KURSPROGRAM
hösten 2019 / våren 2020

Utbildningar för hela näringslivet,
både privat och offentlig sektor:

Bygg, Elteknik, Energi och Fastighet,
Gasol, Ledarskap, Management,
Medicinteknik, Samhällsbyggnad, Skola,
Strålskydd, VA, VVS och Vård

Kurser för kompetensutveckling
Se fler kurser på www.teknologiskinstitut.se

Kvalitetspolicy
Teknologisk Institut erbjuder marknaden kunskapsprodukter, som utvecklats enligt kundernas behov och som
ska kännetecknas av en sådan kvalitet att de förtjänar och
vinner våra kunders fulla förtroende gång på gång.
Alla medarbetare inom Teknologisk Institut ska bidra utifrån sin position, genom att agera och bidra med ett aktivt
arbete.
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För att vi ständigt ska bli bättre och varje uppgift
som utförs:
– blir rätt från början
– blir en god referens för ett långsiktigt samarbete
– och att vi infriar vad som lovats och förväntas

Teknologisk Institut AB Sverige
Vi är ett kvalitetsauktoriserat utbildningsföretag
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Teknologisk Institut levererar!
Våra erfarna professionella föreläsare förankrar utbildningarna till vardag och verklighet, allt för att du ska
tillgodose dig aktuella kunskaper på bästa sätt.
För oss som utbildningspartner är det viktigt att du ska
känna dig nöjd precis hela vägen, från början till slut.

Därför ser vi regelbundet över utbildningsinnehåll,
efterfrågan och kundnöjdhet. Du och din organisation
ska kunna mäta kundernas krav på utveckling och
förändring – därför ger vi dig den k
 ompetens och
utbildning som efterfrågas.

Ett axplock av svenska Teknologisk Instituts kunder
Assemblin, Bravida, Caverion, Coor, Huddinge Samhällsfastigheter AB,
Lokalförvaltningen GBG, NCC, Nordomatic, Nordvalvet, PEAB, SAAB,
SERNEKE, SISAB, SKANSKA, Systemair Ulricehamns Energi, Vattenfall,
Ventilationskontroll Aeolus AB, Veolia Nordic, ÅF
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”

Teknologisk Institut höjer
kompetensen i svenskt
näringsliv både i privat
och offentlig sektor.

Teknologisk Institut – Kursprogram hösten 2019 / våren 2020

5

BYGG

”Visa mig hur du bygger
och jag ska säga dig
vem du är.”
Christian Morgenstern 1871–1914
(tysk författare)
Läs mer om
kursområdet här!

Byggledning
Byggprojektledning

ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNING

Installationssamordning

Utbildningen ger grunderna till effektiv projektledning för bygg
branschens aktörer. En systematisk och effektiv byggprojektledning
är en framgångsfaktor för god ekonomi, kvalitet, miljö och säkerhet
genom hela byggprocessen. Dagens verksamheter ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl
tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende.

Det är idag inte ovanligt att 50-60% av den totala byggkostnaden
utgörs av installationstekniska system. Med denna utbildning i
bagaget kan du hålla tidsplaner och därmed säkerställa kvalitet och
säkerheten vid installationssamordning.

GÖTEBORG 2019-09-09 GÖTEBORG 2019-11-04
STOCKHOLM 2019-12-11 GÖTEBORG 2020-01-29
STOCKHOLM 2020-03-18 GÖTEBORG 2020-05-06

PRIS: 14 100 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 2759
PRIS: 15 500 SEK exkl moms

Projekteringsledning
Kursen vänder sig till dig som har ansvaret att leda projekterings
arbetet i byggprojekt och till dig som är, eller kommer att bli ansvarig
för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller
projektledande konsulter. Eftersom projekteringsskedet är det skede
då byggnadens utformning och funktion påverkas allra mest krävs rätt
kompetens, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.
STOCKHOLM 2019-10-21 GÖTEBORG 2019-11-18
STOCKHOLM 2020-04-15 GÖTEBORG 2020-06-01
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4032
PRIS: 15 500 SEK exkl moms

Kontrollansvarig – N och K enligt nya PBL
Denna kurs med helt nytt upplägg är skapad för dig som vill bli
certifierad KA enligt nya PBL. Den nya lagen började gälla från den
2 maj 2011 och mycket goda kunskaper om bygglagstiftning är
nödvändig i rollen som kontrollansvarig. Kompetenskraven på den
kontrollansvariga delas upp i två nya behörighetsklasser N och K.

STOCKHOLM 2019-09-23 GÖTEBORG 2020-04-22
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4275

Installationssamordning fördjupning

GÖTEBORG 2019-11-18 STOCKHOLM 2020-05-18
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4279
PRIS: 11 990 SEK exkl moms

Ritningsläsning – Bygg
Utbildningen lär dig att läsa och förstå byggnadsritningar och
deras uppbyggnad. Vi går igenom olika ritningstyper och versioner.
Genom övningsuppgifter får du kunskap om vilka regler som berör
ritningens innehåll samt vad linjer, text och mått som anges på
ritningen betyder.
GÖTEBORG 2019-10-10 STOCKHOLM 2020-03-16
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4299
PRIS: 8 200 SEK exkl moms

STOCKHOLM 2019-10-07 GÖTEBORG 2019-10-23
STOCKHOLM 2020-04-15 GÖTEBORG 2020-05-25
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4106
PRIS: 12 900 SEK exkl moms
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NYHET!

Fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper i installationssamordning i projekt. Lär dig mer om olika fackområden avseende
funktioner och krav men även olika systemval och dess påverkan i
byggnaden. Kursen lägger tyngdpunkten på de praktiska delarna när
det gäller slutskedet med injusteringar, provningar och framförallt
samordnad funktionsprovning.
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BYGG

Juridisk fördjupning av bygglovsprocessen

NYHET!

Rättssäkra ditt arbete kring bygglovsprocesser för att kunna göra en
korrekt och rättssäker bedömning! Under kursen får du metoder och
strategier för att kunna hantera dina bygglovsprocesser med trygghet. Du får en djupdykning i hela bygglovsprocessen, vad som gäller
kring olika områdesbestämmelser och vad lagen säger kring förutsättningar och lämplighet. Vi går igenom aktuella rättsfall, exempel från
verkligheten och arbetar med gruppövningar för att enklare kunna
implementera dina nyfunna kunskaper i egna verksamheten.
STOCKHOLM 2020-01-23 GÖTEBORG 2020-01-30
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 284
PRIS: 7 950 SEK exkl moms

BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordnare – Grundkurs
ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNING

Denna grundutbildning för BAS riktar sig till dig som behöver relevant
grundkompetens på området. För att vara en god BAS behöver du
förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och
anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser
rörande arbetsmiljö. Dessutom måste du genomgå utbildning i nya
BAS. Dokumenterad kompetens krävs.
GÖTEBORG 2019-09-19
GÖTEBORG 2019-10-21
GÖTEBORG 2020-02-06
GÖTEBORG 2020-05-11

STOCKHOLM 2019-10-10
STOCKHOLM 2019-12-09
STOCKHOLM 2020-03-19
STOCKHOLM 2020-06-11

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8353

Sakkunnig kontrollant tillgänglighet – TIL 2
Du får kunskap i att arbeta praktiskt som sakkunnig kontrollant av
tillgänglighet samt insikt i ansvar och befogenheter som förekommer.
Fakta om bygglagstiftningen varvas med konkreta exempel. Utbildningen ger dig nödvändig kunskap för att klara det teoretiska provet
för att bli certifierad sakkunnig i tillgänglighet.
STOCKHOLM 2019-10-28 GÖTEBORG 2020-03-26
STOCKHOLM 2020-05-11
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4704
PRIS: 10 400 SEK exkl moms

PRIS: 10 400 SEK exkl moms

”

Fantastisk utbildare, tydlig och
kunnig, samt har god förmåga att
lära ut på ett översiktligt sätt som
gör att tunga texter kan förstås på
ett bra sätt.”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 8353.

Miljöinventering av byggnader

Byggarbetsmiljösamordnare – Översiktskurs

Med kunskap om hur en bra miljöinventering/materialinventering utförs och redovisas minskar du risken för att miljöfarliga ämnen sprids
i naturen vid en rivning, ombyggnation eller renovering. Kunskapen är
viktig både för konsulter som utför dessa inventeringar men också för
de som ska beställa eller granska rapporter från miljöinventering.

Byggherren och hans företrädare får kunskap om vad som måste
klargöras med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet vid bygg- och anläggningsarbeten. Du får nödvändig kunskap för att förstå ansvarsfrågor och hur tillsyn bedrivs från Arbetsmiljöverket. Du får också insikt
om hur arbetsmiljöbrott prövas vid en olycka samt att inblandade
bolag kan straffas med företagsbot m.m.

STOCKHOLM 2019-09-30 GÖTEBORG 2019-12-02
GÖTEBORG 2020-03-09 STOCKHOLM 2020-04-20

GÖTEBORG 2019-10-31

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8301

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 8389

PRIS: 11 700 SEK exkl moms

PRIS: 4 700 SEK exkl moms

Rivning och ombyggnad

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare – Fortsättningskurs

Kursen ger dig kunskap att hantera rivningsprocessen och all
myndighetskommunikation. Du lär dig strategier och riktlinjer för
att utföra och dokumentera en materialinventering samt att omsätta
materialinventeringen till en kontrollplan – rivning PBL. Rivning ur
arbetsmiljösynpunkt behandlas också.

Kursen är till för dig som behöver dokumenterad detaljkunskap om
olika regler och dess tillämpning i byggprocessen – inte minst på
arbetsplatsen. Genom att fördjupa dina kunskaper om arbetsmiljöreglerna blir du en ännu bättre BAS U. I samband med kursen kan
du skriva certifieringsorganens prov.

GÖTEBORG 2019-10-21 STOCKHOLM 2020-05-11

STOCKHOLM 2019-08-28 GÖTEBORG 2020-03-23
STOCKHOLM 2019-08-26 GÖTEBORG 2020-03-04

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8313
PRIS: 11 700 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 8394

Course for Construction Work Environment Coordinators
(BAS-P/U) PÅ ENGELSKA

Fuktsäkert byggande

PRIS: 12 200 SEK exkl moms

This two-day course is the equivalent of our BAS-P/U basic
course with all course material in English. Participants will receive
information and knowledge about the legal and practical aspect of
the working environment and coordination of building and civil
engineering work in Sweden.
STOCKHOLM 2019-11-07 GÖTEBORG 2020-05-07
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR:
PRIS: 11 100 SEK exkl moms

Du får en bra grundförståelse kring fukt och energifrågor och kan
efter genomförd utbildning arbeta med att proaktivt undvika skador
och felbyggnationer. Kursen tar upp misstag och fallgropar samt
ger praktiska råd och tips. Utbildningen är delvis av praktisk karaktär
och innehåller bl.a. aktiv ritningsgranskning, grupparbeten och
diskussioner.
STOCKHOLM 2019-09-26 GÖTEBORG 2019-11-04
STOCKHOLM 2020-03-23 GÖTEBORG 2020-05-04
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8397
PRIS: 13 100 SEK exkl moms
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Betong
Betongelementtillverkning kompetensklass I-E

Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass I-U

Utbildningen uppfyller de grundläggande kunskapskrav som Svenska
Betongföreningen formulerat i Betongrapport nr 8 för arbete med
betongelementtillverkning. Kursen är uppdelad på 2 veckor med en
mellanliggande vecka innan den sista kursveckan. Kursen avslutas
med tentamen. Du får konkret kunskap som branschen efterfrågar
och som certifieringsorganet kräver.

Denna utbildning fördjupar betongkurs klass II och fokuserar på en
mer ingående förståelse för materialegenskaper, tillverknings- och
produktionsmetoder samt kvalitetssäkring. Utbildningen ska ge dig
tillräcklig kunskap om teknik och tekniska bestämmelser för att du ska
kunna leda och övervaka platsgjuten betong i kompetens-klass 1 U.
Erhållet kursintyg ger behörighet att leda betongarbeten i utförandeklass I.

GÖTEBORG 2020-01-13

GÖTEBORG 2019-08-26 STOCKHOLM 2019-09-02
STOCKHOLM 2019-11-04 GÖTEBORG 2020-01-20
STOCKHOLM 2020-03-02 MALMÖ 2020-04-20

ANTAL DAGAR: 10 dagar KURSNR: 4203
PRIS: 28 500 SEK exkl moms

Preparand-/repetitionskurs i matematik

ANTAL DAGAR: 10 dagar KURSNR: 4241
NYHET!

Kursen ger dig en repetition av den matematik som krävs för att du
lättare ska tillgodogöra dig teknikkursernas innehåll. Kursen vänder
sig även till dig som av annan anledning behöver fräscha upp dina
matematikkunskaper. Exempel på innehåll är bland annat; Ekvationer,
Geometri, Trigonometri och Numerisk räkning.
GÖTEBORG 2019-10-14 STOCKHOLM 2019-12-09
GÖTEBORG 2020-04-17 STOCKHOLM 2020-05-18
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 4230
PRIS: 6 500 SEK exkl moms

Betongelement – uppdateringskurs

NYHET!

