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17-19 november 2020, Scandic Uppsala Nord

”Schaktfritt är en god affär,
både för ledningsägare
och deras kunder.”
I många år har vi arbetat med schaktfri teknik för lednings
byggande och förnyelse. Under den tiden har våra kunder tillsammans
sparat omkring en halv miljard på att använda våra lösningar. Då har
vi ändå räknat försiktigt.
Men vi har sett att det kan vara svårt att komma igång med
schaktfritt – det krävs bättre förberedelser och mer kompetens än
vid traditionell schaktning. Med tanke på alla fördelar som tekniken
ger är det ändå värt besväret.
Schaktfritt är inte bara bra för
kommunens ekonomi. Tekniken
är också så skonsam för miljön att
trafikanter, kringboende och folk i
allmänhet knappt märker att jobbet
pågår. Det går snabbt, samtidigt som
CO2-utsläpp och smutsiga schaktmassor
till tippen minimeras.
Därför ska du också
börja tänka schaktfritt.
Och första steget är att
du lär dig hur man gör.
Välkommen till vår
diplomkurs!

Johan Lundberg
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OM KURSEN
Kursen ger dig teoretiska kunskaper om schaktfritt och förutsättningar
för schaktfria lösningar. Dessutom får du praktiska kunskaper som
är till hjälp när du går från identifiering av behov, projektering och
upphandling till ett avslutat schaktfritt projekt.
Du får också ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter och dela
erfarenheter med andra trevliga människor i samma bransch.
Målet med kursen är bland annat att:
• det ska bli enklare och tryggare att arbeta med

schaktfria projekt.
• få ökade grundkunskaper i schaktfria metoder för
nyläggning och renovering samt hur dessa kan
användas.
• känna till grundläggande problem och möjlighe
ter i förundersöknings- och projekteringsfaserna
samt inför upphandling.

• få tips på hur man kan arbeta systematiskt med
schaktfritt.
• det ska bli enklare att själv kunna avgöra vilken/
vilka metoder som kan passa i ett projekt.
• få veta mer om vad det finns för hjälp att tillgå för
att skapa ändamålsenliga förfrågningsunderlag –
självständigt eller med hjälp.

Kursen innehåller bland annat följande ämnen:
• Geoteknik för schaktfritt
• Materialkunskap
• Schaktfria tekniker och metoder och hur de kan
användas
• Hur man kan arbeta systematiskt i NoDig-processen

• Förstudie, projektering och förberedelse för upp
handling
• Genomgång av NoDig Platform och hur den kan
användas

Litteratur
Anpassad dokumentation till respektive kursmoment delas ut.
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Kursen pågår i tre intensiva dagar som fylls med föreläsningar, gruppdiskussioner och massor
av matnyttig kunskap. Tidigare diplomkurser har haft deltagare från hela Sverige som gett
kursen mycket gott betyg.
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Kursen vänder sig till ledningsägare och konsulter som arbetar med förnyelse och nybyggnad av
VA-ledningar.

DETTA TYCKTE DELTAGARNA I TIDIGARE KURSER:
”Jag har fått enormt nyttiga kunskaper om schaktfritt ledningsbyggande.”
”Mycket bra upplagt med intressanta diskussioner”
”En bra kurs, värt tiden och pengen. Ger en bra grund för arbete,
diskussion och beställning av schaktfria arbeten.”
”Mycket givande. Bra stämning. Bra givande och tagande bland deltagarna också”
”Jag har lärt mig massor om sådant jag trodde att jag kunde. Den bästa kurs jag gått!”

KURSFAKTA
Tid: 17 november kl 9.30 till 19 november kl 16
Plats: Hotell Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala
Kursavgift: 17 500:- inkl. lunch och fika samtliga dagar samt gemensam middag dag 1.
Boende: Ingår ej. Vi har reserverat ett begränsat antal rum.
Kan bokas på 018-495 23 14, mail: meeting.uppsala@scandichotels.com
Ange bokningskod JOH171120. Betalning sker direkt till hotellet.
Enkelrum 1 241:-/natt.
Anmälan: Kan göras på www.johanlundberg.se
Samtliga angivna priser är exkl. moms.

SISTA ANMÄLNINGSDATUM ÄR 23 OKTOBER
Det är säkrast att vara ute i god tid.

VILL DU VETA MER OM KURSEN?

Kontakta då kursadministratör Fredrica Holgersson på 070-471 64 50
eller maila till: fredrica@johanlundberg.se

Johan Lundberg AB är specialistkonsulter inom schaktfritt med grundvisionen att göra schaktfritt
lättillgängligt. Vi arbetar främst som beställarstöd- i utredningar, projektering, i och inför upphandlingar samt
stöd vid byggledning. Vi är även delaktiga i att ta fram tekniska riktlinjer för branschen. Vi har bl a medverkat
i AMA Anläggning 07, 10 och 13, och bl a stöttat Trafikverket, Stockholm Vatten och Göteborg Kretslopp
& Vatten med tekniska riktlinjer för schaktfritt. Mer information om oss hittar du på vår hemsida.
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