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CBIs kursverksamhet
CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största
andelen har genom alla år varit är Klass I och Klass II kurser och är så än i dag.
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 har kontinuerlig kontakt med byggbranschen.
Detta gör att vi kan upprätthålla en hög kompetensnivå. Vi är med hela tiden under kursernas gång.
Några av föreläsningana hålls av oss, 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.

BETONGKURS KLASS II & I
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.
Från 2012 ska kurserna benämnas enligt den svenska standarden SS 13 70 06. Detta är en hjälpstandard
till den europeiska utförandestandarden SS-EN 13670. Denna ändring innebär endast att namnet på
kurserna ändras, innehållet och förkunskaperna är de samma som tidigare. Kursernas utbildningsplaner
finns i Svenska Betongföreningens Betongrapport nr 8; Vidareutbildning inom betongområdet som kan
laddas ner på vår hemsida www.cbi.se.

Betongkurs Klass II

Betongkurs Klass I

– Platsgjutning av betong – kompetensklass II-U
– Fabriksbetongtillverkning – komptensklass II-T
– Betongelementtillverkning – kompetensklass II-E

– Platsgjutning av betong – kompetensklass I-U
– Fabriksbetongttillverkning – kompetensklas I-T
– Betongelementtillverkning – kompetensklass I-E

Klass II-kurserna ger den kunskap om teknik och
regelverk som erfordras för att deltagaren ska kunna
leda och övervaka platsgjutning av betong samt
tillverkning av betongelement och fabriksbetong i
kompetensklass II.
Kurslängd är 7 dagar för Platsgjutning av betong
och 10 dagar för Fabriksbetongtillverkning respektive
Betongelementtillverkning. Ett års praktik, godkänd
tentamen samt närvaro vid laboration krävs för att
få intyg om kompetens.

Klass I-kurserna ger den kunskap om teknik
och regelverk som erfordras för att deltagaren ska
kunna leda och övervaka platsgjutning av betong
samt tillverkning av betongelement och fabriksbetong i kompetensklass I.
Kurslängden är 10 dagar. Första 5 dagarna, vecka
ett, är gemensam för alla inriktningar och den
andra veckan är speciellt anpassad för respektive
inriktning. Två års praktik samt godkänd tentamen
krävs för att få intyg om kompetens.

För att få påbörja Klass II krävs 6 månaders praktik.

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

Krav för att erhålla intyg om kompetens
För att erhålla intyg om kompetens krävs vissa förkunskaper, godkänd praktik, genomförd utbildning
inklusive obligatoriska laborationer 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. Även andra som inte efterfrågar intyg om kompetens är välkomna.

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

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

Betongkurs klass II
Plats

Tid

Kurs

Kursavgift

Kursnr.

Stockholm

15-19 jan och 1-2 feb 2018

Platsgjutning av betong

20 200:-

278

Stockholm

19-23 feb och 8-9 mars 2018

Platsgjutning av betong

20 200:-

277

Umeå

26 feb-2 mars och 15-16 mars 2018

Platsgjutning av betong

20 200:-

276

Malmö

5-9 mars och 22-23 mars 2018

Platsgjutning av betong

20 200:-

275

Stockholm

27-31 aug och 10-14 sep 2018

Fabriksbetongtillverkning

24 200:-

288

Stockholm

27-31 aug och 10-14 sep 2018

Betongelementtillverkning

25 200:-

289

Stockholm

3-7 sep och 20-21 sep 2018

Platsgjutning av betong

20 800:-

290

Göteborg

8-12 okt och 24-25 okt 2018

Platsgjutning av betong

20 800:-

296

Stockholm

22-26 okt och 8-9 nov 2018

Platsgjutning av betong

20 800:-

297

Kursnr.