Kursen syftar till att underlätta övergången till och ge en ökad
förståelse för det nya regelverket när branschen nu övergår till
de nya betongelementstandarderna, SS 137005 tillsammans med
en ny version av SS EN 13369:2018 (nytt nationellt förord).
GÖTEBORG 2019-09-09 STOCKHOLM 2019-02-18

PRIS: 28 500 SEK exkl moms

Betongutbildning Platsgjutning kompetensklass II-U
Detta är en utbildning för dig som t.ex. är arbetsledare, plats- eller
produktionschef. Kursen behandlar betongteknologi, armerings
teknik, formbyggnad och ritningsläsning samt olika användningsområden för betong. Kritiska moment vid utförande med inriktning
mot husbyggnadsarbeten betonas. Kursen följer Betongrapport 8 och
är godkänd av Svenska Betongföreningen.
GÖTEBORG 2019-09-23 STOCKHOLM 2019-09-30
MALMÖ 2019-10-28 STOCKHOLM 2019-11-18
GÖTEBORG 2020-02-03 STOCKHOLM 2020-03-30
GÖTEBORG 2020-05-11 STOCKHOLM 2020-05-25
ANTAL DAGAR: 7 dagar KURSNR: 4242
PRIS: 19 500 SEK exkl moms

PRIS: 11 200 SEK exkl moms

Tydligt och pedagogiskt! Trevliga
lokaler, bra arrangerat med förtäring
och en mycket bra kursledare!”

Betongelementtillverkning — för konstruktörer och
projektörer

Sagt av tidigare deltagare på kurs 4242.

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4238

Utbildningen vänder sig till konstruktörer, projektörer, planerare
m.fl. Det är av största vikt att ritningar och beskrivningar blir korrekta
och möjliggör en effektiv produktion. Kursen innehåller de viktigaste
momenten för att säkerställa och bibehålla hög kvalitet inom
betongvarutillverkning. Utbildningen uppfyller inte kravet på klass
II-kompetens enligt Betongföreningens rapport nr 8.

Uppdateringskurs – Platsgjutning
Kursens syfte är att ge en konkret uppdatering avseende plats
gjutning av betong i utförandeklass II och I. Vi tar upp nyheter inom
regelverk, materialteknik och arbetsutförande. Genomgång av nya
krav i regelverk och inte minst krav i nya och uppdaterade standarder.

STOCKHOLM 2019-10-10 GÖTEBORG 2020-04-23

GÖTEBORG 2019-11-11 STOCKHOLM 2020-03-12

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4239

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4243

PRIS: 9 200 SEK exkl moms

PRIS: 10 200 SEK exkl moms

Betongelement – Klass III Grundläggande betongteknik
Utbildningen ger dig aktuell kunskap om regler och vad som är viktigt
att förstå vid tillverkningen av betongelement och betongvaror. Hantverket vid tillverkning och hantering från avformning via utlastning
till montage är kritiskt eftersom betongelementens prestanda är
garanterade.
GÖTEBORG 2019-10-07 STOCKHOLM 2020-02-20
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4245
PRIS: 9 200 SEK exkl moms
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Platsgjuten betong kompetensklass III-U - Grundläggande
betongteknik

Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om materialet betong
och varför det finns olika regler för material och produktion. Du får
ökad kunskap om vad som är viktigt och kritiskt för att utföra platsgjutning av betongkonstruktioner.

Vår nya utbildning Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T
ger dig fördjupad kunskap om materialet betong samt teknik och
bestämmelser för att du ska kunna leda och övervaka betong
massatillverkning i kompetensklass I-T. Du ges även kompetens för
att bli AD (Ansvarig driftsledare). Kursen följer Betongrapport 8.

GÖTEBORG 2019-10-24 STOCKHOLM 2020-03-12

GÖTEBORG 2020-01-13

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4246

ANTAL DAGAR: 10 dagar KURSNR: 4255

PRIS: 9 200 SEK exkl moms

PRIS: 28 500 SEK exkl moms

Fabriksbetongtillverkning kompetensklass II-T

Produktionsplanering Betong – PPB

Denna utbildning ger dig bra kunskap om materialet betong, teknik
och bestämmelser för att du ska kunna leda och övervaka betongmassatillverkning i tillverkningsklass II. Du ges även kompetens för att
vara ställföreträdare för den person som leder och övervakar betongmassatillverkningen i tillverkningsklass I. Kursen följer betongrapport
8 och är godkänd av Svenska Betongföreningen.

Med den här utbildningen får du som platschef stöd i din planering
av gjutningar med hjälp av det branschgemensamma modulbaserade
verktyget. Det ger samtidigt stöd till betongtillverkare och konsulter.
Kursen hjälper dig att tillvarata och möjliggöra förbättrad kvalitet,
utnyttja byggtid, sänka kostnader och förbättra ekonomin i samband
med betonggjutningar.

GÖTEBORG 2019-11-11 STOCKHOLM 2020-03-09

GÖTEBORG 2019-09-23 STOCKHOLM 2020-03-20

ANTAL DAGAR: 10 dagar KURSNR: 4251

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 4256

PRIS: 24 500 SEK exkl moms

PRIS: 5 200

Fixeringssvetsning

Betongelementtillverkning kompetensklass II-E

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 CB25EN.

Utbildningen uppfyller de grundläggande kunskapskrav som Svenska
Betongföreningen formulerat i Betongrapport nr 8 för arbete med
betongelementtillverkning. Vi går igenom gällande standarder,
ritningsläsning, armering, produktion, laborationer m.m.

STRÄNGBETONG (HERRLJUNGA) 2019-10-24 och 2020-03-05

ANTAL DAGAR: 10 dagar KURSNR: 4289

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4252
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

STOCKHOLM 2019-09-30 GÖTEBORG 2019-11-11
GÖTEBORG 2020-02-10 STOCKHOLM 2020-03-09
PRIS: 24 500 SEK exkl moms

Betongreparationer
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 kunskaper om skademekanismer samt
hur du planerar och utvärderaren tillståndsbedömning. Du lär dig
också att välja rätt reparationsmetod och material. I kursen planeras
en reparation och praktikfall presenteras.
STOCKHOLM 2019-10-03 GÖTEBORG 2019-11-18
STOCKHOLM 2020-04-27
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4253
PRIS: 10 700 SEK exkl moms

Led ditt byggprojekt hela vägen
med rätt och uppdaterad kunskap.
Med vidareutbildning får du
kompetensen som efterfrågas.
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Entreprenadjuridik
Kontroll och besiktning av markarbeten

AMA – översiktskurs

Påverka lönsamheten genom effektivare egenkontroller och besiktningar. Ca 20 % av de fel som kommer fram vid besiktning av mark
entreprenader finns kvar när anläggningen överlämnas till beställaren. Utbildningen ger dig kunskap om kontroller och besiktningar,
samt kontrollantens och besiktningsmannens roller.

AMA är idag det mest använda branschregelverket. Alltifrån bygg
och anläggning till elarbeten. Att ha grundläggande kunskaper om
detta system är idag ett indirekt krav för yrkesmässigt verksamma
inom branschen. Kursen ger dig verktygen för att förstå AMAsystemets uppbyggnad och hur det används på ett övergripande
plan. En mycket viktig kunskap som också förmedlas är de grund
läggande regler som utgör fundamentet för AMA.

GÖTEBORG 2019-11-25
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 2183
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 3410

Entreprenadjuridik – mark och anläggningar
Utbildning för dig som är aktör inom mark- och anläggningsbranschen och som behöver lära dig mer om entreprenadjuridik.
Aktörer som har förståelse för entreprenadjuridiken på området
mark- och anläggning har lättare att förstå sin motpart, gör färre fel
och får därmed bättre ekonomi i sina entreprenader eller material
inköp.
STOCKHOLM 2019-11-07
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 2187
PRIS: 11 700 SEK exkl moms

ABK 09 och AF Konsult

GÖTEBORG 2019-10-15
PRIS: 5 200 SEK exkl moms

Beskrivningsteknik AMA Anläggning 17
I denna utbildning får du lära dig regler för användning och samband
mellan beskrivning och AMA. AMA Anläggning 17 är avsedd att tjäna
som ett underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar
till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den
färdiga produkten och dess delar.
GÖTEBORG 2019-11-04
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 4273
PRIS: 5 700 SEK exkl moms

ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNING

Denna kurs är skapad för dig som upphandlar konsulttjänster för
olika uppdrag inom byggprocessen. Under utbildningen får du god
kännedom om avtalsvillkorens innebörd, något som är nödvändigt
för ett fungerande samarbete mellan beställare och konsult. Våra
pedagogiska lärare går igenom ABK inklusive AMA AF konsult.
GÖTEBORG 2019-10-07
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 2758
PRIS: 5 800 SEK exkl moms

ABT 06
Denna kurs i ABT 06 ger dig kunskaper avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten för totalentreprenader. ABT 06 ställer
stora krav på beställarens och projektörens/entreprenörens förmåga
att formulera förfrågningsunderlag, funktionskrav, tekniska lösningar,
anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar. ABT 06 berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer.
Få den kompetens du behöver med denna utbildning.
STOCKHOLM 2019-10-15
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 4303

MER Anläggning 17

PRIS: 5 200 SEK exkl moms

I denna utbildning får du lära dig regler för användning och samband
mellan beskrivning och AMA. AMA Anläggning 17 är avsedd att tjäna
som ett underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar
till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den
färdiga produkten och dess delar.
STOCKHOLM 2019-12-10
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 2767
PRIS: 5 800 SEK exkl moms

Mycket givande utbildning.
Kvalificerad och duktig
föreläsare som inkluderade
eleverna och använde
relevanta uppgifter.”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 6240.

AMA AF 12
AMA AF är ett förbättrat och tidsanpassat hjälpmedel för upprättande
av Administrativa Föreskrifter för byggentreprenader (hus, mark,
anläggning, installation). Dessutom är den utformad för att kunna
användas både i totalentreprenader och i utförandeentreprenader.
AMA AF inkluderar RA-råd och anvisningar som hjälpmedel för upprättande av administrativa föreskrifter
STOCKHOLM 2019-10-10
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 3409
PRIS: 5 200 SEK exkl moms
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Entreprenadbesiktning

Entreprenadjuridik – praktisk fortsättningskurs

Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning och erhåll värdefulla
kunskaper. I kursen går vi igenom de väsentliga delarna i besiktningsprocessen, besiktningsjuridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT,
begreppsbestämmelser och allt annat för att du ska ha goda förutsättningar till att gå vidare med möjlighet till certifiering. Kursen tar
också upp vikten av varför entreprenadbesiktning utförs, garantier,
skillnader i entreprenadformer och upphandlingsformer m.m.

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan
juridik och teknik i entreprenadsammanhang. Du lär dig att identifiera
och finna lösningar på vanligt förekommande entreprenadjuridiska
problem. Kursen vänder sig i första hand till dig som i rollen som
beställare, entreprenör eller konsult har flerårig erfarenhet av bygg-,
anläggnings- och installationsprojekt.

GÖTEBORG 2019-09-09 STOCKHOLM 2019-12-02
GÖTEBORG 2020-02-10 STOCKHOLM 2020-04-06
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 6240

STOCKHOLM 2019-10-10 GÖTEBORG 2019-12-09
STOCKHOLM 2020-02-13 GÖTEBORG 2020-04-27
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 6246
PRIS: 10 700 SEK exkl moms

PRIS: 12 100 SEK exkl moms

Väldigt bra kurs. Pedagogisk
och inriktad på de saker man ville
höra.”

ÄTA – arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och
ABT 06
Öka kunskapen om vad som är ett ÄTA-arbete och förutsättningarna
för ekonomisk reglering. Vad ingår i kontraktsarbetena? Hur uppstår
ett ÄTA-arbete? Formkrav för reglering. Ekonomi, betalning etc.
STOCKHOLM 2019-10-02 GÖTEBORG 2019-10-09
GÖTEBORG 2020-01-28
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 6244
PRIS: 5 200 SEK exkl moms

Mycket duktig och påläst samt
förmåga att förmedla kunskap.
Bra tempo och tidseffektivt
innehåll.”

Sagt av tidigare deltagare på kurs 6244.

AB 04
Denna utbildning ger dig kunskap om AB 04:s utformning, ansvars
gränser och tolkningsregler samt ändringar från den förra utgåvan.
Allmänna bestämmelser AB 04 reglerar förhållandet mellan
beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom
byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen. AB 04 är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande bestämmelser.
Med denna utbildning lär du dig rättigheter och skyldigheter.
STOCKHOLM 2019-10-14
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 6247
PRIS: 5 200 SEK exkl moms

Sagt av tidigare deltagare på kurs 6245.

