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Betongkurs Klass II
- Platsgjutning av betong

Är du i behov av Klass II behörighet för 
platsgjutning av betong?
Då är det här kursen för dig!

Denna behörighetskurs ger deltagarna den kunskap 

om teknik och regelverk som erfordras för att de ska 

kunna leda och övervaka platsgjutningar av betong i 

kompetensklass II. 

Kursen ger en ökad förståelse för materialet betong 

samt teoretiska kunskaper om produktionsmetoder 

för platsgjutning.

Utbildningsledarna är givetvis med under hela kursen. 

Med sin pedagogiska kompetens och kunskap om 

betong gör de sitt allra bästa för att du ska kunna klara 

kursen med godkänt resultat     

Ett års praktik och godkänd tentamen samt närvaro 

vid laboration krävs för att få intyget om kompetens. 

Kursen uppfyller de krav som Svenska 

Betongföreningens råd för teknik och 

vidareutbildning formulerat.

Kurslängd är 7 dagar

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer verksamma inom 

platsgjutning av betong

Kurstillfällen
Göteborg
Scandic Opalen & RISE i Borås
4-8 och 19-20 oktober 2021

Stockholm
Scandic Star Sollentuna
18-22 oktober och 2-3 november 2021
17-21 januari och 3-4 februari 2022

Malmö
Quality Hotel View
28 februari - 4 mars och 17-18 mars 2022

Delvis Online
21-25 mars och 30 mars - 1 april 2022 ONLINE
7-8 april 2022  PÅ PLATS 

BETALNINGSINFORMATION
I kursavgiften ingår dokumentation och 
måltider enligt programmet

���╅��
https://www.ri.se/sv/utbildning

KONTAKTPERSON
Rickard Sundvall 
ϋόϋν516 68 61 
rickard.sundvall@ri.se

CeciliaEk
Överstruket
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Betongkurs Klass II
- Platsgjutning av betong

Vecka 1

Måndag 18 oktober

09:30 - 16:30 Samling med kaffe
Materialet betong 
Betongtillverkning och färskbetongs egenskaper

Tisdag 19 oktober - torsdag 21 oktober

08:00-17:00
Nedbrytning av exponeringsklasser  

Tekniska regelverk

Kontroll och mätning

Armering

Ritningsläsning och armeringshandlingar 

Fukt i betong

Utförande vid betongarbeten

Betongens tillstyvnad och hårdnande

Speciell betongteknik och prefab betong

Formbyggnad

Egenskaper hos hårdnad betong

Fredag 22 oktober 

8:00-16:00

Vecka 2

Tisdag 2 november

08:30 - 17:00 Laboration

Onsdag 3 november

08:00-17:00 Tentamen




