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ETT UTBILDNINGSPROGRAM I 5 DELAR 
FRÅN AKTEA AKADEMI

TEKNIKUTBILDNING  
FÖR DRIFTSPERSONAL 

MÅLGRUPP 
Detta utbildningsprogram riktar  
sig mot dig som arbetar dagligen 
med fastighetsdrift. Du kanske  
är fastighetstekniker, fastighets-
skötare, bovärd, förvaltare eller 
arbetar i en driftorganisation.

För att enkelt tillgodogöra dig  
utbildningen bör du ha arbets-
erfarenhet i byggnader. Du behöver 
inte ha arbetat praktiskt med drift 
och förvaltning men det kan vara 
en fördel.

A K T E A  A K A D E M I

UTBILDNINGSMÅL

Efter utbildningsprogrammet 
kommer du ha att en god förståelse 
för helheten i byggnaden, och hur 
olika tekniska installationer för 
värme, ventilation, vatten, osv 
samspelar för att skapa ett så 
bra inomhusklimat som möjligt. 
Du kan göra grundläggande 
funktionstester och ha en 
verktygslåda med enkla åtgärder 
som sparar energi och säkerställer 
en trygg drift.

DETALJER

Programmet består av fem olika 
kursmoment. Du kan gå alla och få 
Akteas diplom för Teknikutbildad 
driftpersonal, eller välja de kurser 
där du vill komplettera dina 
kunskaper. Se nästa sida för en 
uppställning över de olika kurserna.

Samtliga kurser hålls av någon av 
Akteas erfarna energikonsulter, 
på distans via webbuppkoppling.

KURSBESKRIVNING

Du hittar en översiktlig kursbeskrivning av 
ingående kurser på nästa sida. 

Välj de som intresserar dig mest, eller anmäl 
dig till samtliga kurser och få 10% rabatt!

Sedan 2008 har hela Sveriges energikonsult Aktea byggt upp bred kunskap inom inomhusklimat, 
energieffektivisering och förnybar energi. Genom Aktea Akademi delar vi den med alla vardags-
hjältar i fastigheter och verksamheter som vill sänka energikostnader och bidra till ett bättre klimat. 
Vi har skapat en rad utbildningsprogram som är skräddarsydda utifrån de krav och utmaningar som 
ställs i en viss yrkesroll. Här presenterar vi vårt programupplägg för energifokuserad fastighetsdrift, 
fördelat på fem tillfällen med tematiska halvdagsutbildningar:

”Vi är mycket nöjda med kurserna inom ventilation, värme 
och styr och regler. Det är en bra grundläggande nivå för 
alla våra tekniker och tekniska förvaltare. Ser fram emot 
kursdelen med fokus på pumpar och inomhusklimat.”

“Kursen blev mycket givande för mig 
med en bra kombination av teori  
och praktiska exempel från  
min vardag!” 

Citat från kursdeltagare våren 2021



INOMHUSMILJÖ 
För att arbeta med system som venti-
lation, värme och kyla behöver man 
först förstå inomhuskomfort. Innemiljö 
är komplext och består av många sys- 
tem och faktorer som måste verka till- 
sammans för god komfort. Efter genom- 
förd kurs vet du vad som är ett bra inom- 
husklimat, du kan förstå vad som är fel 
vid dåligt inomhusklimat och vad man 
behöver vidta för åtgärder.

Längd 

Plats 

Föreläsare 

Pris 

Halvdagsutbildning, 
3 tim mar

Distanskurs via webb

Chris Hellström, 
Aktea

3 700 kr

A K T E A  A K A D E M I

TEKNIKUTBILDNING FÖR DRIFTSPERSONAL 
— ÖVERSIKTLIG KURSBESKRIVNING

VENTILATIONSSYSTEM 
För ett komfortabelt inomhusklimat 
och för att byggnaden ska må bra  
behövs ett väl fungerande ventilations-
system. Kursen ger kunskap i olika 
typer av ventilationssystem, hur de 
ska fungera liksom vanliga brister 
i ventilationssystem och vad dessa 
kan innebära för funktion och energi-
användning. Du lär dig om vardagliga 
utmaningar och hur du löser dem.

Längd 

Plats 

Föreläsare 

Pris 

Halvdagsutbildning, 
3 tim mar

Distanskurs via webb

Matthias Eriksson, 
Aktea

3 700 kr

VÄRMESYSTEM 
Ventilation, värme och kyla hänger ihop.  
Kursen ger kunskap i grunderna du be-
höver känna till för det vardagliga arbetet 
med värmesystemet i din fastighet. Från 
värmeproduktion via värmecentralen till 
värmetillförsel. Du får lära dig om vanliga 
brister i värmesystem och vad dessa 
kan innebära för funktion och energi-
användning. Vi går igenom vardagliga 
utmaningar och hur du löser dem. 

Längd 

Plats 

Föreläsare 

Pris 

Halvdagsutbildning, 
3 tim mar

Distanskurs via webb

Gunnar Sundby, 
Aktea

3 700 kr

VÄRMEPUMPAR 
Värmepumpar är ofta svårare att  
förstå än till exempel ett fjärrvärme-
system och tillägnas därför en egen 
halvdagskurs. Efter denna genomgång 
och lite praktisk tillämpning av de nya 
kunskaperna kommer det inte längre 
kännas svårt. Kursen tar upp vad en 
värmepump är och hur den fungerar. 
Deltagare får även ökad kunskap i 
energieffektiviseringsarbete i system 
med värmepumpar.

Längd 

Plats 

Föreläsare 

Pris 

Halvdagsutbildning, 
3 tim mar

Distanskurs via webb

Peter Karlsson, 
Aktea

3 700 kr

STYR, REGLER & KLIMATSKAL 
Rätt optimerade system och ett bra 
klimatskal har en stor påverkan på 
energikostnader och inomhusklimat. 
Kursen kompletterar de andra  
kurserna om inomhusklimat, värme- 
system och ventilation och knyter  
därmed ihop säcken i teknik-
utbildningen för driftpersonal. Med 
gemensam problemlösning och analys 
utifrån verkliga exempel, avläsning, 
tolkning och analys av driftbilder  
m m. 

Längd 

Plats 

Föreläsare 

Halvdagsutbildning, 
3 tim mar

Distanskurs via webb 

Carl Asp, 
Aktea

Pris 3 700 kr
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Välj de kurser som 
intresserar dig mest, eller 
anmäl dig till alla och få 
10% rabatt!

aktea.se/akademi
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http://www.aktea.se/akademi 