AB 04 och ABT 06
Entreprenadjuridik – grundkurs

ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNING

Behöver du bättre kunskap för att kunna hantera ekonomiska, tekniska och juridiska risker? Den här kursen ger dig en bred kunskap om
olika avtal och hur regler/normer hänger ihop. Kursen är mycket praktiskt inriktad och bygger på en bra mix av teori och praktiska exempel.
STOCKHOLM 2019-09-12 GÖTEBORG 2019-09-26
MALMÖ 2019-10-24 STOCKHOLM 2019-12-05
GÖTEBORG 2020-02-27 STOCKHOLM 2020-03-19

Kursen ger dig kunskap om utformningen av AB 04 och ABT 06. Vilka
likheter som finns men även de stora skillnaderna. Vi går igenom
vad som ingår i kontraktsarbeten och vad som utgör ÄTA-arbeten,
ansvarsgränser, hinder, ekonomi, besiktningar, tvistelösningar m.m.
STOCKHOLM 2019-10-14 STOCKHOLM 2020-05-27
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 6249
PRIS: 10 100 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 6245
PRIS: 10 700 SEK exkl moms

”

Vi arrangerar även
företagsanpassade kurser!
Är ni flera från samma företag som vill gå en kurs?
Vill ni ha kursen anpassad utifrån era behov?
Kontakta oss för en eventuell företagsanpassad kurs!

info@teknologiskinstitut.se

031-350 55 00
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”Jag har inga speciella
talanger. Jag är bara
passionerat nyfiken.”
Albert Einstein (1879-1955)

VVS
Läs mer om
kursområdet här.

Styr- och Reglerteknik
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem,
steg 1 BOKA I TID!

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem,
steg 2 BOKA I TID!

Denna utbildning är för dig som har grundkunskaper i värmeoch ventilationssystemens uppbyggnad, men som vill lära dig mer
om reglerteknik. Med egna kunskaper i reglerteknik kan du möta
kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska
driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten
ett högre driftnetto.

Denna utbildning är för dig som har grundkunskaper i värmeoch ventilationssystemens uppbyggnad, men som vill lära dig mer
om reglerteknik. Med egna kunskaper i reglerteknik kan du möta
kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska
driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten
ett högre driftnetto.

STOCKHOLM 2019-09-24 STOCKHOLM 2019-12-03
GÖTEBORG 2020-01-14 STOCKHOLM 2020-02-18
STOCKHOLM 2020-05-12

GÖTEBORG 2019-09-18 STOCKHOLM 2019-12-11
STOCKHOLM 2020-05-18

ANTAL DAGAR: 4 dagar KURSNR: 9150

PRIS: 15 500 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9151

PRIS: 18 200 SEK exkl moms

Övergripande styrning och kontroll av byggnader

Jag är supernöjd med utbildningen.
Det blev en bra blandning av teori
och praktik.”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 9150.

Utbildningen för dig som vill ha alternativa lösningar inom fastighetsautomation. Samkörning av flera fabrikats styr- och övervakningssystem kan ge tekniska och ekonomiska fördelar. Det går utmärkt
att koppla ihop styrutrustningar från olika leverantörer och skapa ett
enhetligt användande under en gemensam överordnad programvara.
STOCKHOLM 2019-10-21 STOCKHOLM 2020-05-25
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 9152
PRIS: 11 200 SEK exkl moms
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Ventilationsteknik
Brandskydd av ventilationssystem samt el- och
rörgenomföringar
Du lär dig tillämpning av funktionskrav i BBR med avseende på skydd
mot brandspridning inom brandcell, skydd mot brandspridning
mellan brandceller samt skydd mot spridning av brandgas mellan
brandceller för ventilationssystem, rör- och elgenomföringar.
STOCKHOLM 2019-09-12
PRIS: 5 900 SEK exkl moms

UPPDATERAD KURS

Kursen ger dig den specialkunskap och problemlösning som krävs för
en saklig handläggning av radonåtgärder och deras vidmakthållande.
Avsikten med certifieringen är att författningskrav på en radonsäker
inomhusmiljö särskilt beaktas av nyckelpersoner i bygg- och förvaltningsprocessen.
GÖTEBORG 2019-09-02 STOCKHOLM 2020-03-23
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 9002

POPULÄR KURS

Ventilation är ett viktigt område som kräver rätt kompetens.
Ventilationsteknik steg 1, lär dig grunderna och ger ökade kunskaper
kring ventilation, systemets uppbyggnad och hur man uppnår lägre
driftkostnader. Kursen går även igenom de olika bestämmelser
som finns från Boverket.
GÖTEBORG 2019-09-30
GÖTEBORG 2019-11-11
GÖTEBORG 2020-02-03
GÖTEBORG 2020-04-14

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 4153

Radonkonsult – kurs inför certifiering

Ventilationsteknik steg 1

STOCKHOLM 2019-10-07
STOCKHOLM 2019-12-02
STOCKHOLM 2020-02-10
STOCKHOLM 2020-05-13

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9110
PRIS: 15 100 SEK exkl moms

Föreläsaren är en mycket bra
utbildare! Detta var min tredje utbildning med Teknologisk Institut.”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 9110.

PRIS: 12 100 SEK exkl moms

Injusterare av ventilationssystem – kurs inför certifiering
Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att slutligen kunna
certifiera dig. Allt från systemkunskap, kanaler, don, fläktar till lagar
och normer m.m. Felaktiga injusteringar skapar högre energikostnader och ökat ljud i anläggningen. Efterfrågan på certifierade injusterare har på senare tid ökat.
STOCKHOLM 2019-11-14 GÖTEBORG 2019-12-12
STOCKHOLM 2020-05-18 GÖTEBORG 2020-06-01
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 9106
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

Ventilationsteknik steg 2

BOKA I TID!

Utbildningen ger dig fördjupad förståelse för ventilationssystemets
uppbyggnad samt hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också
hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilations
system, väljer lämpliga system och injusterar.
STOCKHOLM 2019-10-14 GÖTEBORG 2019-12-09
STOCKHOLM 2020-03-09 GÖTEBORG 2020-05-25
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9111
PRIS: 15 100 SEK exkl moms

Ventilationsmätteknik
På kursen går vi igenom de olika mätmetoder som finns i SS-EN
16211:2015 för att man på ett säkert och riktigt sätt ska kunna stå
för de resultat som sedan kan komma användas vid investeringar/
åtgärder. Vid t.ex. OVK-besiktning blir detta särskilt kännbart eftersom
en underkänd anläggning måste åtgärdas – då krävs att mätningar
och slutsatser därav har blivit riktiga.
GÖTEBORG 2019-09-12 STOCKHOLM 2019-10-17
GÖTEBORG 2020-01-20 STOCKHOLM 2020-03-02
GÖTEBORG 2020-04-27
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 9109

Injustering av luftflöden
Vill du lära dig korrekt injustering av ventilationssystemet samt hur du
dokumenterar med hjälp av mätkontroll och injusteringsrapporter. Då
är detta kursen för dig! En riktigt utförd injustering leder till ett bättre
inomhusklimat, mindre energiåtgång, ventilationsbuller och mindre
fukt- och radonproblem. Teori varvas med praktik.
GÖTEBORG 2019-10-28 STOCKHOLM 2019-11-18
GÖTEBORG 2020-01-22 STOCKHOLM 2020-05-04
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9117
PRIS: 15 500 SEK exkl moms

PRIS: 11 000 SEK exkl moms
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Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer

OVK – kurs inför certifiering

Du får kunskap att göra systemval och utföra dimensionerings
beräkningar. En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga
kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och
integrerade med byggnaden i övrigt.

En utbildning perfekt för dig som vill lära dig allt om nuvarande och
äldre ventilationsbestämmelser. Du får den kunskap och kännedom
som du behöver för att bli certifierad som sakkunnig funktions
kontrollant. Tillsammans med en mix av pedagogiska föreläsare och
ett aktuellt utbildningsmaterial kan du vara säker på att du valt en
utbildningspartner som tillhandahåller den kompetens som mark
naden efterfrågar. Kursen avslutas med ett certifieringsprov.

STOCKHOLM 2019-09-02 GÖTEBORG 2020-03-04
ANTAL DAGAR: 7 dagar KURSNR: 9130
PRIS: 23 700 SEK exkl moms

Klockrent. Föreläsaren är mycket
påläst, duktig, rolig, positiv och
kunnig. Mycket bra föreläsare.”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 9130.

Dimensionering av värmeinstallationer
Denna utbildning ger dig kunskapen att kunna göra systemval och
utföra dimensioneringsberäkningar. En förutsättning för att få ett
bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt
dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt.
GÖTEBORG 2019-10-21 STOCKHOLM 2020-04-01
ANTAL DAGAR: 7 dagar KURSNR: 9131
PRIS: 23 700 SEK exkl moms

STOCKHOLM 2019-09-04 STOCKHOLM 2019-10-09
GÖTEBORG 2019-11-06 STOCKHOLM 2019-12-02
STOCKHOLM 2020-01-15 GÖTEBORG 2020-02-05
STOCKHOLM 2020-04-01 GÖTEBORG 2020-06-01
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9136
PRIS: 9 500 SEK exkl moms

Säker vatteninstallation för VVS-företag
Branschreglerna Säker Vatteninstallation 2011:1 är ett kvalitetssystem
som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att minska risken
för vattenskador, tillväxt av legionella, brännskador och förgiftning.
Efter godkänt prov får du som är VVS-montör eller arbetsledare
branschlegitimation för Säker Vatteninstallation.
STOCKHOLM 2019-09-25 GÖTEBORG 2019-10-04
STOCKHOLM 2019-11-06 GÖTEBORG 2020-03-02
STOCKHOLM 2020-05-07
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 9170
PRIS: 3 800 SEK exkl moms

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer
I den här kursen får du kunskap att göra systemval och utföra
dimensioneringsberäkningar på vatten- och avloppsinstallationer.
Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för byggnadens
klimatsystem.

Grundläggande ljudkunskap inom ventilationsomrödet

ANTAL DAGAR: 4 dagar KURSNR: 9132

Kursen ger dig en grundläggande kunskap kring akustik och vad du
som arbetar i installationsbranschen behöver tänka på. Den riktar sig
till dig som projektör inom VVS med några års erfarenhet. Ljudkrav,
ljudmätning samt enklare ljudberäkningar är bara en del av det som vi
går igenom på kursen.

PRIS: 15 200 SEK exkl moms

GÖTEBORG 2019-10-07 STOCKHOLM 2020-04-14

GÖTEBORG 2019-11-20 STOCKHOLM 2020-05-04

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 9186

OVK – praktisk kurs inför certifiering

PRIS: 5 700 SEK exkl moms

Denna kurs är till för dig som ska nycertifiera sig till sakkunnig
funktionskotrollant (OVK). Utbildningen ger dig ökade kunskaper
i att göra ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion.
Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig
funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX/FT. Du får även lära
dig allt om nuvarande och äldre ventilationsbestämmelser. T
 eori
varvas med praktik. Kursen avslutas med ett certifieringsprov.
GÖTEBORG 2019-11-04 STOCKHOLM 2020-03-30
ANTAL DAGAR: 5 dagar KURSNR: 9135
PRIS: 16 100 SEK exkl moms
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VVS

Kyla och värme
Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

Pannoperatör, kategori 1 – Kurs inför certifiering

Denna kurs i teoretisk kyl- och värmepumpteknik ger dig grund
läggande kunskaper för att vara verksam i branschen, eller på annat
sätt arbeta inom kyl- och värmepumpområdet. Vi lotsar dig genom
termodynamiken och det kyltekniska diagrammet, ger dig god förståelse för en kyl- och värmepumps uppbyggnad och funktion samt hur
dess komponenter dimensioneras och fungerar.

Förberedande kurs som lär dig all nödvändig teoretisk kunskap som
krävs för att klara certifieringen till Pannoperatör, kategori 1.

GÖTEBORG 2019-09-23 STOCKHOLM 2019-11-18
GÖTEBORG 2020-02-17 STOCKHOLM 2020-03-30
ANTAL DAGAR: 5 dagar KURSNR: 9210
PRIS: 19 400 SEK exkl moms

Drift av värmeinstallationer
Denna utbildning ger dig ett verktyg för att du på ett optimalt sätt
ska kunna tillgodose både hyresgästens önskemål samt fastighets
ägarens krav på ekonomisk hållbarhet. Du får lära dig hur du genom
förståelsen för människans temperaturupplevelser kan skapa ett
bra inomhusklimat till rimliga kostnader genom kunskap i värme
systemens uppbyggnad och funktion.
STOCKHOLM 2019-10-28 GÖTEBORG 2019-11-25
GÖTEBORG 2020-03-02 STOCKHOLM 2020-04-15
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9160
PRIS: 15 200 SEK exkl moms

Har gått många kurser. Denna
killen kunde ju allt om ämnet och
kunde verkligen förklara det på
ett begripligt sätt.”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 9160.

Injustering av värmesystem
Denna utbildning ger dig kunskap för att spara energi vid injusteringar. En ojämn fördelning av vattnet i ett värmesystem leder till en
ojämn värme i byggnaden. Resultatet blir ett dåligt inomhusklimat
med växlande varma och kalla rum. Den ojämna fördelningen innebär
också att kostnaden för uppvärmningen blir mycket dyr. Injustering
av värmesystemet betyder i regel en direkt besparing på minst 15 %.
GÖTEBORG 2019-10-16 STOCKHOLM 2020-03-11
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR:9161
PRIS: 15 200 SEK exkl moms

Värmepumpteknik
Genomgång av värmepumpens funktion, beräkning & kalkylering,
styrning & kopplingsmöjligheter samt historia, nutid & framtid. Krav
från myndigheter, olika köldmedier & vad är CO2 ekvivalenter samt
påverkan på miljö. Vad fastigheten sparar i form av energi och effekt
samt påverkan.

