Inbjudan till kursdagar
ByggaF och
Fukt- och innemiljöutredningar
Campus Värnamo erbjuder i samarbete med SP i Borås och
Conservator AB två kursdagar inom området Fukt, mögel
och sjuka hus.
27 maj 2015

ByggaF – Metod för fuktsäkert byggande
Thorbjörn Gustavsson, SP

2 september 2015

Fukt- och innemiljöutredningar
Eva Gustavsson, Conservator AB

Läs mer om innehållet i kursdagarna nedan!
Plats:

Gummifabriken i Värnamo

Pris:

Priset reduceras om ni väljer att delta båda dagarna.
Det går bra att skicka olika personer från samma
företag till de respektive dagarna. Ange detta i
anmälan. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch
och samt föreläsningsmaterial.
En kursdag
1500kr/deltagare + moms
Båda kursdagarna
2500 kr/deltagare + moms
(priserna gäller vid 20 kursdeltagare)

Anmälan:

Anmälan till kursdagarna sker via QR-kod eller
nedanstående länk:
http://www.campus.varnamo.se/anmalan/kursdagar

Sista anmälningsdag är 15 maj 2015. Anmälan
är bindande, ersättare är ok. Fakturering sker
i samband med kursstart.
Kontaktperson:
Cinna Adanko, Campus Värnamo, 0370-37 79 62,
Cinna.L.Adanko@varnamo.se

Kursdag 1 - Introduktion till branschstandarden
ByggaF – Metod för fuktsäker byggprocess
Målgrupp och syfte
Utbildningen riktar sig främst till byggherrar och beställare, men även till projektörer,
entreprenörer och konsulter. Målet är att få förståelse för hur man kan arbeta med
fuktsäkerhet i byggprocessens olika skeden med hjälp av branschstandarden ByggaF –
Metod för fuktsäker byggprocess. Vi går igenom metoden och tillhörande hjälpmedel samt
hur metoden arbetar med byggherrens krav, fuktsäkerhetsprojektering och fuktsäkerhet
under byggskedet.

Kurslitteratur
 Branschstandard ByggaF - Metod för fuktsäker byggprocess inkl. checklistor, mallar
och rutinbeskrivningar (digitalt)
 Åhörarkopior av presentationer

Föreläsare
Thorbjörn Gustavsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Tid
Onsdag den 27 maj 2015 kl 09.00-17.00

Plats
Campus Värnamo, Värnamo

Frågor?
Kontakta: Thorbjörn Gustavsson, SP på tel. 070-209 94 52 eller via mail
thorbjorn.gustavsson@sp.se

Kursprogram
•
•
•
•
•

Branschstandard ByggaF – Metod för fuktsäker byggprocess
Genomgång av hjälpmedel i ByggaF
Byggherrens arbete för fuktsäker byggnad (fuktsäkerhetsbeskrivning, fuktsakkunnig)
Fuktsäkerhetsprojektering (projektering med riskvärdering)
Fuktsäkerhet under byggskedet (fuktsäkerhetsplan, fuktrond)

Välkomna!

Kursdag 2 Fukt- och innemiljöutredningar
Målgrupp och syfte
Denna kurs vänder sig främst till
fastighetsägare och
fastighetsförvaltare, men även
byggentreprenörer och konsulter kan
ha nytta av denna kunskap. Alla som
äger och arbetar med byggnader
stöter med jämna mellanrum på
problemställningar som har med fukt
eller andra inomhusmiljöproblem att
göra. Ju större kunskapen i branschen
är desto mindre blir risken att nya fel
begås.

Kurslitteratur
 Varje kursdeltagare erhåller en pärm med kursmaterial.

Föreläsare
Eva Gustafsson, skadeutredare och fuktsakkunnig

Tid
Onsdag den 2 september 2015 kl 09.00-17.00

Plats
Campus Värnamo, Värnamo

Kursprogram
•
•
•
•

Introduktion.
Grundläggande fuktteori och riskkonstruktioner med fukt- och mögelskador.
Andra inomhusmiljöproblem.
Exempel på utredningsmetodik vid innemiljöproblem (”sjuka hus”) och Swesiaqmodellen.
• Hur ska analyser och rapporter tolkas? Vem kan man lita på?
• Vanliga åtgärder av problem.

Välkomna!