Betongkurs klass I
Plats

Tid

Kurs

Kursavgift

Stockholm

22-26 jan och 5-9 feb 2018

Platsgjutning av betong

30 400:-

281

Stockholm

22-26 jan och 5-9 feb 2018

Fabriksbetongtillverkning

30 400:-

282

Umeå

26 feb - 2 mars och 12-16 mars 2018

Platsgjutning av betong

30 400:-

280

Malmö

9-13 april och 23-27 april 2018

Platsgjutning av betong

30 400:-

279

Stockholm

1-5 okt och 15-19 okt 2018

Platsgjutning av betong

31 300:-

294

Stockholm

5-9 nov och 19-23 nov 2018

Platsgjutning av betong

31 300:-

295

Stockholm

5-9 nov och 19-23 nov 2018

Betongelementtillverkning

31 300:-

298

Göteborg

26-30 nov och 12-14 dec 2018

Platsgjutning av betong

31 300:-

299

Alla priser är exkl. moms
Kurslitteratur, lunch och kaffe ingår i avgiften

ÖVRIGA KURSER 2018
Kurslitteratur, lunch och kaffe ingår i avgiften

Betongkurs Klass III
Kursen ger grundläggande
kunskaper om materialet betong
och vänder sig främst till yrkesarbetare, men även till dig som
tänker gå Klass II framöver eller
bara är intresserad av baskunskaper
om betong.
Kursen innehåller bland annat;
beskrivning av delmaterialen i
betong, egenskaper hos färsk och
hårdnad betong, armeringens
funktion, nedbrytningsprocesser
samt hur val av betongsammansättning och hanteringen
på arbetsplatsen kan påverka den
färdiga betongkonstruktionens
egenskaper.
För vem / tid och plats / pris
Kursen vänder sig främst till
yrkesarbetare men även till konstruktörer, projektörer och andra
som vill ha grundkunskaper om
betong.
Den fungerar även som förberedelse
för dig som ska gå behörighetskurser.
20-21 mars 2018, Stockholm
15-16 maj 2018, Lund
25-26 september 2018, Stockholm
6 500:- exkl. moms

Uppdatering av
betongkurs Klass I och II
- Platsgjutning av betong
Syftet med kursen är att ge
en effektiv uppdatering avseende
platsgjutning av betong i kompetensklasserna I och II.
Vi tar främst upp nyheter inom
regelverk men även materialteknik och arbetsutförande behandlas.
För vem / tid och plats / pris
Främst för de som tidigare gått
Betongkurs Klass I och/eller II –
Platsgjutning av betong.
22-23 maj 2018, Stockholm
10 700:- exkl. moms

Eurokod 2

KVÄLLSKURS!

- Dimensionering av
betongkonstruktioner
Större delen av Europa har nu
gått över till att dimensionera
byggnadsverk med de nya Eurokoderna. Sedan maj 2011 gäller
dessa fullt ut även i Sverige, vilket
innebär att all dimensionering
skall ske med Eurokoder.
Man måste alltså ha kunskap
om dem för att kunna projektera
i Sverige men kunskapen ger
dessutom möjlighet att arbeta i
utlandet.
Denna kurs ger en översiktlig
orientering i Eurokodsystemet och
en grundlig genomgång av Eurokod 2. Kursen tar upp en hel del
exempel och innehåller många
övningsuppgifter.
För vem / tid och plats / pris
Konstruktörer och projektörer.
15 måndagskvällar mellan
kl. 16.00 - 19.00 från
17 september 2018 t.o.m.
15 april 2019, Stockholm
19 900:- exkl. moms

Övrigt
Svenska Betongföreningens
handbok till Eurokod 2, Rapport
nr 15, övrigt kursmaterial samt
kaffe och lättare förtäring ingår.

Regler kring utförandet

Krossad ballast i betong

Betongreparationer

Kursen tar upp regelverken som
styr byggandet i betong.
Hur hänger myndigheternas
regelverk ihop med beställarnas?
Vad är en utförandespecifikation?
SS-EN 13670 och SS 13 70 06
kommer att behandlas samt PBL
och AMA.

Kursen beskriver skillnader
mellan ballast av naturmaterial och krossat berg och hur de
påverkar egenskaperna i såväl
den färska som den hårda
betongen.
Användbara metoder för karaktärisering av ballast redovisas liksom olika proportioneringsmetoder.
I kursen ingår laborationer
med karaktärisering av finmaterial samt tillverkning och
provning av betong med fin
ballast av natur- respektive
krossat material.