GÖTEBORG 2019-12-02
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR:9300
PRIS: 12 700 SEK exkl moms

Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler
Kursen följer Svensk Fjärrvärme F:101 ”Utförande och installation”,
2008 tekniska bestämmelse för fjärrvärmecentraler. Hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras, används och underhålls. Väl fungerande
fjärrvärmecentraler är en förutsättning, för att värmeleverantören
ska kunna utnyttja produktionsanläggningen på ett optimalt sätt
och den bidrar till god komfort och ekonomi för kunden.
STOCKHOLM 2019-11-04 STOCKHOLM 2020-03-30
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR:9311
PRIS: 15 100 SEK exkl moms

Fjärrvärme – Distributionssystem

BOKA I TID!

Utbildningen ger dig översiktlig kunskap om planering och projektering av fjärrvärmenät och omfattar bl.a. planeringsförutsättningar,
dimensionering, projekteringsanvisningar och inte minst Svensk
Fjärrvärmes aktuella tekniska bestämmelser inom området.
STOCKHOLM 2019-10-23 STOCKHOLM 2020-02-17
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR:9312
PRIS: 15 100 SEK exkl moms

Service och underhåll av fjärrvärmecentraler
Detta är utbildningen för dig som behöver kännedom om fjärrvärmecentralens uppbyggnad, reglerutrustningens funktion och vilka under
hållsåtgärder som behövs. Att en välskött anläggning blir billigare i
längden är en allmän sanning som även gäller fjärrvärme.
GÖTEBORG 2019-10-01 STOCKHOLM 2019-11-11
STOCKHOLM 2020-03-16
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR:9313
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar
Äldre kulvertsystem kräver kontinuerligt underhåll och tillsyn. Kursen
ger dig goda kunskaper om vanliga fel hos de olika kulverttyper som
finns samt hur man i tid kan vidta rätt underhållsåtgärder för att
undvika driftavbrott samt hur du planerar.
STOCKHOLM 2019-11-07 GÖTEBORG 2020-01-30
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR:9318
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

STOCKHOLM 2019-09-16 GÖTEBORG 2019-12-02
STOCKHOLM 2020-03-25 GÖTEBORG 2020-05-11
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR:9209
PRIS: 15 000 SEK exkl moms
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Läs mer om
kursområdet här.

Fastighetsföretagande
Överlåtelsebesiktningsman – Kurs inför certifiering

Byggnads- och installationsteknik

Besiktningsmän har ett långtgående metod- och informationsansvar
gentemot sin uppdragsgivare. Det är viktigt att uppdraget utförs
fackmässigt och att besiktningsmannen redovisar resultatet av besiktningen på ett korrekt och pedagogiskt sätt som uppdragsgivaren
kan tillgodogöra sig. Fel i utförd överlåtelsebesiktning kan medföra att
besiktningsmannen blir skadeståndsskyldig. Den här kursen ger dig
de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna utföra en överlåtelsebesiktning på ett professionellt och korrekt sätt.

Här får du en allmän kännedom om hur ett hus är konstruerat ur ett
bygg- och installationstekniskt perspektiv samt de funktionssamband
som är viktiga att ha kunskap om. Efter avslutad kurs ska du som
deltagare fått kunskap om tekniska installationer i byggnader. Du ska
kunna förstå vilka problem som kan uppstå vid förvaltning av bygg
nader och hur dessa lämpligtvis kan hanteras.

STOCKHOLM 2019-12-02 STOCKHOLM 2020-03-25
ANTAL DAGAR: 5 dagar KURSNR: 4449
PRIS: 23 700 SEK exkl moms

Fastighetsekonomi – fastighetsbranschens ekonomi
POPULÄR KURS

Du lär dig göra kalkyler för investeringar och hyressättning, budgetera
samt analysera utfall av drift och underhåll. Vi arbetar med att göra
analyser av kunder, leverantörer, konkurrenter m.fl. vad gäller betalningsförmåga, leveranssäkerhet, överlevnadspotential m.m. Vi tränar
på det ekonomiska språket för att förbättra dialogen med ekonomer.
Gruppövningarna är Excel-baserade.
GÖTEBORG 2019-09-25 STOCKHOLM 2019-11-20
STOCKHOLM 2020-04-20

STOCKHOLM 2019-10-07 GÖTEBORG 2019-12-09
STOCKHOLM 2020-04-20
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4475
PRIS: 15 500 SEK exkl moms

Hyresrätt – bostäder och lokaler

STOCKHOLM 2019-10-17 GÖTEBORG 2020-03-12
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4477
PRIS: 10 400 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4471
PRIS: 15 200 SEK exkl moms
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NYHET!

Detta är en grundkurs inom hyresrätt som i princip behandlar hela
hyresrättsområdet. Kursen fokuserar på handhavandet av hyreslagen,
12 kap. Jordabalken. Denna utbildning är framtagen helt i linje med
branschens krav på kompetens. Till kursen följer också en speciellt
framtagen lärobok inriktad mot praktisk tillämpning av hyreslagen.
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Lokalhyror – kommersiell hyresrätt

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA

Denna kurs i lokalhyror behandlar speciella hyresfrågor för lokal
uthyrning som t.ex. hyrestid, hyresförhållande, andrahandsuthyrning – överlåtelse och uppsägning – skadestånd. Vi gör en grundlig
genomgång av alla de olika punkter som finns i ett lokalhyresavtal.
Kursen fokuserar på praxis vid tvister, skadeståndsprocessen och
skadestånd. Vi tar upp en del rättsfall och gör kunskapsåterföringar
genom grupparbeten och redovisningar.

Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för
såväl fastighets- som servicetjänster. Kursen tar upp normala typfall
från att upprätta förfrågningsunderlag till att träffa avtal antingen det
är en intern eller extern leverantör.

STOCKHOLM 2019-11-14

GÖTEBORG 2019-11-04 STOCKHOLM 2020-04-23
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4489
PRIS: 11 700 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4478

Fastighetsägarens och hyresgästens ansvar

PRIS: 10 400 SEK exkl moms

Facility Management, FM

POPULÄR KURS

Facility management erbjuder en bättre samordning, styrning och
utveckling för kunders samtliga stödfunktioner för en ökad total effektivitet, minskade kostnader men med en ständigt förbättrad service.
Kursen fördjupar dina kunskaper i Facility Management och utvecklar
dig i rollen som ledare, upphandlare eller leverantör av FM-tjänster.
GÖTEBORG 2019-09-30 STOCKHOLM 2020-03-04
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4484
PRIS: 11 000 SEK exkl moms

GÖTEBORG 2019-12-02
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4510
PRIS: 11 990 SEK exkl moms

Praktisk hantering av fukt och mögel i byggnader

Lokalresursplanering, LRP
Utbildningen Lokalresursplanering, LRP, ger dig kunskaper om hur
man kan arbeta praktiskt med att effektivisera användandet av
lokaler. Utbildningen ger dig konkreta råd om strategier och metoder
för planeringsarbetet och hur man kan skapa en effektiv planeringsorganisation.
GÖTEBORG 2019-10-21 STOCKHOLM 2020-06-03
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4485
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

NYHET!

I denna kurs lägger vi tyngdpunkten på det ansvar som både fastig
hetsägare och hyresgäst har när det gäller vilka besiktningar eller
kontroller som är knutna till byggnaden och den verksamhet som
bedrivs där. En viktig del i kursen är även hur man kan arbeta med
kommunikationen mellan hyresvärd och hyresgäst och därigenom
skapa goda relationer med sina kunder.

NYHET!

Du får fördjupade kunskaper om hur fukt och mögel fungerar, var
den kommer ifrån och hur den påverkar fastigheter och människor.
Vår fuktexpert lär ut hur du hittar fukten, identifierar källan, före
bygger samt åtgärdar när skadan är framme. Kursen blandar både
teori och praktik så att du efter avslutad kurs kan bedöma om det är
fukt och mögel i fastigheten och vilka insatser som bör vidtas.
GÖTEBORG 2020-03-19 STOCKHOLM 2020-05-06
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4460
PRIS: 10 900 SEK exkl moms
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Energi
Livscykelkostnad, LCC
Kursen ger dig kunskap för att praktiskt använda LCC-metoden i
jämförelse och val av investeringsalternativ. LCC är en ekonomisk
beräkningsmetod som tar hänsyn till en investerings utbetalningar
för grundinvestering, drift och underhåll, energi och miljöbelastning
under hela investeringens livslängd. LCC är också en metod som
används allt mer vid energieffektiva upphandlingar.
GÖTEBORG 2019-10-23 STOCKHOLM 2020-05-05
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 8364
PRIS: 5 200 SEK exkl moms

En marknadsledande utbildning där du lär dig de allmänna råd och
föreskrifter som Boverket har upprättat samt de EU-direktiv som
finns. Exempel på innehåll: Byggnaders energibalans, klimatskal och
konstruktioner, beräkning av transmissionsförluster och köldbryggor,
teoretiska beräkningar inom värme-, ventilations-, styr- och regler
samt elsystem, energiprestanda, energiberäkningsprogram.
GÖTEBORG 2019-09-16 STOCKHOLM 2019-11-11
GÖTEBORG 2020-03-11 STOCKHOLM 2020-05-13
ANTAL DAGAR: 4 dagar KURSNR: 9127
PRIS: 16 700 SEK exkl moms

Praktisk energieffektivisering
En praktisk utbildning för dig som arbetar med byggnader och som
ska utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och
komma med förbättringsförslag inom energiområdet. Efter utbildningen kan du ta fram en energidiagnos med förbättringsförslag om
energieffektiviseringsåtgärder.
STOCKHOLM 2019-10-09 STOCKHOLM 2020-02-24
GÖTEBORG 2020-04-06
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9126
PRIS: 14 800 SEK exkl moms

Energideklarationer – Utbildning inför certifiering till
energiexpert/sakkunnig PBL

Energiexpert – Omcertifiering – förenklad kunskapsprövning/
sakkunnig PBL
En utbildning för dig som ska söka omcertifiering – s.k. förenklad
kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom
energi enligt PBL (plan- och bygglagen). Du lär dig aktuella EU-direktiv,
lagar och förordningar, vilka krav som ställs samt de allmänna råd och
föreskrifter som Boverket har upprättat.
GÖTEBORG 2019-09-18 STOCKHOLM 2019-11-13
GÖTEBORG 2020-03-13 STOCKHOLM 2020-05-15
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 9227
PRIS: 7 000 SEK exkl moms

Energikartläggare – utbildning inför certifiering
Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade
energikartläggningar minst vart fjärde år. Energimyndigheten har
arbetat fram en process för att företag ska få möjlighet att göra en
energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra besluts
underlag för åtgärder. Med denna certifieringsutbildning erhåller
du värdefull specialistkompetens som har stor efterfrågan.
STOCKHOLM 2019-09-11 STOCKHOLM 2019-11-06
STOCKHOLM 2020-04-22
ANTAL DAGAR: 4 dagar KURSNR: 9230
PRIS: 13 900 SEK exkl moms
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Läs mer om
kursområdet här.

Elteknik
Grundläggande Elteknik
Kursen ger en bra start för dig som vill kunna mer om el och kanske
även försöka skaffa dig en elbehörighet. Du fräschar upp dina kunskaper från skolan och din tidigare utbildning. Du får lära dig hur olika
elkretsar fungerar och samband mellan ström, spänning och resistans
samt att hantera mätinstrument. Du lär dig även beräkna ström,
spänning, resistans, effekt och energi.
STOCKHOLM 2019-09-09 GÖTEBORG 2020-01-09
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4110
PRIS: 11 200 SEK exkl moms

Praktisk elteknik, schemaläsning och felsökning

NYTT NAMN

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om läsning av elscheman
och metodisk felsökning. Kursen ger goda praktiska kunskaper i hur
man dels läser olika typer av elscheman och hur man sedan använder
schemat när man utför felsökning i olika slag av elutrustningar. Med
denna utbildning blir du bra på att hitta felen snabbare och åtgärda
dem på rätt sätt. För dig som utför underhållsarbeten och nya installationer är detta en bra fortbildningskurs som hjälper dig i ditt arbete.
Förkunskaper krävs med 3-dagarskursen 4110, eller att du kan styrka
motsvarande kompetens.
STOCKHOLM 2019-11-20

Industriell Elteknik/elkraftteknik
Utbildningen ökar förståelsen kring våra elsystem som används i
industrin. Vilka apparater och motorer som finns, hur de fungerar
och varför de används. Det teoretiska varvas med praktiska tillämpningsövningar, allt för ökad inlärning. Vi mäter på motorer och lär oss
felsökning. Vi läser elscheman, använder mätinstrument och lär oss
metodiken för att felsöka. Förkunskaper krävs med 3-dagarskursen
4110, eller att du kan styrka motsvarande kompetens.

