

Störst 
bestånd
Energimål 

Projektering 
avseende 
energi, luft 
och fukt i 
byggnader

Nybyggnad 
Projektering

Energimål
Fukt 
Termisk 
komfort

Hållbart 
byggande

Framtidens 
lösningar

Solvärme
Dagsljus
Hybridvent.
Klimat-
utmaning
Hälsovänliga 
material

VBFF01          VBFN05                         VBFN10            VBFN01

Förkunskapskrav för Hållbart byggande



Inriktning i förhållande 
till andra kurser

• Energieffektivitet och 
innemiljö

• Energi, luft och fukt 
vid ombyggnad och 
förvaltning

• Projektering 
avseende energi, luft 
och fukt vid 
nybyggnad

• Hållbart byggande
Framtidens 
lösningar

Teori, Beräkningsuttryck

Tillämpning, 
verklighetsanknytning

Datorprogram Byggnadsdelar



Examensarbeten
Byggnadsfysik & Installationsteknik

Kan göras inom både Husbyggnadsspecialisering 
och Byggproduktion och 

förvaltningsspecialiseringen



Byggnadsmekanik/Teknisk akustik/Geoteknik

Energi-
effektivitet
och innemiljö

Energi, luft 
och fukt vid 
ombyggnad 
och förvalt-
ning

Fastighets-
förvaltning

Projektering 
avseende 
energi, luft 
och fukt i 
byggnader

Hållbart 
byggande

Byggledning

Bygg-
produktion

Betong-
byggnad

Stål-
byggnads-
teknik

Grund-
läggnings-
teknik

Fuktsäker-
het i bygg-
processen 

Risk-
hantering i 
byggtekniska 
tillämpningar

Akustik Träbyggnads-
teknik



Byggnadsmekanik/Teknisk akustik/Geoteknik
• Kurser inom specialiseringen Husbyggnadteknik

– VTAN01 Akustik
– VGTN01 Grundläggningsteknik

• Kurser som kan läsas inom ramen för det valfria utrymmet
– VSMN25 Finita elementmetoden – flödesberäkningar
– VSMN30 Finita elementmetoden – konstruktionsberäkningar
– VSMN10 Strukturdynamiska beräkningar 
– VSMN15 Integrerad design: Konstruktion – Arkitektur
– VSMN35 Balkteori
– VSMN20 Programutveckling för tekniska tillämpningar

• Examensarbete
– VSM820 Examensarbete i byggnadsmekanik
– VTA820 Examensarbete i teknisk akustik
– VGTM01 Examensarbete i geoteknik



Grundläggningsteknik  VGTN01  7,5 hp Lp4

• Kunskaper om geokonstruktioner 
(t ex grundläggning, spont etc.)

• Använda resultat från geotekniska undersökningar 
• Tillämpa på praktiskt förekommande 

geokonstruktioner
– Två alternativa uppgifter i grundläggning: byggnad, vägbank

Examensarbete: 3D-effects in total stability evaluations, Anton Karlsson och Stefan Jarl Wellershaus



Akustik  VTAN01  7,5 hp Lp2
• Mål

– Ljudutbredning & Ljudutstrålning
– Fortplantning av vibrationer i byggnader
– Rumsakustik
– Byggnadsakustik
– Mätteknik

• Innehåll
– Föreläsningar 2h/v
– Övningar 2h/v
– Laborationer 2x2h
– Examination: 

• Tentamen 
• Laborationer 
• Projektuppgift

Source: J. Negreira (2016)

Source: COMSOL



Byggnadsmaterial

Energi-
effektivitet
och innemiljö

Energi, luft 
och fukt vid 
ombyggnad 
och förvalt-
ning

Fastighets-
förvaltning

Projektering 
avseende 
energi, luft 
och fukt i 
byggnader

Hållbart 
byggande

Byggledning

Bygg-
produktion

Betong-
byggnad

Stål-
byggnads-
teknik

Grund-
läggnings-
teknik

Fuktsäker-
het i bygg-
processen 

Risk-
hantering i 
byggtekniska 
tillämpningar

Akustik Träbyggnads-
teknik



Fuktsäkerhet i Byggprocessen 7,5 hp

kurskod VBMN05

Avd. Byggnadsmaterial
Magnus Åhs



Fuktsäkerhet i byggprocessen 

MÅL

kunskaper /förmåga att

• identifiera och analysera fuktsäkerhetsrisker i olika skeden 
av byggprocessen. 

• upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning (krav) samt en 
fuktsäkerhetsprojektering (så här uppfyller vi kraven). 

• utföra en ritningsgranskning på projekteringshandlingar.



Varför ska ni gå den här kursen?

Krav Funktions 
spec. Design Inköp Montage Kontroll DoU



Kursinnehåll

• Föreläsningar
– Förstå fukt (fuktbindning, -fördelning och -ändring)
– Fuktberäkningar (stationära) 
– Fuktberäkningar (Icke-stationära)
– Krav på och regler rörande fuktsäkerhet, BBR
– Principer för fuktsäkerhetsprojektering, verktyg och 

hjälpmedel 
– Känslighet hos material, kritiska värden
– Mögel, röta, mykologi
– Gästföreläsare från industrin

• Övningar:
− Fuktsäkerhetsbeskrivning
− Projekteringsuppgift
− Ritningsgranskning



Kursinnehåll

• Examination U/G
– Betyg G: minst 80 % närvaro + godkända 

seminarieuppgifter
– eller muntlig tentamen om <80%

• Kursmaterial
– ”Fukthandbok” (Nevander, Elmarsson), valfri litteratur  
– ”En metod att bedöma fuktberäkningar” (Lars-Olof Nilsson)
– ”Byggvägledning 9 Fukt” (Lars-Olof Nilsson), valfri litteratur

• Valbar från  ”ÅK4”



Byggproduktion

Energi-
effektivitet
och innemiljö

Energi, luft 
och fukt vid 
ombyggnad 
och förvalt-
ning

Fastighets-
förvaltning

Projektering 
avseende 
energi, luft 
och fukt i 
byggnader

Hållbart 
byggande

Byggledning

Bygg-
produktion

Betong-
byggnad

Stål-
byggnads-
teknik

Grund-
läggnings-
teknik

Fuktsäker-
het i bygg-
processen 

Risk-
hantering i 
byggtekniska 
tillämpningar

Akustik Träbyggnads-
teknik



VBEF15 Byggproduktion 7,5hp

– Kunskaper om byggproduktion och byggsystem samt 
styrning, planering, kalkylering, kvalitets- och miljöledning

– Särskilt fokus på anbudsprocessen, arbetsmiljö och 
entreprenadjuridik

– Ska ge kunskap och förståelse för genomförandet av 
byggprojekt ur ett entreprenörsperspektiv

– Koppling till praktiska erfarenheter i näringslivet
Förkunskapskrav:
VBEA10 Byggprocessen



VBEF10 Fastighetsförvaltning 7,5hp

– Kursen skall ge kunskaper om förvaltningsskedet i 
byggprocessen.

– Innehållande ledning och administration av 
fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, 
likviditets- och årskostnadsberäkningar, teknisk 
förvaltning, drift och underhåll samt 
investeringsbedömning och finansiering av 
fastigheter. 

– Uppgifter baserade på praktikfall.
Förkunskapskrav:
MIO012 Industriell ekonomi och VBEA10 
Byggprocessen



VBEN15 Byggledning 7,5hp

– Kursen ger kunskaper i ledning av byggprojekt 
under tidiga skeden, ekonomisk styrning 
(investerings- och årskostnader), projektplanering, 
entreprenadjuridik samt förhandlingsteknik.

– Kursen syftar även till att träna studenterna i att 
arbeta tillsammans i en konsultgrupp. 

Förkunskapskrav:
VBEF15 Byggproduktion
VBEF10 Fastighetsförvaltning
VBFF 01 Energieffektivitet och innemiljö


