Ansökan
om certifiering som stålbyggnadskonstruktör enligt SBIs regler C01 och C02

1(1)

Dok. namn: F01
Utgåva: 2

Datum:
2015-06-05

Namn: ……………………………………………………………………………….….
Födelsedatum (år – månad – dag):
Hemadress:

………………………………………………….....

…………………………………………………………………………....

...…………………………………………………………………………………….…..
E-post: ……………………………………………………………………………….….
Telefonnummer dagtid: ……………………….

Hemtelefon: ………………….….

Jag är vid ansökningstidpunkten anställd vid: ……………………………………….…
(företag)

…………………………………………………………………………………………..
(adress)

Jag är verksam som: …………………………………………………………………….
Kopior av intyg/betyg bifogas enligt nedan:
1. Intyg över erfarenhet (se blankett F02 och F02-B)
2. Intyg över allmän lämplighet (se blankett F03)
3. Examensbevis från högskole- eller universitetsutbildning
4. Intyg utbildning i Eurokoder (ej krav)
5. Intyg examination i dimensionering av Flervåningsbyggnader
6. Intyg examination i dimensionering av Hallbyggnader
7. Intyg examination i Projektering och Utförande
8. Annat som styrker min certifiering
Anmälningsavgiften för certifieringen skall
faktureras mig själv
faktureras min arbetsgivare
Faktureringsadress: ……………………………………………………………….….….
…………………………………………………………………..….
Härmed medgives att mitt namn och födelsedatum får publiceras i SBIs och Nordcerts förteckning
över certifierade stålbyggnadskonstruktörer.

…………………………………….. ………………………………..
Ort

Dat

………………………………………………….
Namnteckning

Adress

Telefon

Internet

Organisation

Box 1721
111 87 Stockholm

08 661 02 80

www.sbi.se
info@sbi.se

Org. nr. 802006-3585
Styrelsens säte i Stockholm

Dok. namn: F02
Utgåva: 1

Intyg erfarenhet

1(1)
Datum:
2009-09-23

Härmed intygas att: ………………………………………………………………………..
(namn)

………………………………………………………………………..
(födelsedatum)

anställd vid: ……………………………………………………………………………….
(företag och ort)

arbetat med utformning och dimensionering av stålbyggnadskonstruktioner
under tiden ………………… till ………………
Arbetsuppgifterna specificeras på bilaga.

……………………………………………….

……………………………………..…

(ort)

(datum)

……………………………………………….

………………………………………..

(namnteckning)

(namnförtydligande)

Telefonnummer dagtid: ………………………………………..
e-post: ……………………………………………..
Funktion/tjänsteställning vid företaget enligt ovan:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Adress

Telefon

Internet

Organisation

Box 1721
111 87 Stockholm

08 661 02 80

www.sbi.se
info@sbi.se

Org. nr. 802006-3585
Styrelsens säte i Stockholm

Dok. namn: F02-B
Utgåva: 1

Bilaga till blankett F02

1(1)
Datum: 2009-09-23

Projekt

Beställare

Stålvikt, ton

År

Roll i projektet (1)

1. Anges t.ex som Koordinering, Dimensionering, Detaljering, Modellering eller Ritningsproduktion
2. Anges t.ex som Ansvarig konstruktör eller Biträdande konstruktör
Bilagan upprättad av

Namnteckning:…………………………………………
Namnförtydligande:……………………………………

Adress

Telefon

Internet

Box 1721

08 661 02 80

www.sbi.se

Org. nr. 802006-3585

info@sbi.se

Styrelsens säte i Stockholm

111 87 Stockholm

Organisation

Ansvar i projektet (2)

Dok. namn: F03
Utgåva: 1

Intyg allmän lämplighet

1(1)
Datum:
2009-09-23

Härmed intygas att: ……………………………………………………………………...
(namn)

anställd vid: ……………………………………………………………………………...
(företag)

enligt vad som kommit till vår kännedom, som yrkesmänniska utfört sina uppgifter på
ett ansvarsfullt och professionellt sätt, med den integritet, noggrannhet och omsorg som krävts.
Vi kan intyga att han/hon inte genom slarv eller bristande omdöme i yrkesutövningen de senaste
5 åren har förorsakat sina uppdragsgivare skada av något slag.
1. Arbetsledning vid företag där den sökande är/varit anställd
……………………………………………….

……………………………

(ort)

(datum)

……………………………………………….

………………………………………..….

(namnteckning)

(namnförtydligande)

Telefonnummer dagtid: …………………………….. E-post: ………………………………….

2. Kund
……………………………………………….

……………………………

(ort)

(datum)

……………………………………………….

…………………………………………...

(namnteckning)

(namnförtydligande)

Telefonnummer dagtid: …………………………. E-post: …………………………………….

Adress

Telefon

Internet

Organisation

Box 1721
111 87 Stockholm

08 661 02 80

www.sbi.se
info@sbi.se

Org. nr. 802006-3585
Styrelsens säte i Stockholm