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4113
PRIS: 15 200 SEK exkl moms

Begränsad Auktorisation B

STOCKHOLM 2019-10-02

Denna auktorisation ger dig befogenheter att utföra eller ansvara
för elinstallationsarbete på lågspänningsanläggningar begränsad till
arbete i befintlig gruppledning. Kursen är mycket lämplig för dig som
ansvarar för elpersonal, reparatörer, fastighetsskötare och annan
underhållspersonal eller själv ska utföra sådana arbeten.

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4111

STOCKHOLM 2019-09-16

PRIS: 14 600 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 8 dagar KURSNR: 4115
PRIS: 29 200 SEK exkl moms
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Praktisk elteknik, fastighet

NYTT NAMN

Här får du kunskap om de elutrustningar m.m. som normalt före
kommer inom olika typer av fastigheter. Kursen ger dig ökade förutsättningar att felsöka och reparera förekommande fel i elutrustningar
och elanläggning. Utbildningen är perfekt för dig som arbetar med
fastighetsskötsel och som fastighetstekniker, men också för dig som
utför underhållsarbeten på fastighetsanläggningar och utrustningar.
Kursen innehåller många praktiska övningar. Vi reder ut vad du får
och inte får göra samt vilka risker som finns och hur man undviker
dem.

Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsregler, utgåva 3
– Uppdateringskurs
Denna utbildning ger en bra uppdatering för dig som tidigare
genomgått utbildning i Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsstandardens utgåva 1. Du får veta hur starkströmsföreskrifterna kan
tillämpas tillsammans med den nya Elinstallationsstandarden SS 436
40 00 med ändringar, tillägg och kommentarer. Vi tar upp praktikfall,
undersöker och diskuterar var förändringar finns jämfört med gamla
föreskrifter och standard. Våra lärare är pålästa och har mångårig
erfarenhet på området.

GÖTEBORG 2019-11-25 STOCKHOLM 2020-03-23

STOCKHOLM 2019-11-27

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4135

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 4343

PRIS: 15 000 SEK exkl moms

PRIS: 5 200 SEK exkl moms

Praktisk elteknik, industri

NYTT NAMN

Deltagaren får goda kunskaper om elapparater, elmotorer, elschema
läsning, felsökning och elsäkerhet för att klara enklare elunderhåll av
inom industrin förekommande maskiner och utrustningar. Genom att
kunna göra lite elarbeten förutom sina normala reparatörsuppgifter
sparar företaget oftast pengar. Vi går även igenom elkrafttekniken.
Teori varvas med praktiska övningar.
GÖTEBORG 2019-10-23 STOCKHOLM 2020-04-06
STOCKHOLM 2020-04-06
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4137
PRIS: 19 100 SEK exkl moms

PLC, steg 1

NYTT NAMN

Kursen för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur
PLC-system fungerar och hur de programmeras. Vi arbetar med
toppmoderna simuleringsprogram med både teknik i 2D samt rörliga
motiv för att öka förståelsen. Du får även möjlighet att koppla in
små körbara anläggningar för olika industriella system och provköra.
Kursen erbjuder många praktiska övningar där du kan träna på dina
nyvunna kunskaper och du har hela tiden hjälp från erfaren lärare på
området.
STOCKHOLM 2019-10-14 GÖTEBORG 2020-02-24
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4420
PRIS: 15 200 SEK exkl moms

Besiktning av elanläggningar, grundkurs
En bra kurs i elbesiktning för dig som ska börja besiktiga elanläggningar eller som behöver uppdatera dig på området. Vi arbetar både
med slutbesiktning och besiktning av äldre anläggningar, revisionsbesiktningar. Du får som deltagare i utbildningen en bra överblick
över de olika regler, (både nya och äldre) som gäller och du får en bra
kursdokumentation som kan användas som uppslagsverk.
GÖTEBORG 2019-10-02 STOCKHOLM 2020-03-09
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4317
PRIS: 15 200 SEK exkl moms

Praktisk elektronik – elektronikens grunder
Detta är en bra grundkurs för dig som vill lära dig mer om elektronik
och som har elutbildning inom annat område än elektronik. Du får
kunskap inom funktion och egenskaper på de passiva och aktiva
komponenter som förekommer i elektronikkretsar. En del av kursen
består av uppskattade praktiska mätövningar där du lär dig att läsa
elektronikscheman och utföra mätningar med mätinstrument. Kursen
ger direkt tillämpbara kunskaper.
STOCKHOLM 2019-11-13
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 5223

Besiktning av elanläggningar, fortsättningskurs
Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om elbesiktningens
praktiska genomförande, juridiska konsekvenser, hur man som
besiktningsman praktisk förbereder sig samt hur resultatet av en
besiktning redovisas.
GÖTEBORG 2019-12-04
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 4318
PRIS: 15 200 SEK exkl moms

Starkströmsföreskrifter och svensk standard
I denna kurs får du en grundlig genomgång om de förändringar som
skett inom elföreskriftområdet fr.o.m. 2010. Helt enkelt en kurs som
förmedlar kunskap som alla som arbetar med el bör ha. Det är viktigt
med personal som vet hur elolyckor kan undvikas. Vi försöker i denna
utbildning arbeta med praktikfall kopplade till regelverket, har diskussioner kring aktuella frågar och visar var förändringar finns jämfört
med gamla föreskrifter.
STOCKHOLM 2019-11-25
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 4341

PRIS: 15 400 SEK exkl moms

Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 med Elsäkerhet vid arbete
ELSÖK-FS 2006:1
Denna kurs ger de kunskaper som krävs för att kunna upprätta
ett eget egenkontrollprogram och kunna göra en auktorisation av
verksamheten. Arbete på och invid elanläggning ska kunna ske med
nödvändig säkerhet enligt starkströmsföreskrifternas krav. Vi går igenom de krav som ställs i Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 samt ELSÖKFS 2016:X Elinstallationer och företag/Allmänna råd och ELSÖK-FS
2016:X Auktorisation för elinstallationsarbete. Vidare går vi igenom
ELSÖK:FS 2006:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, samt standarden
SS-EN 50110-1 utgåva 3 Skötsel av elektriska anläggningar. Vi behandlar frågeställningar som finns i det dagliga arbetet med praktiska
exempel, diskussioner och övningar. Du har även möjlighet att ställa
frågor om specifika problem i ditt arbete.
GÖTEBORG 2019-12-06
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 7013
PRIS: 5 900 SEK exkl moms

PRIS: 10 200 SEK exkl moms
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ELUTBILDNINGAR

Elansvar och delegering
Denna utbildning är riktad till dig som ansvarar för elanläggningar och
elutrustningar eller har arbetsgivaransvar. Du som fastighetsägare
bör ha denna kunskapen också. Utbildningen ger dig förutsättningarna för att kunna upprätta delegeringar inom elområdet på ett sätt så
att maximal elsäkerhet uppnås. Du får också lära dig hur internkontrollen ska se ut och vilken omfattning den bör ha samt att vi reder ut
begreppen och visar hur det juridiska ansvaret tillämpas.
GÖTEBORG 2019-10-28 STOCKHOLM 2020-03-23
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 7125
PRIS: 5 900 SEK exkl moms

PLC, steg 2

NYTT NAMN

Denna fortsättningskurs inom styrteknik inriktar sig på mer programmering och felsökning. Du erhåller fördjupade och praktiskt
användbara kunskaper inom automation som du direkt kan använda
i ditt arbete. Kursen erbjuder praktiska övningar där du kan träna
på dina nyvunna kunskaper och du har hela tiden hjälp från erfaren
lärare. För att ge dig bästa möjliga förutsättningar arbetar vi med
toppmoderna simuleringsprogram.
STOCKHOLM 2019-10-17 GÖTEBORG 2020-03-18
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 7422
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

ESA Industri och Installation
Lär dig mer om säkerhetsarbete och ESA som planeringsverktyg.
I utbildningen ESA Industri & Installation fokuserar vi på regler för
arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer, t.ex.
i bostäder, kontor och liknande. Efter avslutad utbildning kan du
använda dina kunskaper som ett komplement till att förebygga el
olycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du lär dig också
hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra
vad.
STOCKHOLM 2019-11-12
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 7158
PRIS: 5 200 SEK exkl moms

Reläskyddssystem – Distribution och Industri
Denna utbildning riktar sig till dig som på ett praktiskt sätt behöver
få kunskap om reläskyddssystems uppbyggnad och funktion. Vi tar
upp grunderna för hur reläskydd fungerar och visar enklare metoder
för felströmsberäkning samt typiska applikationer för industri, distribution och transmissionsanläggningar. Vi går också igenom hur relä
skydden ska provas samt olika provningsmetoder. Efter kursen ska
du känna till och förstå principerna för hur olika moderna reläskydd
fungerar och hur man hanterar utrustningen.
STOCKHOLM 2020-01-14
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9515
PRIS: 15 600 SEK exkl moms

ESA 14 – Fackkunnig
Det här är en kurs där vi sätter nya ESA i relation till arbetsfördelning
och säkra arbetsmetoder. Nya ESA är anpassad till de förändringar
som skett i standarden SS-EN 50110-1 som ESA bygger på. Genom
att arbeta efter ESA så följer man arbetsmiljölagen och branschens
tolkning av Svensk Standards anvisning för skötsel av elektriska
anläggningar, SS-EN 50110. Vi går igenom grunderna samt nyheterna
i ESA 14.
STOCKHOLM 2019-11-29
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 7159
PRIS: 5 200 SEK exkl moms

Att lära sig mer
är en värdefull
investering.
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VATTEN OCH AVLOPP

Läs mer om
kursområdet här.

VA-provtagning
Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp

Provtagning i dricksvatten

Personer som kan påverka resultatet av utsläppskontrollen har
rättighet/skyldighet att känna till aktuella regler som styr egen
kontrollen – inte minst allmänna råd-handbok för provtagning,
provhantering och flödesmätning samt inte minst de egna rutinerna.
Med denna utbildning blir du godkänd ”provtagare” och säkerställer
därmed egenkontrollen.

Provtagning i dricksvatten är en utbildning för dig som planerar och
utför provtagningar. Dricksvattnet är hela tiden sårbart och både
yttre miljö och distributionssystemet kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Kvalitetskraven är många och under utbildningen reder vi ut
begreppen.

GÖTEBORG 2019-10-15 STOCKHOLM 2019-11-28
GÖTEBORG 2020-03-31 STOCKHOLM 2020-06-09
ANTAL DAGAR: 2 KURSNR: 9611

GÖTEBORG 2019-10-14 STOCKHOLM 2019-11-27
GÖTEBORG 2020-03-30 STOCKHOLM 2020-06-08
ANTAL DAGAR: 1 KURSNR: 9614
PRIS: 5 900 SEK exkl moms

PRIS: 11 100 SEK exkl moms

VA-pumpteknik
Badanläggningar – vattenrening

Pumpteknik – praktisk utbildning

I utbildningen lär du dig hur man hanterar en badanläggning med
avseende på bland annat kontroll, mätning, rening och skötsel.
Kursinnehållet behandlar bl.a hälsorisker, mikroorganismer, kemiska
föroreningar, lagstiftning, filterkonstruktion, driftsinstruktioner,
kemikaliehantering m.m. Kursen består av såväl teori som praktik. De
praktiska övningarna är förlagda till en badanläggning på kursorten.

Kursen är en lättillgänglig pumputbildning genom att kombinera enkel
grundteori med praktiska övningar. Kraven på driftsäkerhet är stor
på grund av de stora ekonomiska konsekvenserna av ett driftstopp.
Detta ställer allt högre krav på teknisk kompetens hos den personal
som ansvarar för drift och underhåll. Med denna utbildning får du
den kompetens du behöver för att kunna kvalitetssäkra driften av
pumpanläggningen.

STOCKHOLM 2019-10-24 GÖTEBORG 2020-04-20
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 9610
PRIS: 10 200 SEK exkl moms
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GÖTEBORG 2019-09-16 GÖTEBORG 2020-03-24
ANTAL DAGAR: 4 dagar KURSNR: 9612
PRIS: 16 100 SEK exkl moms
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Vatten och avlopp

VA-ledning
Dimensionering av VA-ledningar

Arbetsledarutbildning – VA Mark

Denna kurs behandlar dimensionering och utformning av vatten-,
spillvatten- och dagvattensystem. Vi tittar på både konventionella och
alternativa lösningar för VA-anläggningar. Med denna utbildning får
du de baskunskaper du behöver för att kunna utföra dimensioneringar på egen hand.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetsledare, projektör och
kalkylerare som behöver mer kunskap om vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA-mark. Idag upphandlas nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård
konkurrens. Tydliga och verifierbara krav är viktiga för beställare och
entreprenörer.

