
SIFU har utbildningar för hela näringslivet, 
både privat och offentlig sektor

En bra utbildning 
håller vad den lovar

Vi stärker din 
kompetens!

sifu.se



Platsgjutning klass III-U 
grundläggande betongteknik 
| 2 dagar

Utbildningen ger dig grundläg-
gande kunskap om materialet 
betong och varför olika regler 

för material och produktion finns. Du får 
ökad kunskap om vad som är viktigt och 
kritiskt för att utföra platsgjutning av 
betongkonstruktioner.

Platsgjutning klass III-U 
| Online

Utbildningen ger dig grundläg-
gande kunskap om materialet 
betong. Webbutbildningen sker 

med förinspelade filmer och texter där 
du genomför kursen i ditt eget tempo.

Platsgjutning klass II-U 
| 7 dagar

Detta är en utbildning för dig 
som t.ex. är arbetsledare, 
plats- eller produktionschef. 

Kursen behandlar betongteknologi, 
armeringsteknik, formbyggnad och 
ritningsläsning samt översiktligt olika 
användningsområden för betong. 
Kritiska moment vid utförande med 
inriktning mot husbyggnadsarbeten 
betonas. 

Platsgjutning klass I-U 
| 10 dagar

Denna utbildning fördjupar 
betongkurs klass II och foku-
serar mot en mer ingående 

förståelse för materialegenskaper, 
tillverknings- och produktionsmetoder 
samt kvalitetssäkring. Utbildningen ska 
ge dig som deltagare tillräcklig kunskap 
om teknik och tekniska bestämmelser 
för att du ska kunna leda och övervaka 
platsgjuten betong I kompetensklass 1U. 
Erhållet kursintyg ger behörighet att leda 
betongarbeten i utförandeklass I.  

Platsgjutning – 
Uppdateringskurs | 2 dagar

Kursens syfte är att ge en 
konkret uppdatering avseende 
platsgjutning av betong i ut-

förandeklass II och I. Vi tar upp nyheter 
inom regelverk, materialteknik och 
arbetsutförande. Genomgång av nya och 
uppdaterade regelverk och standarder.

Betongelementtillverkning 
– för konstruktörer och 
projektörer | 2 dagar

Utbildningen vänder sig till kon-
struktörer, projektörer, planerare 
m.fl. Det är av största vikt att 

ritningar och beskrivningar blir korrekta 
och möjliggör en effektiv produktion. 
Kursen innehåller de viktigaste momen-
ten för att säkerställa och bibehålla hög 
kvalitet inom betongvarutillverkning. 

Betongelementtillverkning 
klass III - grundläggande 
betongteknik | 2 dagar

Utbildningen ger dig aktuell 
kunskap om regler och vad som 
är viktigt att förstå vid tillverk-

ningen av betongelement och betong-
varor. Hantverket vid tillverkning och 
hantering från avformning via 
utlastning till montag, är kritiskt 
eftersom betongelementens prestanda 
är garanterade.

Betongelementtillverkning 
klass II-E | 10 dagar

Utbildningen ger en god 
kunskap om tekniska bestäm-
melsers krav som överförs till 

praktisk verksamhet för att åstadkomma 
en hög kunskaps- och kvalitetsnivå hos 
personal inom betongelementindustrin.

Betongelementtillverkning 
klass I-E | 10 dagar

Denna utbildning fördjupar 
betongkurs klass II med fokus på 
att leda och övervaka tillverkning 

av betongelement i kompetensklass I-E. 
Du får konkret kunskap om betongens 
egenskaper som branschen kräver för att 
utföra klass I arbeten.

Produktionsplanering 
Betong – PPB | 1 dag

Med den här utbildningen får du 
som platschef stöd i din plane-
ring av gjutningar med hjälp av 

det branschgemensamma modulbasera-
de verktyget. Det ger samtidigt stöd till 
betongtillverkare och konsulter. Kursen 
hjälper dig att tillvarata och möjliggöra 
förbättrad kvalitet, utnyttja byggtid, sänka 
kostnader samt förbättra ekonomin i 
samband med betonggjutningar.

Betongreparationer | 2 dagar 

Nya metoder och material för 
betongreparationer utvecklas 
kontinuerligt och vår utbildning 

hjälper dig att hitta rätt i det stora urval 
som finns tillgängligt. Du får goda kun-
skaper om skademekanismer samt hur 
du planerar och utvärderar en tillstånds-
bedömning. Du lär dig också att välja rätt 
reparationsmetod och material.

