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Användning av mikrostöd för utveckling av fristående kurs med titeln 

Fuktsäkerhetsansvarig-Projektering 

Den 19 mars 2015 beviljades Fuktcentrum vid LTH, med undertecknad som sökande, 35 000 SEK som 

mikrostöd för hjälp till utveckling av en ny fristående kurs med titeln ”Fuktsäkerhetsansvarig-

Projektering”. 

 

Hur stödet använts 

Stödet har hittills använts för två heldagsmöten i Göteborg (150508 och 150623) där arbetsgruppen 

på ett systematiskt sätt haft möjlighet att ostört arbeta med detaljplanering av kursen. Med hjälp av 

stödet har gruppen också fått till stånd en ny text till Fuktcentrums hemsida för beskrivning och 

marknadsföring av kursen. Gruppen har även använt stödet för att kontakta och boka gästföreläsare 

och studiebesök. Med hjälp av mikrostödet kommer arbetsgruppen att träffas en tredje dag i Göte-

borg den 14 september 2015. Vid våra fysiska möten har arbetsgruppens deltagare även fördelat ar-

betsuppgifter inom gruppen som ska utföras inför nästkommande möte. Dessa hemuppgifter har 

dock utförts utanför ramen för mikrostödet. 

Lokaliseringen av möten till Göteborg beror på att detta totalt sett ger den minsta reskostnaden för 

de inblandade. 

Arbetsgrupp: 

Lars-Erik Harderup, Lunds Universitet. 

Thorbjörn Gustavsson, SP i Borås. 

Angela Sasic Kalagasidis, Chalmers. 
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Vilka effekter/resultat stödet har gett 

Våra tre heldagsmöten resulterar i en detaljerad beskrivning för den planerade kursen. Beskrivningen 

innehåller en gemensam struktur för samtliga tre kurstillfällen som tydligt beskriver omfattning, för-

kunskaper, lärandemål och innehåll för hela kursen och respektive kursdel. 

Text till Fuktcentrums hemsida för beskrivning av kursen, som bifogas. Kursen är redan så långt kom-

men i planeringen att dagar för kursens genomförande är bokade. Det är också möjligt att redan nu 

anmäla sig till kursen via Fuktcentrums hemsida. 

Bokning av gästföreläsare samt studiebesök. 

Stödet har också resulterat i ett utkast till ansökan till LTH för finansiering av strategiska satsningar. 

Denna ansökan är ännu inte inskickad. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lars-Erik Harderup 

Föreståndare för Fuktcentrum och avdelningen för Byggnadsfysik vid LTH 

Lund 2015-08-20 

 