GÖTEBORG 2019-09-18 STOCKHOLM 2020-05-18
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9615
PRIS: 14 400 SEK exkl moms

GÖTEBORG 2019-09-09 STOCKHOLM 2020-03-17
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 9625
PRIS: 13 500 SEK exkl moms

Vatten och Avloppsverk
Säker och effektiv rensning av avloppsledningar
Att rengöra spill- och dagvattenledningar medför risker för hälsa och
egendom för både den som spolar, ledningsägare och fastighets
ägare. Med den här utbildningen lär du dig att förstå och minimera
riskerna, vilka som är de vanligaste riskerna, vikten av lämplig utrustning, ritningsförståelse och arbetsmiljö. Vi går också igenom lagar
och regler inom området.
STOCKHOLM 2019-09-30 GÖTEBORG 2019-11-14
GÖTEBORG 2020-01-27 STOCKHOLM 2020-02-24
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 9631
PRIS: 11 200 SEK exkl moms
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VÅRD OCH OMSORG
Läs mer om
kursområdet här.

Vård och Omsorg
Kognitiv rehabilitering vid förvärvad hjärnskada

Schemastyrning i vården

Kursen ger ett neuropsykologiskt perspektiv på kognitiv rehabilitering
vid förvärvad hjärnskada. Genom föreläsningar, diskussioner och
grupparbeten får du fördjupade kunskaper inom såväl fysiska som
psykologiska faktorer som påverkar patientens rehabilitering. Vi
arbetar praktiskt med fallstudier och tar fram ett individanpassat
åtgärds- och behandlingsprogram.

Är du ansvarig för schemaläggande verksamhet i vården? Kursen
ger dig kunskaper och förutsättningar för en schemaplanering med
hög kvalitet för en ekonomi i balans och hälsosamma arbetstider
som gynnar både medarbetare och patienter. Du får lära dig mer
om effektiva schemamodeller, bemanningsbehov och beräkningar,
regelverk, samt aktuella lagar och avtal.

STOCKHOLM 2019-10-15 GÖTEBORG 2019-12-04

STOCKHOLM 2019-11-25

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 282

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 290

PRIS: 11 995 SEK exkl moms

PRIS: 6 450 SEK exkl moms

		

Juridisk fördjupning för LSS-boende
Kursen ger en grundlig genomgång av det juridiska ramverk som styr
LSS-boende. Vi gör en djupdykning i de lagar och regler som finns för
att rättssäkra din handläggning och insatser. Vi går även igenom hur
du säkerställer brukarinflytande och genomförandeplaner i praktiken.
STOCKHOLM 2019-10-08
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 278
PRIS: 7 750 SEK exkl moms
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MEDICINTEKNIK, KEMI, LABORATORIUM

Läs mer om
kursområdet här.

Medicinteknik
Centralgasanläggningar för medicinska gaser
– grundutbildning

Praktisk kurs i centralgasanläggningar för drifttekniker

Grundutbildningen är nödvändig för alla som har en arbetsledande
roll för drift och montage och för dig som arbetar som konsult vid
centralgasanläggningar. Det är ett uttalat krav i branschen. Du lär dig
medicinska gassystems uppbyggnad och funktion samt vad som är
kritisk för patientsäkerheten. Du får också nödvändig kunskap om
vilka regler som gäller och vilket ansvar som olika rollinnehavare har.
Kursen avslutas med prov. Godkänt prov ger kompetensbevis.
STOCKHOLM 2019-09-23 LUND 2019-11-26
GÖTEBORG 2020-05-05

En praktisk utbildning som ger den kompetens som fordras för att
klara en säker drift av gasanläggningar. Kursen ger en dags teori ,
Ansvaret för driftteknikern, det tekniska systemets uppbyggnad och
funktion, larm och kontroller samt säkerhetsdokumentation. Vi går
även genom systemet i praktiken från syrgastank/flaskpaket/luftintag
till vårduttag.
GÖTEBORG 2019-09-16 GÖTEBORG 2020-04-06
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8405
PRIS: 10 100 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 4 dagar KURSNR: 6141
PRIS: 16 600 SEK exkl moms

Kemi
Säkerhetsdatablad (SDB)

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Efter denna utbildning kan du utfärda och granska säkerhetsdatablad
(SDB) för kemiska produkter. Den som släpper en kemisk produkt på
marknaden måste utfärda säkerhetsdatablad. Informationen i SDB
är kanske den viktigaste källan för riskbedömning vid hantering av
kemikalier.

Kursen lär dig klassificera och märka kemiska produkter enligt CLP.
CLP-förordningen är omfattande och svår att tolka på egen hand.
Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen. Du lär dig farokriterier, beräkningsmodeller, farosymboler,
faroangivelser och skyddsangivelser.

STOCKHOLM 2019-11-25 GÖTEBORG 2020-03-04

GÖTEBORG 2019-11-18 STOCKHOLM 2020-04-06

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 2486

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 2487

PRIS: 15 200 SEK exkl moms

PRIS: 11 100 SEK exkl moms
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MEDICINTEKNIK, KEMI, LABORATORIUM

Grundläggande kemikaliebedömning

Kemikaliehantering – på din arbetsplats

Val av kemikalier och riskbedömning görs ofta i samråd med olika
funktioner i företaget. Utbildningen ger alla dessa aktörer de grundläggande och nödvändiga kunskaperna för att medverka i dessa
sammanhang.

I den här utbildningen får du kunskap om kemikaliekontroll och hur
man identifierar risker i sin egen verksamhet. En sund och säker
kemikaliehantering leder till färre arbetsplatsolyckor samt mindre
ohälsa till följd av exponering av farliga kemiska ämnen i arbetet.

STOCKHOLM 2020-01-30

GÖTEBORG 2019-12-03 STOCKHOLM 2020-01-28

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8357

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 8400

PRIS: 11 000 SEK exkl moms

PRIS: 6 100 SEK exkl moms

Kemi för icke-kemister

Kemikalielagstiftningen i praktiken

Vi tar upp kemin från ett praktiskt perspektiv. Syftet med utbildningen
är att du ska få en grundläggande inblick inom det kemiska området
och därmed lättare att förstå de kemiska aspekterna i arbetet.

Kursen fokuserar på de centrala delarna av lagstiftningen, såväl den
europeiska som den nationella lagstiftningen. Vi förenklar och tolkar
lagtexten. Vi definierar kraven på aktörerna utifrån verksamhetstyp
och går igenom hur kemikaliearbetet kan läggas upp på företaget.

GÖTEBORG 2019-12-12 STOCKHOLM 2020-06-08
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8379
PRIS: 11 000 SEK exkl moms

STOCKHOLM 2019-10-03 GÖTEBORG 2019-12-04
GÖTEBORG 2020-03-09 STOCKHOLM 2020-03-25
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8401
PRIS: 10 500 SEK exkl moms

Laboratorieteknik
Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

Mätosäkerhet

Du lär dig att förstå ditt kvalitetsledningssystem och 17025:s tillämpning. Du lär dig också att förstå rutiner, styrdiagram och provningsjämförelser! Kursen har gått sedan 1991 när ackrediteringen startade
– självklart med löpande uppdateringar!

På kursen tar vi upp krav på mätosäkerhetsangivelse vid kalibrering
och provning, områdets terminologi, styrande dokument, identifiering
och gruppering av potentiella osäkerhetskällor. Vidare lyfter kursen
användning av information från vardagligt kvalitetssäkringsarbete,
mätosäkerhetsbudget, rapportering av mätosäkerhet och hur du kan
utnyttja redan publicerade data för att förenkla arbetet.

STOCKHOLM 2020-05-28
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 2558
PRIS: 11 100 SEK exkl moms

STOCKHOLM 2019-10-17
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8341
PRIS: 11 100 SEK exkl moms

Metodvalidering
Du får lära dig planera och rapportera resultat från valideringsarbetet och bedöma om kraven på analysmetoden uppfylls. K
 ursen
är en praktisk utbildning där teori varvas med många övningar och
beräkningar.
STOCKHOLM 2020-05-25
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8306
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

Internrevision
Efter kursen ska du ha fått ökad kunskap om strukturen i lednings
systemstandarder som ställer krav på interna revisioner, god kännedom om Swedac:s krav och kunskap om områdets terminologi. Du
ska ha ökat din förmåga att planera, genomföra och dokumentera
interna revisioner.
STOCKHOLM 2019-09-26
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8343

Jämförelser mellan laboratorier

PRIS: 11 100 SEK exkl moms

Kursen är en praktisk utbildning där teori varvas med övningar och
beräkningar. Vi går igenom olika aspekter som tas upp i ISO/ IEC
17025, ISO 15189, ISO/IEC 17043, ISO 5725, ISO Guide 35, IUPAC:s
protokoll och ISO 13528.

Riskbedömning i laboratorier

STOCKHOLM 2019-10-14 GÖTEBORG 2020-04-16
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8308
PRIS: 11 000 SEK exkl moms

En kurs för dig som arbetar inom alla typer av laboratorieverksam
heter. Riskhantering är en central del av det förebyggande arbets
miljöarbetet. Kursen varvar teori och grupparbeten och du lär dig
identifiera, värdera, åtgärda och följa upp såväl fysiska som psyko
sociala risker i enlighet med rådande arbetsmiljölagstiftning.
STOCKHOLM 2019-12-03
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 280
PRIS: 6 950 SEK exkl moms
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STRÅLSKYDD OCH GASOL

Strålskydd
Strålskydd – Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin
– allmän inriktning
Denna utbildning inom strålskydd ger kunskaper för att utföra
installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som
innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör samt för användning
av portabel mätare så som densitets- och fukthaltsmätare samt
metalldetektorer. Utbildningen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav på utbildning och du kan därmed vara säker på att få den
kompetens som behövs.
STOCKHOLM 2019-10-22 STOCKHOLM 2020-02-26

Strålskydd – Lasersäkerhet
Detta är en grundläggande teoretisk kurs med unika laborationer
som skapar insikt kring olika laserkällors egenskaper. Efter kursen
kan du beräkna tillåtna exponeringar och riskbedöma hantering av
laserutrustning. Utbildning följer branschens och myndigheternas
krav på kompetens.
BORÅS 2019-10-10
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 6616
PRIS: 11 700 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 6611

Strålskydd – Öppen radiografering – komplettering och
repetition

PRIS: 17 700 SEK exkl moms

Det fanns en stor bredd bland deltagarna vilket gav ett stort utbyte.”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 6611.

Denna endagarskurs om strålskydd vänder sig till personer som
ska komplettera tidigare förkunskaper inom strålskyddsområdet
eller erfarenheter inom verksamhetsområdet. Utbildningen är också
lämplig som repetitionsutbildning för både arbetsledare och operatör
som enligt SSM:s förskrifter ska göras vart 5:e år.
STOCKHOLM 2019-12-04

Strålskydd – Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin
– inriktning mot öppen radiografering

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 8408
PRIS: 4 200 SEK exkl moms

För att arbeta med eller ansvara för radiografering kräver Strålskyddsmyndigheten utbildning. Denna utbildning uppfyller mer än de strikta
kraven för både operatör och arbetsledare. Utbildningen ger breda
kunskaper inom strålskydd och den innehåller mätövningar för ökad
förståelse. Det är en utbildning för öppen radiografering vilket innebär att radiograferingen sker på en plats som inte är omsluten av ett
permanent strålskydd.
STOCKHOLM 2019-10-22 STOCKHOLM 2020-02-26
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 6614
PRIS: 17 700 SEK exkl moms

Gasol
Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol

Gasolanläggningar – hantering och säkerhetsåtgärder

Utbildning för dig som ska bli föreståndare och yrkesmässigt hantera
gasol. Räddningsnämnden kräver en namngiven person för hantering
av gasol med allmän teknisk kunskap och juridisk erfarenhet på
området. Med denna utbildning får du den kompetens marknaden
efterfrågar. Utbildningen är pedagogiskt utformad där vi varvar teori
med praktiska övningar. Kursen ges i samverkan med MSB och Kosan
Gas Sverige AB.

Utbildning för dig som arbetar med gasol och som vill ha en orientering i den utrustning som finns för gasolanläggningar från tank till
brännare, samt förevisning av gasolens egenskaper. Du får också
praktisk erfarenhet av vad räddningstjänsten kan göra vid gasoltillbud, en mycket viktig aspekt vid arbete med gasol. Utbildningen är
pedagogiskt utformad där vi varvar teori med praktiska övningar.
Utbildningen genomförs i samarbete med Kosan Gas Sverige AB.

BRANDÖVNINGSPLATS GUTTASJÖN (BORÅS) 2019-09-23
BRANDÖVNINGSPLATS GUTTASJÖN (BORÅS) 2020-06-01

BRANDÖVNINGSPLATS GUTTASJÖN (BORÅS) 2019-09-23
BRANDÖVNINGSPLATS GUTTASJÖN (BORÅS) 2020-06-01

ANTAL DAGAR: 3dagar KURSNR: 9410

ANTAL DAGAR: 2dagar KURSNR: 9430

PRIS: 15 500 SEK exkl moms

PRIS: 9 200 SEK exkl moms
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Läs mer om
kursområdet här.

