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Betongkurs
Klass II och Klass I
Höst 2009 / Vår 2010

Höst 2009 / Vinter 2010
Betongkurs Klass II

Betongkurs Klass I

För att få påbörja Klass II krävs 6 månaders praktik.

För att få påbörja Klass I krävs Klass II,
tentamen och laboration, samt 1 års praktik.

Klass II kurserna ger den kunskap om teknik och
bestämmelser som erfordras för att deltagaren ska
kunna leda och övervaka platsgjutning av betong
samt tillverkning av betongelement och fabriks
betong i utförande/tillverkningsklass II.

Klass I kurserna ger den kunskap om teknik och
bestämmelser som erfordras för att deltagaren ska
kunna leda och övervaka platsgjutning av betong
samt tillverkning av betongelement och fabriks
betong i utförande/tillverkningsklass I.

Kurslängd är 7 dagar för Platsgjutning av betong
och 10 dagar för Betongelementtillverkning respektive Fabriksbetongtillverkning.

Kurserna pågår under två veckor. Första veckan är
gemensam för alla inriktningar och den andra
veckan genomförs separat.

– Platsgjutning av betong
– Betongelementtillverkning
– Fabriksbetongtillverkning

– Platsgjutning av betong
– Betongelementtillverkning
– Fabriksbetongtillverkning

Vad ger Betongkurs Klass II och I?
Kurserna ger tillsammans med godkänd praktik intyg om kompetens. De ger en ökad förståelse för materialet betong samt teoretiska kunskaper om produktionsmetoder inom respektive område.
Klass II kurserna är utformade så att de ger en grundläggande kompetens och Klass I kurserna är utformade både som en fördjupning och breddning av Klass II kurserna. Under kursernas gång varvas föreläsningar med övningsuppgifter. Kurserna är mycket komprimerade och
kräver deltagarnas engagemang även kvällstid med hemuppgifter.

CBI har anordnat Klass II och Klass I kurser sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Förutom kursverksamhet ingår även forskning och uppdrag i CBI:s verksamhet. Vi
som arbetar som kursledare har daglig kontakt med CBI:s samlade expertis inom betongforskningsområdet och kontinuerlig kontakt med byggbranschen. Detta gör att vi kan upprätthålla en hög kompetensnivå. Några av föreläsningarna hålls av oss. Vi är med hela tiden
under kursernas gång. De övriga föreläsningarna hålls av externa föreläsare, som alla arbetar
aktivt i branschen. De har gedigna kunskaper och undervisar på ett professionellt sätt. CBI
är av Svenska Betongföreningen godkänd utbildningsgivare.
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CBI:s verksamhet

Kursfakta
Deltagare

Förkunskaper inför Klass I

Kurserna ger tillsammans med godkänd praktik
intyg om kompetens inom respektive område.
Även andra som inte efterfrågar intyg om kompetens är välkomna.

För att få tentera för Klass I kompetens krävs
minst godkänd Klass II tentamen samt deltagande
i de laborationer som ingår i Klass II kursen.
Bifoga Klass II intyg vid anmälan till Betongkurs
Klass I.

Krav för att erhålla intyg om kompetens
För att erhålla intyg om kompetens krävs vissa
förkunskaper, godkänd praktik, deltagande i obligatoriska laborationer, utbildning samt godkänd
skriftlig tentamen. Minst hälften av praktiken
ska vara genomförd innan utbildningen påbörjas.
Intyg om kompetens kan utfärdas efter avslutad
utbildning när all praktik genomförts.

Praktik
Inom respektive område krävs ett års praktik för
Betongkurs Klass II och två års praktik för
Betongkurs Klass I. Praktikintyg som visar arbetets innehåll och omfattning ska uppvisas.

Program
Detaljprogram delas ut vid kursstart. Varje dag
startar normalt 08.00 och slutar 17.00.

Plats / tid / kurs / kursnr
Betongkurs Klass II
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

7-11 sept och 21-25 sept 2009
14-18 sept och 28 sept-2 okt 2009
5-9 okt och 22-23 okt 2009
8-12 mars och 25-26 mars 2010

Kurs nr
Betongelementtillverkning		
Fabriksbetongtillverkning		
Platsgjutning av betong		
Platsgjutning av betong		

45
43
44
55			

Platsgjutning av betong		
Betongelementtillverkning		
Platsgjutning av betong		
Platsgjutning av betong		
Fabriksbetongtillverkning		
Platsgjutning av betong		

40
41
42
50
51
56

Betongkurs Klass I
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Malmö

9-13 och 23-27 nov 2009
9-13 och 23-27 nov 2009
30 nov-4 dec och 14-18 dec 2009
18-22 jan och 1-5 febr 2010
18-22 jan och 1-5 febr 2010
19-23 april och 3-7 maj 2010

Kursavgift
17 600:- exkl moms för Betongkurs Klass II – Platsgjutning av betong
21 400:- exkl moms för Betongkurs Klass II – Fabriksbetongtillverkning
23 500:- exkl moms för Betongkurs Klass II – Betongelementtillverkning
25 100:- exkl moms för Betongkurs Klass I
Kurslitteratur, lunch och kaffe ingår.

Anmälan / Information
Anmälningsblankett finns på folderns sista sida eller gör anmälan direkt på www.cbi.se.
Har du frågor kring kurserna kontakta Maria Wirström, 08-696 11 07 eller maria.wirstrom@cbi.se.

Anmälan

Regler för avanmälan

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än en
vecka före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.
Sista vardag före kursens start eller samma dag
debiteras hela kursavgiften.

Betongkurs Klass II och Klass I
Jag anmäler mig till kurs nr:
OBS! Vid anmälan till Betongkurs Klass I, bifoga Klass II-intyg.
Namn
Faktureringsadress (samtliga uppgifter måste fyllas i):
Namn/Referensnr
Företag
Adress
Postnr / Ort
Organisationsnr
Arbetsplats:
Företag
Adress
Postnr / Ort
Telefon

Fax

e-post
Datum
Underskrift
Anmäl dig via vår hemsida eller faxa till Maria Wirström, fax nr 08-24 31 37

CBI Betonginstitutet
100 44 Stockholm
tel 08-696 11 00
fax 08-24 31 37
cbi@cbi.se

c/o SP, Box 857, 501 15 Borås
tel 010-516 50 00
fax 033-13 45 16
www.cbi.se

ingår i SP-koncernen

