
FÖRETAGSANPASSAD KURS 

INSTALLATIONS- och
BYGGTEKNIK  
FÖR ICKE BYGGARE
- för att bättre förstå byggnader, teknik, energi- och hållbarhetsfrågor

Nu kommer vi till ER
Vi erbjuder nu en företagsanpassad kurs i bygg- och installationsteknik.  
Kursen har som mål att öka kunskapen om hur en byggnad fungerar ur ett tekniskt 
perspektiv och därigenom öka ert företags kunskaper för att driva olika typer av fastig-
hetsprojekt. Kursen är på en grundläggande nivå och vänder sig till de som vanligen inte 
arbetar med dessa frågor eller för de som behöver en snabb kunskapsuppdatering.

Kursen ges från en halvdag upp till två dagar och för en handfull deltagare upp till 40-50 
stycken. Teori varvas med korta gruppdiskussioner där utgångspunkten och problem-
ställning fås från olika typer av vanligt förekommande projekt och med anpassning 
utifrån er egen verksamhet.

Ni väljer vilka delar som ska ingå just för er.
Utbildningens innehåll, upplägg, tid och plats bestämmer ni! Genom att anlita oss får ni 
tillgång till vår gedigna kompetens och vårt breda nätverk av kvalificerade föreläsare och 
specialister.

För vem?
Kursen vänder sig till kommuner eller företag i bygg- och fastighetsbranschen.
Kursen är lämplig för nästan alla roller på företaget t.ex: projektledare, ekonomer,  
fastighetsekonomer, fastighetsskötare, jurister, affärsutvecklare, värderare,  
kundsupport, administratörer, handläggare, HR-avdelning m.fl. 



INSTALLATIONS- och BYGGTEKNIK  
FÖR ICKE BYGGARE

Mycket att vinna på att ta hem utbildningen till ert företag:
• Exklusivt - Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni ar-
betar idag. Kursprogrammet upprättas i samråd med er och kursledaren och 
innehållet skräddarsys efter ert specifika behov.
• Kostnadseffektivt - Då utbildningen hålls hos er behöver ni inte tänka på tid 
och pengar för resa och boende. Priset per deltagare blir betydligt lägre än för 
motsvarande öppna utbildningar.
• Teambyggande - Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medar-
betare skapar gruppkänsla och samhörighet
• Målstyrande - Utbildningens syfte och mål bidrar till att uppfylla din verk-
samhets affärsidé och vision
• Flexibelt - Ni bestämmer själva tid och plats för kursen

Mycket att vinna för er personal:
• Personlig utveckling – förmågan att arbeta produktivt i ett team gör perso-
nalen mer självsäker och trygg i sin roll
• De färdigheter och den kunskap som förvärvats på utbildningen kommer att 
hjälpa er personal att övervinna avdelningens mål
• De får med sig konkreta tips och verktyg

Fördelar med företagsanpassad utbildning:
En intern kurs anpassad för er organisation medför flera fördelar, t ex:
• Utbildningens innehåll, upplägg och nivå anpassas till era specifika behov
• Ni bestämmer själva datum för utbildningen så det stämmer med företagets 
verksamhet
• Sekretessen bibehålls i och med att inga utomstående deltar
• Deltagarna kan utbyta erfarenheter och kunskaper från den egna organisa-
tionen
• Hela arbetsgrupper får aktuell information och kunskaper samtidigt

> Välj vilka delar som ni önskar ska ingå i ert paket >>



Vanliga block att välja på:  
 
Bygg och installationsteknik                

1. Entreprenadformer och byggprocessen 
Vi går igenom olika entreprenadformer, projektorganisation och teknik-upphandling.  
Vem gör vad, när och vad produceras av olika kategorier.

2.  Byggnader och byggteknik
Hur är hus byggda och varför? Grunden i konstruktioner och hur olika delar hänger  
samman. Lite om Boverkets byggregler BBR är och hur det fungerar.

3. Installationsteknik
Hur olika tekniska installationerna och hur de hänger ihop och fungerar med andra system.

4. Ritningslära
Hur man läser och söker information från olika typer av ritningar. - Olika typer av ritningar, 
- Linjer, - Vyer, - Snitt, - Symboler, - Detaljer , - Versioner

Förvaltningsteknik - energi och miljö

5. Förvaltningsprocessen
Drift/underhåll och förvaltningsteknik avseende olika system (Värme, vatten, el,  
ventilation). Skillnaden på drift och underhåll och vad är en underhållsplan?

6. Energihushållning och energieffektivisering
Om BBRs regler och vilka krav som ställs på byggnadens energianvändning. Vad är  
en effektiv byggnad och var kan effektivisering kan göras.

7. Miljöklassning
Vi går igenom vilka olika system som finns för miljöcertifiering och när de är tillämpbara. 
Hur påverkar det drift och förvaltning, krav på personal etc,

8. Enkla kalkyler för investeringar
Vad är LCC och LCA,  hur räknar man på olika investeringar.

9. Ombyggnad och energirenovering med fokus på lokaler eller bostäder



OFFERT

Ring eller maila för offert till ditt företag

Kurt Elstad, info@realstad.se
eller 070-767 18 09

 

Arrangör:  Realstad AB, Klippvägen 8, 131 42 Nacka