Projekt och Ledarskap
Arbetsledning, steg 1

Arbetsledning, steg 3

Arbetsledning steg 1 är utbildningen för dig som vill utvecklas och
bli tryggare i rollen som ledare. Efter utbildningen kommer du att ha
baskunskaper i personalledning, insikt i ledarrollen samt verktyg som
ger dig trygghet när du ska leda andra. Du kommer även att få ett
värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare
med liknande utmaningar.

Här jobbar vi ofta i ganska små grupper och med ämnen som just
ledarskap, kommunikation och samtalsmetodik i din roll som arbetsledare. Det som är extra speciellt med Arbetsledning steg 3 är att en
individuell handlingsplan upprättas för dig som går kursen. Du får
även ett personligt samtal med kursledaren.

STOCKHOLM 2019-09-18
STOCKHOLM 2019-11-13
STOCKHOLM 2020-02-05
STOCKHOLM 2020-04-01

GÖTEBORG 2019-10-16
GÖTEBORG 2019-12-04
GÖTEBORG 2020-03-09
GÖTEBORG 2020-05-06

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 2205
PRIS: 16 900 SEK exkl moms

Arbetsledning, steg 2
Fördjupa dig inom flera områden som t.ex. chefsrollen och hur
ledarskapet behöver anpassas utifrån varierande förutsättningar,
konjunkturer och organisationsformer. Nya organisationsformer
förutsätter att du skapar ett klimat för utveckling av personal, produkter och processer. Vi tar även upp ekonomi, arbetsrätt, lönefrågor,
personalutvecklingsfrågor m.m.
GÖTEBORG 2019-09-11 STOCKHOLM 2019-10-09
GÖTEBORG 2019-11-27 STOCKHOLM 2020-02-19
GÖTEBORG 2020-04-14 STOCKHOLM 2020-05-13
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 2206
PRIS: 16 900 SEK exkl moms

STOCKHOLM 2019-09-05 GÖTEBORG 2019-11-07
STOCKHOLM 2020-03-05 GÖTEBORG 2020-05-28
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 2207
PRIS: 14 400 SEK exkl moms

Effektiv projektledning
I den här kursen förenar vi projektledarrollen med kunskaper inom
ledarskap, vilket ger dig en värdefull kombination när du arbetar med
projektledning. Du får de viktigaste grundkunskaperna du behöver
för projektledarrollen och lär dig samtidigt att leda andra som ingår i
projektet som du har ansvar för.
STOCKHOLM 2019-10-29 GÖTEBORG 2020-03-30
ANTAL DAGAR: 6 dagar KURSNR: 6548
PRIS: 29 200 SEK exkl moms

Leda andra utan att vara chef

NYHET!

Ett bra ledarskap bygger på god självkännedom. Inför kursen kommer
du därför få genomföra SDI Personlighetstest som förtydligar dina
drivkrafter och går som en röd tråd genom kursen för att tydligt koppla teori till hur du praktiskt kan utveckla ditt ledarskap. Efter kursen
har du fått teoretiska och praktiska kunskaper i hur du leder andra
utan att vara chef, hur du kan kommunicera utifrån olika situationer
och personer och hur du utvecklas i din roll som ledare.
GÖTEBORG 2019-11-04 STOCKHOLM 2019-11-18
STOCKHOLM 2020-02-17 GÖTEBORG 2020-02-24
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 2211
PRIS: 12 990 SEK exkl moms
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Produktion
Allt om Maskindirektivet

FMEA – Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer

Efter genomgången kurs ska du förstå det nya maskindirektivets innehåll och den bakomliggande lagstiftningen, bl.a. marknadskontroll och
produktansvar. Du ska också kunna utforma en instruktionsbok, göra
en riskbehandling och ha kunskap om vilken teknisk dokumentation
som krävs för CE-märkning.

Huvudsyftet med metoden FMEA är att identifiera möjliga fel och
brister samt orsaker till och effekter av dessa hos en produkt eller
en process innan uppstart görs. Mycket pengar kan sparas om man
redan innan start kan ta fram möjliga risker och tänkbara fel. Våra
lärare som leder utbildningen har lång erfarenhet från industrin, vilket
öppnar upp för praktiska exempel med givande diskussioner och
en utbildning som är lätt att ta till sig. Kursen vänder sig till kvalitets
chefer/samordnare, kvalitetsingenjörer, produktansvariga, produktions-/kontrolltekniker och beredare.

GÖTEBORG 2019-11-20 STOCKHOLM 2020-06-10
ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 7399
PRIS: 14 200 SEK exkl moms

GÖTEBORG 2019-11-18

Maskindirektivet i praktiken

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 7338

Denna kurs ger dig kunskap om maskindirektivets innehåll och
den bakomliggande lagstiftningen, bl.a. marknadskontroll och
produktansvar. Du ska också kunna utforma en instruktionsbok,
göra en riskanalys och ha kunskap om vilken teknisk dokumentation
som krävs för CE-märkning.

PRIS: 9 700 SEK exkl moms

GÖTEBORG 2019-11-20 STOCKHOLM 2020-06-10
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 7391
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

GPS-Toleranser – Dimension, Form och Läge
Utbildningen lär dig en korrekt och ändamålsenlig tillämpning av
toleranser och belyser samtliga standarder som behandlar ”form och
läge” samt dimensionstoleranser. Du får grundläggande kunskaper
om form- och lägetoleranssystemets uppbyggnad enligt Svensk
standard och du blir uppdaterad på nyheter. Korrekta specifikationer
ger bättre produkter till lägre kostnad.
GÖTEBORG 2019-09-30

Produktionsteknik – grundkurs
Det här är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling.
Den är även ett insteg till ett flertal andra kursmoduler i syfte att utveckla och förstärka den organisation du tillhör. Kursinnehållet utgörs
av aktuella och praktiska övningar i den egna verksamheten, det ingår
också praktiska moment med hjälp av ett produktionsspel.
GÖTEBORG 2019-10-21 STOCKHOLM 2020-04-15
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 2338
PRIS: 10 100 SEK exkl moms

Många bra övningar där vi fick
jobba två och två. Mycket bra”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 2338.

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 7411
PRIS: 11 200 SEK exkl moms

APQP och PPAP Metodik för produktframtagning
I denna kurs får du kännedom om utförande av APQP (Advanced
Product Quality Planning) som är ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter. Arbetssättet minskar
risken för såväl felaktiga produkter som produktionsstörningar.
Utbildningen ger vidare kunskap att genomföra PPAP (Production
Part Approval Process).
GÖTEBORG 2019-11-21 STOCKHOLM 2020-04-27
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 8142
PRIS: 10 200 SEK exkl moms

Riskbehandling

Ritningsläsning – Industri
Utbildningen ger dig kunskap i hur viktigt ritningsdokumentet faktiskt
är och vilka konsekvenser det kan få ekonomiskt såväl som tekniskt
om informationen tolkas fel, är felaktig eller saknas på ritningen.
Kursen ger dig en bra grund att stå på inför andra kursmoduler inom
ämnet och tillräckligt för att deltagaren ska kunna utföra enklare
justeringar på befintliga ritningar.

Riskbehandling är en förutsättning för CE-märkning. Under denna
utbildningsdag lär du dig att göra en riskbehandling enligt alla kraven
i maskindirektivet med en enkel och ändamålsenlig metod i Windows.
Lämpligt för både små och stora företag.
GÖTEBORG 2019-11-22 STOCKHOLM 2020-06-12
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 7393
PRIS: 5 200 SEK exkl moms

GÖTEBORG 2019-10-03
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 2343
PRIS: 9 100 SEK exkl moms
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Ekonomi och Inköp
Inköp – Grundläggande inköpsteknik

POPULÄR KURS

Kursen ger dig grundläggande kunskap du behöver för att arbeta
effektivt och känna trygghet i inköpsfunktionens roll samt förståelse
för hur du kan arbeta för att göra bra affärer. Du får nödvändiga
inköpstekniker och verktyg som behövs vid inköpsförhandlingar samt
i inköpsprocessernas olika delar.
STOCKHOLM 2019-10-03 GÖTEBORG 2020-03-19
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 5122
PRIS: 12 700 SEK exkl moms

Inköpsförhandlingar
Förbered och genomför inköpsförhandlingen. Du får insikt i hur
central planeringsfasen är, hur din personliga förhandlingsstil och
psykologi kan vara avgörande samt på vilka sätt du kan bryta låsningar under förhandlingens gång. Du får även förståelse hur du kan föra
en förhandling dit du vill med hjälp av den skilda informationen du
och din motpart har.
GÖTEBORG 2019-12-04 STOCKHOLM 2020-06-11
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 5174
PRIS: 12 700 SEK exkl moms

Bra med diskussionsövningar där
man får utbyte från andra deltagare
och deras verksamhet”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 5122.

Affärs- och avtalsrätt
Utbildningen klargör såväl dina rättigheter som skyldigheter samt
förklarar hur du upprättar avtal och bekräftelser. Kursen ger dig även
goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköps- och
försäljningsprocessen, insikt i vanliga tvistefrågor ur ett juridiskt
perspektiv samt inblick i hur juridiken påverkar rutiner och administration.
STOCKHOLM 2019-10-21 GÖTEBORG 2020-06-03

Inköp – Leverantörsutveckling
Kursen ger dig insikt i hur du kan utveckla dina leverantörssamarbeten utifrån behov samt hur du kan fördjupa dina relationer för att underlätta för produktutveckling och förbättringar. Du får även diskutera
inköp och etik samt lära dig hur du analyserar leverantörens ekonomi.
GÖTEBORG 2019-10-31 STOCKHOLM 2020-04-22
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 5144
PRIS: 12 700 SEK exkl moms

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 5175
PRIS: 12 700 SEK exkl moms

Ekonomi för icke-ekonomer

ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNING

Ekonomi för icke-ekonomer är en bred, grundläggande utbildning i
ekonomi. Kursen vänder sig till dig som vill få en helhetsbild samt förståelse för hur du kan använda de ekonomiska verktygen för att vara
med och skapa en långsiktig och uthållig lönsamhet i verksamheten.
STOCKHOLM 2019-11-13 GÖTEBORG 2020-05-13

Inköp – Inköpsstrategier
Inköp av varor och tjänster har en stor potential att direkt påverka
och förbättra lönsamheten och det ekonomiska slutresultatet.
I kursen går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för
hur du kan utveckla och effektivisera verksamhetens inköpsarbete
systematisk och därmed uppnå stora resultatförbättringar.

ANTAL DAGAR: 3 dagar KURSNR: 5193
PRIS: 14 700 SEK exkl moms

GÖTEBORG 2019-11-28 STOCKHOLM 2020-05-07
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 5166
PRIS: 12 700 SEK exkl moms

Grundläggande löneadministration
Efter kursen får du trygghet och kunskap för att sköta företagets
löpande löneadministration samt lär dig hur löner påverkas av lagar,
regler och avtal.
STOCKHOLM 2019-10-07 GÖTEBORG 2019-10-28
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 5167
PRIS: 9 700 SEK exkl moms
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Offentlig upphandling
Grundkurs offentlig upphandling
Kursen kombinerar LOU med det affärsmässiga för att skapa en stabil
grund för att genomföra lyckade och hållbara upphandlingar. Stor vikt
kommer att läggas på upphandlingsprocessen i praktiken, tillämpning
av regler och det affärsmässiga sättet att hantera en frågeställning.
GÖTEBORG 2019-11-26 STOCKHOLM 2019-12-02
GÖTEBORG 2020-03-10 STOCKHOLM 2020-03-17
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 281
PRIS: 10 995 SEK exkl moms

LOU – kurs i offentlig upphandling

ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNING

Den här kursen ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen,
med fokus på de nyheter som snart träder i kraft och vilka effekter de
kommer att ha. Fokus ligger på juridiken kring upphandling.
STOCKHOLM 2019-10-23 GÖTEBORG 2020-05-20
STOCKHOLM 2020-06-03
ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 6313
PRIS: 6 100 SEK exkl moms

Fördjupningskurs offentlig upphandling
Denna kurs vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom
upphandlingsprocessen och den affärsmässiga delen i en upphandling. Du kommer få med dig ett modernt tänk kring hur du kan driva
och utveckla goda affärer inom ramen för offentlig upphandling med
ett bra resultat.
STOCKHOLM 2019-12-04 GÖTEBORG 2020-03-30
STOCKHOLM 2020-04-21
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 292
PRIS: 10 995 SEK exkl moms
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SKOLA OCH UTBILDNING
Läs mer om
kursområdet här.

Skola och utbildning
Problematisk skolfrånvaro

Tilläggsbelopp i teori och praktik

Kursen går djupare in på vikten av tidiga insatser och samverkan
mellan olika instanser. Fokus ligger på juridik och ansvarsfördelning
kring elever med problematisk skolfrånvaro. Föreläsningar och
diskussioner varvas med praktiska övningar och du får med dig
nödvändiga kunskaper och verktyg.

På denna kurs får du fördjupad kunskap om reglerna kring tilläggs
belopp och du får även tillfälle att ställa de frågor du själv brottas
med i ditt dagliga arbete till en erfaren och sakkunnig jurist. Missa inte
chansen att få hands-on-kunskaper som förenklar hanteringen av
tilläggsbelopp på din arbetsplats.