Fabriksbetongtillverkning 
klass II-T | 10 dagar

Denna utbildning ger dig bra 
kunskap om materialet betong, 
teknik och bestämmelser för 

att du ska kunna leda och övervaka 
betongmassatillverkning i tillverknings-
klass II. Du ges även kompetens för att 
vara ställföreträdare för den person som 
leder och övervakar betongmassatill-
verkningen i tillverkningsklass I.

Fabriksbetongtillverkning 
klass I-T | 10 dagar

Utbildningen ger dig fördjupad 
kunskap för att du skall kunna 
leda och övervaka betongmas-

satillverkning i kompetensklass 1-T 
samt kompetens för att bli AD (Ansvarig 
driftsledare)

Fixeringssvetsning | 2 dagar

Vi riktar in oss på ihopsvetsning 
av armeringsstänger i syfte att 
fixera deras inbördes läge under 

transport, gjutning och bearbetning. 
Särskilda krav ställs på hållfasthet och 
seghet hos svetsförband och regler finns 
för hur detta ska kontrolleras. Svetsning 
av armering bör utföras i enlighet med 
bestämmelserna i Nordcerts Regelverk 
CB25-EN.Vi

 re
se

rv
er

ar
 o

ss
 fö

r e
v.

 tr
yc

kf
el

 o
ch

 ju
st

er
in

ga
r. 

Se
na

st
 u

pp
da

te
ra

d 
no

ve
m

be
r 2

02
2

Boka din kurs på www.sifu.se eller kontakta oss 031-350 55 00  |  info@sifu.se

Vi svarar på dina frågor och 
hjälper dig med rådgivning om 
rätt utbildning!
INOM BETONGOMRÅDET kan du välja mellan många utbildningar 
som stärker dina kunskaper. SIFU erbjuder både öppna och företags-
anpassade kurser, i klassrum eller på distans. 

Vi har flertalet konferenser, samt ett utbud onlineutbildningar där du 
själv väljer när och var du vill gå. 

Önskar du rådgivning, mer information eller vill boka din nästa utbild-
ning – ring eller skicka ett mail. Vi är måna om att du ska vara nöjd 
med din utbildning och att den ska motsvara dina förväntningar.

Välkommen till oss på SIFU!

Maja Thorsén
Ansvarig Projektledare

0765 27 55 01 | maja.thorsen@sifu.se

Johan Ottosson
Key Account Manager

0765 27 55 29 | johan.ottosson@sifu.se

Kristina Pedersen
Ansvarig Marknadsförare

0765 27 55 38 | kristina.pedersen@sifu.se

Vi arbetar med SIFUs 
betongutbildningar

Göteborg
Drakegatan 7, Gårda

Stockholm
7a Odenplan/SIFU, 

Norrtullsgatan 6

Växel
031-350 55 00

info@sifu.se
www.sifu.se

SIFU utbildar årligen 
hundratals ingenjörer och 

yrkesarbetare inom betong

Våra lärare har gedigen
kompetens och yrkeserfarenhet 

och är måna om att du som 
kursdeltagare skall känna 

dig trygg med att få 
relevant kunskap

Boka i god tid

Boka i god tid

Vid godkänd genomförd betongkurs registrerar 
vi dig kostnadsfritt i ID06 kompetensdatabas

SIFU är godkänd 
utbildningsaktör 
av Svenska 
Betongföreningen 
och följer kraven 
i betongrapport 8

*

*

*

* *

*

* Dessa kurser ingår i betongrapport 8

4,4/5
Snittbetyg på våra

betongkurser



Våra utbildningsområden 

www.sifu.se   |   031-350 55 00   |   info@sifu.se

FÖLJ OSS PÅ

Betong  |  Bygg och anläggning  |  Elteknik  |   Energi   
Entreprenadjuridik  |  Fastighet  |  Hälsa, vård och omsorg  

 Industriproduktion  |  Inköp och ekonomi  |  Kemikalier och  
laboratorieverksamhet  |  Ledarskap och projektledning  

Skola  |  Strålskydd  |  Vatten och avlopp  |  VVS

Gedigen kunskap och erfarenhet         Kvalitet och hög kundnöjdhet
Flexibla utbildningar anpassade efter dina behov

       En 100-årig historia

KURSER  |  KONFERENSER  |  ONLINE 
i klassrum, på distans eller företagsanpassat hos er
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Med SIFU får du


