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Svenska Teknik&Designföretagen bjuder in till Uppdragsledarutbildning. 

Utbildningens innehåll har under årens lopp kontinuerligt utvecklats för att täcka upp aktuella 
ämnen och ger nu grundläggande kunskaper inom områdena ledarskap, bygglagstiftning, 
avtal och juridik, beställarens förväntningar på konsulten, kvalitets- och miljöledning i 
uppdrag, arbetsmiljöledning, energi- och miljöklassificering av byggnader samt 
affärsorienterat kunskapsföretag.  
 
START:  5 februari 2019 – se program på nästa sida 

PLATS:  Svenska Teknik&Designföretagen/Almega, Sturegatan 11, Stockholm 

OMFATTNING: 36 timmar 

MÅLGRUPPER: Den unge arkitekten/ingenjören med ett par års erfarenhet – på väg att 
handlägga sitt första uppdrag. 
Den mer erfarne projektören – som vill få en helhetssyn av

 projekteringsprocessen. 

AVGIFT:  Medlemmar: 27 500 kr/deltagare (inkl material och fika, exkl moms) 
  Ej medlemmar:  35 000 kr/deltagare     ” 

 ANMÄL DIG HÄR  – senast den 20 december 2018. 

De olika momenten har olika externa kursledare. Utbildningen avslutas med ett test, som 
innehåller frågor från samtliga moment. Anmälan är bindande, men kan överlåtas inom 
företaget. Svenska Teknik&Designföretagen förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid 
för få anmälda deltagare.  
 
Kontaktperson: Helena Arvidsson, helena.arvidsson@std.se, tel +46 8 762 67 07. 

Kursansvariga: Bjarni Ingvason, Liljewall arkitekter, Stefan Pettersson, Bydemand, och Ulf 
Kjellberg, VBK. 
 
Välkommen till en utbildning som förutom kunskap även ger möjligheter till kollegialt utbyte 
och samvaro! 
 
 
*företag med serviceavtal erhåller medlemspris. 
 

http://www.std.se/
https://fepprd.svensktnaringsliv.se/FEP.WEB/boka/std-foretagen-uppdragsledarutbildning-i-stockholm-1?tId=ee78a01e-04c7-e811-811d-003dd8b71e49
mailto:helena.arvidsson@std.se
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MOMENT DATUM  TID FÖRELÄSARE 

 Välkommen! 
Ledarskap, teambuilding 

5 februari 13-17 Annika Banfield  
Banfield Consulting 

 Bygglagstiftning 
Kontrollansvarig, kontrollplan, bygglov, 
anmälan, tekniskt samråd m.m. 

19 februari 13-17 Pia Hermansson 
Stadsbyggnadskontoret Gbg 

 AB 04 och ABT 06 5 mars 13-17 Eva Westberg-Persson  
Foyen Advokatfirma 

 Konsultuppdraget – ABK 09 
Konsultupphandling 

20 mars 13-17 Pernilla Samuelsson 
Foyen Advokatfirma 

 Konsulttjänsten ur ett beställarperspektiv 
- Vad förväntas av oss? 
- Vad kan vi göra bättre? 

2 april 13-17 Meddelas senare 

 Kvalitets- och miljöledning i uppdrag 23 april 13-17 Richard Butler 
LRQA 

 Arbetsmiljöledning, byggarbetsmiljö-
samordning (BAS P och BAS U) 

7 maj 13-15 Henrik Björklund 
Svenska Byggdirektiv 

 Energi- och miljöklassificering av 
byggnader 

 15-17 Pia Öhrling 
Piacon 

 Kunskaps- och affärsutveckling 21 maj 13-17 Lars Hallin 
Letoon 

 Avslutning: Test och kursutvärdering 4 juni 13-17 Kursansvariga, Svenska 
Teknik&Designföretagen 

 Reservtid 11 juni 13-17  
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