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Byggingenjörsprogrammet
Khattab Alsabaawi, Andrej
Petkovic

Kvinnligt ledarskap utifrån
männens perspektiv

khattab.omar96@yahoo.com

Linnéa Tiberg

Addera mervärde till planoch byggprocessen med
Nature-based solutions

linneatiberg@gmail.com

Matilda Krohn

Brandskydd av
stålkonstruktioner - En
jämförelse mellan
brandskyddsmålning och
ökad dimensionering

matilda@krohns.se

Niclas Hansson, Jimmy
Tieu

Byggandets största
bidragande faktorer på
klimatpåverkan under
byggskedet (A1-A5) för ett
flerbostadshus i betong

hansson.nicke@hotmail.com

Axel Persson & Rikhard
Rautjärvi

Dimensionering av pelare
och balkar i ett bostadshus
med UHPC, respektive NC En jämförelsestudie ur
aspekten, en hållbar
design

axelp_321@hotmail.com
rikhardrautjarvi@gmail.com

AlBara Dimashki

Dimensionering av platta
på mark. En jämförelse
mellan handberäkningar
och datorberäkningsprogram.

bro0o096@gmail.com

Adil Aban
Annie Rasmussen

En byggnads
energiprestanda - Hur
påverkar
isoleringstjockleken en
byggnads klimatskärm

adel.aban@hotmail.com

Samuel Bentil

Examensarbete

Mr.samuelbentil@hotmail.com

Oliver Lovric

Exoskelett på
byggarbetsplatsen: En
kvalitativ och kvantitativ
studie om dess
användbarhet

oliver_lovric@live.se

Albin Lundgren, Rudolf
Bengtsson

Fiberarmerad betong. En
analys av fiberarmerat
plattbärlag

albin.lundgren.96@gmail.com
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Sara Alhali

Formminnelegeringar - En
jämförandestudie mellan
en ny typ av förstärkning
och traditionella
förstärkning av broar

saralh16@student.hh.se

Lorik Topalli och Simon
Janson

Innovation inom
byggsektorn under Covid19 pandemin

loriikt@gmail.com

Philip Holmqvist & Stefan
Radojevic

Klimatberäkningar i
byggprojekt - Hur kan
LFM30 bidra till
utveckling?

philipholmqvist14@gmail.com

Sandra Nilsson

Klimatförbättrad Betong

ni96sa@hotmail.com

Emma Backelund

Logistik av
avfallshantering i
byggprojekt

emma.backelund98@hotmail.com

Ted Adbro

Minskad energiförbrukning
med avseende på
tegelyttervägg

ted.adbro@gmail.com

Mohammad Al-ali och
Mohammad Ali

Prognostisering av form
rivnings tider med hjälp av
PPB

mohadali8915@gmail.com

Clas Jacobson

Projektledarens
kompetens: En kvalitativ
studie om hur
projektledarens kompetens
upplevs och förväntas
utifrån olika aktörers
perspektiv

clas.jj98@gmail.com

Philip Eric

Stampad lerjord som ett
hållbart
konstruktionsmaterial

philip.eric1@gmail.com

William Berg och
HannaLovisa Gustafsson

Utvecklingen för en
cirkulär ekonomi i
byggbranschen

williamerikberg@gmail.com

Ida Bjärehäll, Fredrika
Beckman

Datorverktyg i
projekteringsprocessen En studie om hur det
påverkar
konstruktörers förståelse

ida@bjarehall.com ,
fredrika.beckman@gmail.com

Hana Salih, Matin
Khagebahri

Vilka faktorer är avgörande
för prefabricerade
träelement för att få en
optimal transport inom
byggbranschen?

Hanasalih98@hotmail.com,
Matinkh2016@hotmail.com
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