STOCKHOLM 2019-11-07 GÖTEBORG 2019-11-27

GÖTEBORG 2019-11-20

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 283

ANTAL DAGAR: 1 dagar KURSNR: 291

PRIS: 5 980 SEK exkl moms

PRIS: 5 550 SEK exkl moms

Matematiksvårigheter och dyskalkyli
Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematik
ängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra
i undervisningen. Du får även insikt i olika förklaringsmodeller enligt
svensk och internationell forskning. Föreläsningarna och diskussioner
varvas med praktiska övningar under kursens gång.
GÖTEBORG 2019-10-14 STOCKHOLM 2019-10-21
SUNDSVALL 2019-11-18
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 276
PRIS: 5 980 SEK exkl moms
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SAMHÄLLSBYGGNAD
Läs mer om
kursområdet här.

Samhällsbyggnad
Projektledning för planhandläggare – grundläggande nivå

Riskträd

Kursen är till för dig som är i början av ditt arbete som projektledare
inom planhandläggning. Föreläsningar varvas med diskussioner och
ger baskunskaper i projektledning och metoder, tidsplanering, kommunikation, samordning samt ledarskap.

För dig som förvaltar och ansvarar för trädbestånd i offentlig miljö.
Du får kunskaper för att bibehålla ett säkert och hållbart trädbestånd
genom rätt analys och åtgärd. I kursen varvar vi teoretisk kunskap
med praktik genom fältstudier för att du på bästa sätt ska kunna
tillämpa dina nya kunskaper.

STOCKHOLM 2019-10-01 GÖTEBORG 2019-11-05
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 269
PRIS: 7 995 SEK exkl moms

GÖTEBORG 2019-09-18 STOCKHOLM 2019-01-27
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 285
PRIS: 7 950 SEK exkl moms

Bra praktiska exempel på
framgångsrikt projektledarskap”
Sagt av tidigare deltagare på kurs 269.

Juridisk fördjupning av tillsynsärenden
Under kursen får du verktyg för att hantera dina tillsynsärenden rättssäkert och hur du blir trygg i din handläggning. Hur ska du förhålla dig
till komplexa fall och hur kan kommunikationen underlättas? Vi går
igenom aktuella rättsfall och exempel från verkligheten.

Projektledning för planhandläggare, avancerad nivå

STOCKHOLM 2019-12-05 GÖTEBORG 2019-12-11

Kursen vänder sig till dig som arbetat några år som projektledande
planarkitekt och vill utveckla egna processer, arbetssätt och en egen
projektmetodik för att bli mer framgångsrik i rollen. Genom föreläsningar, case och diskussioner får du verktyg för att lösa utmaningar
och hantera gruppdynamik, spetsfrågor och andra utmaningar som
kan uppkomma under planarbetet.

ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 279

STOCKHOLM 2019-10-08 GÖTEBORG 2019-11-12
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 286
PRIS: 7 995 SEK exkl moms

PRIS: 7 950 SEK exkl moms

Dagvatten
Hur ska dagvattenfrågan hanteras och vilken reglering är möjlig och
lämplig? Har du rätt processer och kunskap för att lösa planeringsfrågor och praktiska utmaningar? Arbetar du juridiskt korrekt med
frågeställningarna och vem har ansvar beroende på situation? Detta
och mycket mer berörs under kursen.
GÖTEBORG 2019-10-17 STOCKHOLM 2019-11-19
ANTAL DAGAR: 2 dagar KURSNR: 277
PRIS: 9 500 SEK exkl moms
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DIPLOMUTBILDNINGAR

Våra diplomutbildningar motsvarar de olika krav som fastighetsbranschen ställer på anställda inom specifika områden idag.
En diplomutbildning ger dels kursdeltagaren uppdaterad spetskompetens och specialistkunskap inom ett specifikt område
samt en möjlighet att utvecklas inom ett ämnesområde som den deltagaren behöver uppdatera. Diplomutbildningarna är
intensiva men går att kombinera med jobb. Ett diplom ger dig ökade möjligheter till större ansvar samt ett uppdaterat och
mer attraktivt CV på arbetsmarknaden.

Hur går det till?
För att underlätta din planering skräddarsys ett schema för dig, vilket innebär att du väljer ort och datum för de aktuella
kurserna som berör diplomeringen. Hela diplomutbildningen bör dock vara avklarad inom en tvåårsperiod. De olika del
momenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång – lärarledda övningsexempel –
självständiga övningar – diskussioner och erfarenhetsutbyte. Efter avslutade kurser blir du diplomerad av Teknologisk Institut.

Diplomutbildningar
Läs mer om
kursområdet här.

Diplomerad Fastighetstekniker

Diplomerad Fastighetsförvaltare

Målet med utbildningen är att utveckla yrkesverksamma inom fastighetsbranschen och säkra upp kompetensen och ge grundläggande
kunskaper om systemutformning och funktion. Efter utbildningen kan
du självständigt hantera de olika teknikerna och kunna åtgärda enklare fel och brister inom VVS och kyla. Du blir specialist på att drifta och
sköta fastigheter, byggnader och fastighetstekniska system.

Bred förståelse för fastighetsföretagens ekonomi. Du lär dig göra
kalkyler för investeringar och hyressättning, budgetera samt analysera utfall av drift och underhåll. Vi arbetar med att göra analyser av
kunder, leverantörer, konkurrenter m.fl. vad gäller betalningsförmåga,
leveranssäkerhet, överlevnadspotential mm. Vi tränar på det ekonomiska språket för att förbättra dialogen med ekonomer. Grupp
övningarna är Excel-baserade. Deltagarna får med sig fungerande
kalkyl- och analysmodeller att använda i sin egen verksamhet. Kursen
ger utrymme för deltagarna att arbeta med egna frågeställningar.

DESSA KURSER INGÅR: Ventilationsteknik steg 1, Drift av värme
installationer, Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1, Praktisk Elteknik grundkurs eller Grundlägande Elteknik
ANTAL DAGAR: 13 dagar KURSNR: 4493
PRIS: 56 800 SEK exkl moms

DESSA KURSER INGÅR: Fastighetsekonomi – fastighetsbranschens
ekonomi, Hyresrätt – bostäder och lokaler, Byggnads- och installationsteknik, Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA
Facility Management, FM, Entreprenadjuridik

Diplomerad Fastighetsingenjör / VVS Projektör

ANTAL DAGAR: 14 dagar KURSNR: 4490

Diplomutbildningens syfte är att utveckla dig som yrkesverksam inom
fastighetsbranschen och säkra upp din kompetens för att kunna
optimera fastigheters tekniska system.

PRIS: 64 900 SEK exkl moms

DESSA KURSER INGÅR: Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer, Dimensionering av värmeinstallationer, Dimensionering av
vatten- och avloppsinstallationer, Entreprenadjuridik, Teoretisk
kyl- och värmepumpteknik
ANTAL DAGAR: 25 dagar KURSNR: 4492
PRIS: 85 300 SEK exkl moms

Diplomerad Inköpare
Diplomutbildningen är en god investering som betalar sig snabbt i
form av bättre lönsamhet samt att du får verktyg för ett mer utvecklande, effektivare och spännande arbete. Du får även ett ovärderligt
erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.
DESSA KURSER ÄR OBLIGATORISKA: Inköp – Grundläggande inköps
teknik, Inköp – Leverantörsutveckling, Inköp – Inköpsstrategier
VÄLJA MINST EN KURS FRITT: Affärs- och avtalsrätt, Inköpsförhandlingar, Ekonomi för icke-ekonomer
ANTAL DAGAR: 8 dagar KURSNR: 5718
PRIS: 44 400 SEK exkl moms
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Utbildning i toppklass!
Timmy Rudegran har redan hunnit gå fem utbildningar hos Teknologisk Institut och fler lär det bli fram
över. ”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte
ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare
och dessutom mycket roligare!”
Det var 2012 som Timmy Rudegran första gången kom i kontakt 
med Teknologisk Institut. I sitt arbete som kyl- och ventilationstekniker
åt LKAB i Malmberget kände han ett behov av att fördjupa sina
kunskaper inom ventilationsteknik. Efter att ha sökt och jämfört
alternativen hittade han slutligen rätt utbildning hos rätt utbildnings
leverantör.
– Jag valde Teknologisk Institut eftersom de gav ett proffsigt intryck
med bra koll på arbetsmarknaden. Jag gillade också att de hela
tiden anpassar sina utbildningar utifrån de behov som just nu finns
på marknaden. Det innebär i praktiken att inaktuella utbildningar
försvinner och nya kontinuerligt tillkommer.

Jag tyckte speciellt om upp
lägget där man hela tiden varvade teori med praktiska övningar
ute i verkliga a
 nläggningar.”

”Arbetet har blivit mycket roligare!”
I Timmys arbetsuppgifter ingår bland annat att felsöka och driftoptimera ventilations- och kylanläggningar. Det kan röra om allt från
underhåll och besiktningar till att delta i projektgrupper när anläggningar byggs upp eller byggs om. Med en sådan vidd i arbetsuppgifter
har det varit ovärderligt för Timmy att även få fortsätta att bredda sin
kompetens.

Mina nya kontakter och
kunskaper är guld värda
helt enkelt.”
– Jag har fått en mycket större kunskap inom området ventilation och
kyla och det har lett till att jag har en mycket bredare helhetsbild av
hur det fungerar. Tidigare lyckades jag kanske inte alltid gå direkt på
källan vid felsökningar men nu ser jag problem som jag inte visste
fanns förut och har blivit så mycket effektivare. Det gör att arbetet går
fortare och dessutom blir mycket roligare!
Och i de fall Timmy behöver ytterligare support i sitt arbete, har han
kunnat vända sig till sina kursledare även efter avslutad utbildning.
– Jag får alltid bra, tydlig information och snabb och tillmötesgående
support. Mina nya kontakter och kunskaper är guld värda helt enkelt.
Jag är så tacksam för att jag har fått möjligheten att utvecklas i mitt
yrke. Det har helt klart höjt nivån på arbetet jag utför.

Flexibla och tillmötesgående
I februari 2012 gick den första utbildningen av stapeln. Och Timmy
har aldrig ångrat sitt val. – Kvalitén på utbildningen var väldigt hög.
Jag tyckte speciellt om upplägget där man hela tiden varvade teori
med praktiska övningar ute i verkliga anläggningar, berättar han och
fortsätter. – Personalens bemötande har också varit otroligt trevligt
och flexibelt i alla avseenden. Det var inga problem att tillmötesgå
mina speciella behov med kosten som ingår under utbildnings
dagarna. Och ibland har kursplanen till och med anpassats så att
jag hunnit med ett visst flyg hem till norra Norrland. Att många av
kursledarna även är yrkesverksamma inom sitt respektive under
visningsområde var också något som Timmy särskilt uppskattade.
– Det gjorde att kursledarna alltid hade fingret på pulsen och var
uppdaterade kring specifika utmaningar och problem man kan stöta
på i arbetet idag. De var verkligen i toppklass!

Timmy har gått följande utbildningar
hos Teknologisk Institut:

Ständig utveckling viktigt

-- Ventilationsteknik steg 1

Sedan det första tillfället för sex år sedan har det blivit ytterligare fyra
utbildningar för Timmys del. Samtliga i Teknologisk Instituts regi.
– Med mer kunskap dyker det också upp nya frågor men det är ju det
som gör att man utvecklas, och ständig utveckling tycker jag är väldigt
viktigt.

-- Ventilationsteknik steg 2

Timmy Rudegran
Beredartekniker Ventilation/kyla SME
på Luossavaara-Kiirunavaara AB

-- Injustering av luftflöden
-- Teoretisk kyl och värmepumpteknik
-- OVK praktisk kurs inför certifiering
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Porto betalt

Sverige

Kontakta oss!
Har du svårt att välja eller veta vilken/vilka utbildningar som passar dig bäst? Ring någon
av oss redan idag så hjälper vi dig och ditt företag att bli ännu mer konkurrenskraftiga!

Johan Ottosson

Helena Uddh

Säljansvarig/Utbildningsrådgivare
076-527 55 29
joo@teknologiskinstitut.se

Säljare/Utbildningsrådgivare
076-527 55 87
heu@teknologiskinstitut.se

Bygg & Betong m.fl.

VA, Kemikalier, Produktion m.fl.

Morgan Sörmlind

Ronny Lundin

Säljare/Utbildningsrådgivare
076-527 55 54
mosz@teknologiskinstitut.se

Sponsorsäljare
076-527 55 74
rlu@teknologiskinstitut.se

El, VVS, Fastighet m.fl.

Annika Rosengren
Säljare/Bokningsansvarig
076-527 55 63
alr@teknologiskinstitut.se
Ekonomi, Inköp, Ledarskap m.fl.

Se fler kurser på

www.teknologiskinstitut.se
Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt ev. datum- och prisförändringar.

Huvudkontor och Kurscenter Drakegatan 7A, 412 50 GÖTEBORG
Kontor och Kurscenter Warfvinges väg 45, 112 51 STOCKHOLM
info@teknologiskinstitut.se

031-350 55 00
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