- Praktiskt inriktad kurs
för operatörer, arbetsledare
och beställare/konsulter

För vem / tid och plats / pris
Konsulter, byggledare,
entreprenörer och beställare.
29-30 maj 2018, Stockholm
10 700:- exkl. moms

Undervattensgjutning
- Behörighet för arbetsledare,
provtagare och operatörer
I samarbete med Vattenfall
Research & Development AB.

Genomgången kurs och godkänd
skriftlig tentamen ger behörighet
för undervattensgjutningar av
Trafikverkets, och andra beställares, konstruktioner. Kurslängd
är fyra dagar för arbetsledare och
provtagare samt två dagar för
operatörer.
För vem / tid och plats / pris

Arbetsledare och provtagare
för undervattensgjutningar.

För vem / tid och plats / pris
Kursen vänder sig i första
hand till personal vid betongfabriker och krossanläggningar
för ökad kunskap och förståelse för proportionering och
hantering av betong med krossad ballast
2-3 maj 2018, Stockholm
21 - 22 aug 2018, Stockholm
14 500:- exkl. moms

Kursen tar bland annat upp
allmän betong- och reparationskunskap, arbetsbeskrivningar,
förbehandling, lagning med
reparationsbruk och betong,
regelverk, ytbehandling samt
informerar om specialmetoder
avseende reparation och förstärkning.
Kursen avslutas med praktiska
övningar samt en examination
för dem som önskar behörigheten.
Kursen bygger på standardserien SS-EN 1504; Betongkonstruktioner – Produkter och
system för skydd och reparation, som också till vissa delar
ingår i kursmaterialet.
För vem / tid och plats
Operatörer, arbetsledare och
beställare/konsulter som ska
utföra reparationsarbeten. Samt
övriga intresserade som ej
behöver behörigheten.
26 feb - 1 mars 2018, Stockholm
12-15 nov 2018, Stockholm
18 200:- exkl. moms

23-26 april 2018, Älvkarleby
1-4 okt 2018, Älvkarleö
19 600:- exkl. moms

För vem / tid och plats / pris

Operatörer vid undervattensgjutningar.
23 -24 april 2018, Älvkarleby
1-2 okt 2018, Älvkarleö
11 200:- exkl. moms

Anmäl dig på
www.cbi.se
Frågor?
010-516 68 73
cecilia.eklund@ri.se

RISE CBI Betonginstitutet
Kursverksamheten

Ulrika Engvall

Eva Bertfelt

Jonas Ericsson

Nils Davant

Gruppchef

Kursledare

Kursledare

Kursledare

Marléne Johansson Cecilia Eklund
Kursledare

Kursadministratör

Den 1 januari 2018 integreras RISE CBI Betonginstitutet AB med det nya svenska
forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden AB.
CBIs kursverksamhet med fokus på utbildning inom betongområdet är en del av
RISE division Samhällsbyggnad. I den nya enheten har all kunskap samlats för att möta
samhällets behov av utveckling med målet att skapa en hållbar framtid.
Det innebär att CBIs verksamhet med oberoende forskning, utredning, provning och
utbildning inom betong och berg fortsätter med nya möjligheter att förbättra och utveckla
våra tjänster i samverkan med er.

Välkommen till våra utbildningar!

Anmälan
Jag anmäler mig till följande kurs (kursnr):
(OBS! Vid anmälan till Klass I: Bifoga intyg från Klass II samt
pratikintyg)

Namn:

Anmäl dig på
www.cbi.se
eller skicka anmälan till:
Cecilia Eklund
RISE CBI Betonginstitutet
Drottning kristinas väg 26
114 28 Stockholm
cecilia.eklund@ri.se

Faktureringsadress (samtliga uppgifter måste fyllas i)
Namn/Referensnr:
Företag:
Adress:
Postnr / Ort:
Organisationsnr:

Arbetsplats
Företag:
Adress:
Postnr / Ort:
Telefon:
E-post:

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.

CBI Kursverksamhet
www.cbi.se

RISE CBI Betonginstitutet
Drottning Kristinas väg 26
114 28 Stockholm

Brinellgatan 4
504 62 Borås

Scheelevägen 27
223 63 Lund

