
VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

Stockholm 
19-20 maj

PROJEKT 
STRUKTUR
Kursen för hantverkare som vill höja sin 
förståelse för helheten i projektet, bli 
ännu mer självgående – och på så sätt 
spara både tid och pengar 

Till våren planerar vi att genomföra kursen i konfe-
renslokal. Om myndigheterna där och då avråder från 
möten så omvandlas din kurs till att genomföras digi-
talt. Under hösten genomförde vi närmare 100 stycken 
mycket uppskattade utbildningar digitalt. Om digitalt 
format inte passar dig så kan du kostnadsfritt boka om 
till ett senare tillfälle under 2021.

COVID-19 GARANTI

HÖJ STANDARDEN 
PÅ DIN ARBETSPLATS 

REDAN IDAG! 
Kom fem betala för fyra!



Detta är en kurs som höjer din generella projektförståelse och 
affärsmässighet. Här lär du dig gången genom hela projektet 
och får en bättre förståelse för ditt/ditt företags ansvar. 

Undvik felaktig tolkning av handlingar, slarv vid egenkontroller, 
protokoll och märkningar och förbättra ditt samarbete med övri-
ga yrkesgrupper i projektet.  

Ditt hantverksmässiga kunnande är det säkert få som ifrågasät-
ter. Men har du vid ett eller flera tillfällen fått erfara att det råder 
förvirring kring ansvarsfrågor från/mot beställare, entreprenör 
eller underentreprenör? 

Den här kursen ger dig den tysta kunskapen som kan ta flera 
år att lära sig i praktiken. Genom att gå den här kursen blir du 
snabbt mer självständig och din arbetsgivare kan bli trygg på 
att du är en god representant för företaget. Höj din förståelse 
för gången i projektet och bli en ännu viktigare resurs på din 
arbetsplats! 

• Förstå hur ett projekt är uppbyggt - ditt eget ansvar och 
andra yrkesgruppers

• Undvik de kostsamma och tidsödande missförstånden 
mellan disciplinerna

• Måsten kring dokumentation, standarder och byggregler
• Affärsmässighet - representera ditt företag på ett proffsi-

gare sätt!
• Förbättra kommunikationen med andra yrkesgrupper i 

projektet

DEN HÄR KURSEN LÄR DIG

DEN HÄR KURSEN HJÄLPER DIG ATT 
SNABBT BLI MER SJÄLVGÅENDE OCH 
ANTA EN MER LEDANDE ROLL I PROJEKTET

Anders Grimmer

Anders har varit verksam i byggbranschen i över tjugo år i 
olika roller – som projektör, beställare, KA, besiktningsman, 
byggledare och entreprenör. 

”Det är tur att man aldrig blir fullärd – då skulle man ju 
sluta utvecklas”.

Att lära ut och sprida kunskap är nog det mest meningsful-
la man kan göra – att hjälpa människor att bli bättre på det 
som de gör. Med många handgripliga exempel och livfulla 
beskrivningar skapar Anders en bra stämning på kursen 
som gör undervisningen både konkret och rolig. 

Ta den här möjligheten att utveckla dig i din yrkesroll! 
Anmäl dig redan i dag på www.kunskapsgruppen.se eller via 
mail till info@kunskapsgruppen.se eller ring 031-22 24 50

Kursen riktar sig till alla som arbetar inom 
installation eller montering: El/tele, larm, styr/
övervakning, rör, ventilation, sprinkler och 
brandskydd med mera.  

FÖR DIG SOM INVOLVERAS I 
ETT BYGGPROJEKT



PROGRAM

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA
08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås
Kursen startar
Kaffe/te
Lunch
Eftermiddagsfika
Avslutning

DAG 1

Vad är ett projekt? 
• Alla projekt styrs av tre parametrar – tid, kostnad, kvalitet 

(resultat)
• Vad som är speciellt för byggprojekt
• Vilka parter som ingår i projektet
• Vilka huvudmoment som ingår i projektet

Viktiga termer ALLA i projektet bör ha kunskap om 
•  Bygglov, anmälan, byggnadsinspektör, kontrollansvarig
•  Projektledningens roller
•  Projekteringsskeden
•  Olika upphandlingsmodeller att känna till
•  Entreprenadformer beroende på projektets struktur
•  BAS-U

Vad förväntas av dig i projektet? 
•  Vad är din roll i projektet?
• Representation, ansvar och affärsmässighet

Lagar / KMA 
•  Bygglagstiftning (PBL, BBR, EKS)
•  Kvalitetskrav / egenkontroller
•  Miljökrav
•  Arbetsmiljö / AFS

Kommunikation inom projektet 
•  Produktionssamordning
•  Hur läser man handlingarna och vad gäller vid  

motstridighet?
•  Korrekt hantering av saknade eller felaktiga uppgifter i en 

handling

DAG 2

Synergier och suboptimering 
• Vad kan du göra för att jobba smartare tillsammans med 

andra yrkesgrupper?
• Varför blir det så lätt suboptimeringar? 

Dokumentation 
• Checklistor / manualer / egenkontroller /protokoll
• Avvikelser

Entrepenadjuridik
• Vad menas med hinder och störning?
• Vad gäller för ÄTA?
• Vad gäller vid motstridighet i handling?
• Besiktning - vad är ett fel?

Attityd och ansvar 
• Vad händer om det blir fel? 
• Vad händer om det sker en olycka? 

Rollen som Underentreprenör 
• Vad gäller för sidoentreprenader och andra underentre-

prenörer? 

Tidplanering 
• Planera för kunna hantera problem
• Samordning bygger på planering

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du precis 
som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper dig att bli 
ännu bättre på ditt jobb, genom att erbjuda utbildningar 
i toppklass med Sveriges bästa föreläsare. Och hela 92 
procent av alla som går utbildningar hos oss ger 4 eller 
5 i helhetsbetyg. 

Gör ett klokt val du också  – lär dig nytt med oss på 
Kunskapsgruppen!

VI GÖR UTBILDNINGAR I TOPPKLASS



Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under utbildningsdagen
• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   
• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna hemma
• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 
• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat avstånd till övriga deltagare 
• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida för ännu mer aktuell information!

Returadress: Kunskapsgruppen Sverige AB, Kungstorget 5, 411 17 G
öteborg

Avsändaradress: C
ityM

ail – 150419, Box 90108, 120 21 Stockholm

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

PROJEKTSTRUKTUR 
2021
 
Stockholm 
19-20 maj

Pris: 8 990 kr (exkl. moms) /person.
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika,  
bok och dokumentation ingår
 
Kontakt: Kontakta oss på 
info@kunskapsgruppen.se eller ring 
kundservice på 031-22 24 50
 
Lokal: Vägbeskrivning och information 
om våra kurslokaler hittar du på vår 
hemsida kunskapsgruppen.se


