YRKESFÖRBUNDET SOM
GER DIG FÖRSPRÅNG

”SBR har en självklar plats i branschen!”
I dagens samhälle tas det snabbare beslut än förut, ärenden handläggs
fortare och människor har inte tid att vänta. Det är extra viktigt att
anlita någon som håller hög kvalitet på sina jobb. Här har SBR en viktig
funktion. Anlitar man en ingenjör som är medlem i SBR vet man att
personen har en bred kunskap och uppfyller de höga kvalitetskrav som
SBR ställer på sina medlemmar.
Även om framtiden är ljus för SBR vill vi fortsätta att utveckla förbundet. Våra viktiga expertgrupper blir bara bättre och bättre och fylls hela
tiden på med kunskap. Idag är de erkända i branschen. Vi har också
startat upp en Projektledargrupp som vi tror kommer att locka fler
projektörer och projektledare till förbundet.
Som medlem i SBR befäster du din kompetens. Men du får också stöd
och hjälp i ditt dagliga arbete genom att utbyta erfarenheter med andra
medlemmar. Flera av våra medlemmar är konsulter i enmansföretag
och då kan konsultation med andra kollegor vara en bra hjälp i arbetsvardagen.
Vi erbjuder juridisk hjälp, du kan teckna förmånliga försäkringar och gå
berikande kurser. Vi genomför ett föryngringsarbete på medlemssidan,
bland annat är vi ute på högskolorna. Vi har också startat SBR Karriär,
ett mentorskap som gynnar framtidens yrkesverksamma personer.
Genom att ta tillvara erfarenheten hos våra befintliga medlemmar och
addera ny kompetens gör vi SBR till en betydande aktör inom byggbranschen.
Jag upplever att SBR har en stark ställning i branschen. Vi står för kvalitet och genom våra medlemmar har vi en rik kunskapsbank. Jag hälsar
nya och befintliga medlemmar välkomna till en spännande framtid.
Michael Maddison, Förbundsordförande i SBR

”Anlitar man en ingenjör
som är medlem i SBR vet man att
personen har en bred kunskap och
uppfyller de höga kvalitetskrav som
SBR ställer på sina medlemmar.”

Vi utvecklar branschen!
SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)
är en ideell yrkesorganisation. Förbundet bildades 1951 och
har idag cirka 2 800 medlemmar. Det finns 27 lokalavdelningar
över hela landet och ett centralt kansli i Stockholm.

Kraven på medlemskap är höga och fungerar
som en kvalitetsgaranti på kunskap och erfarenhet. Genom åren har SBR blivit synonymt
med hög kvalitet och känt för sina pålitliga och
noggranna ingenjörer.
SBRs uppgift är att utveckla och marknadsföra medlemmarnas
yrkeskunskap och främja kvaliteten inom alla de områden
där våra medlemmar är aktiva, vilket är inom praktiskt taget
hela byggindustrin. Vi utvecklar ingenjörers kompetens och
kvaliteten i deras arbete. Vi främjar också kontakter och
erfarenhetsutbyte ingenjörer emellan samt erbjuder medlemsförmåner. Vidare marknadsför vi våra medlemmar.
Våra medlemmar arbetar i eller för bygg- och fastighetsföretag, i offentliga verksamheter, organisationer och på högskolor. De är konsulter, projektörer, arbetsledare, platschefer,
projektledare, entreprenörer, besiktningsmän, kontrollansvariga, utbildare eller andra specialister, samt studenter. Många
SBR-medlemmar är egenföretagare.

Fortbilda dig med
Studentlitteratur!
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”SBR är en kvalitetsstämpel”
Camilla Werme har varit medlem i SBR i cirka 10 år. Under sin
tid i organisationen har hon varit ordförande i SBRs Helsingborgsavdelning och viceordförande i förbundsstyrelsen. Hon har
också varit med i styrelsen för expertgruppen Kontrollansvariga
enligt PBL. Camilla är VD på Åkermans Ingenjörsbyrå, där de
flesta av de anställda är medlemmar i SBR.
– SBR är en kvalitetsstämpel och på Åkermans Ingenjörsbyrå
tycker vi att vi håller kompetensen högre när alla våra anställda
är medlemmar, säger hon.
Det finns många sätt att påverka branschen som medlem. För
Camilla som själv är väldigt aktiv i SBR är svaret enkelt.

Ibland trasslar saker och ting till sig och då
är det klokt att ta hjälp av någon som är duktig
på att reda ut problemen. Vi hjälper dig om
du har hamnat i tvist, men kan också hjälpa
dig att undvika konflikten helt och hållet.
Vi arbetar med fastighetsrätt, rådgivningsansvar,
bostadsrätt, entreprenadrätt och avtalsrätt.
Inledande kostnadsfri rådgivning – ring oss på 08-411 58 57

– Möjligheterna att påverka är väldigt stora. Man kan vara med
och ta fram underlag, föreslå kurser och utbildningsämnen.
Men det finns också medlemsförmåner att dra nytta av, som fri
advokatservice, konsult- och kontorsförsäkringar och förmånliga
rabatter på kurser och utbildningar.
Camilla nämner också tidningen Husbyggaren och expertgrupperna som fördelar, men framhäver lokalföreningarna som ett
sätt att utbyta erfarenhet och få information.
– Lokalföreningarna ordnar informationsträffar, frukostmöten,
afterwork och intressanta studiebesök. Här får man möjlighet
att träffa kollegor i branschen och dra nytta av varandra.
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De bästa medlemsförmånerna för
din yrkesroll
SBR har en enda, viktig uppgift: att ge dig som är ingenjör bättre
karriärmöjligheter samt mer kunskap, kontakter och förmåner.
Som medlem får du hjälp med marknadsföringen av dig och
ditt företags tjänster och specialiteter. SBR ger dig tillgång till ett
stort nätverk, centralt, lokalt och inom olika specifika expertområden. Dessutom erbjuder vi kurser, utbildningar, mallar,
försäkringar, juridisk hjälp och expertgrupper samt en rad andra
förmåner som utvecklar dig i din yrkesroll och säkerställer din
kompetens.
Du håller dig ajour genom våra olika kanaler, såsom nyhetsbrev
och Husbyggaren, som kommer ut sex gånger per år.

Läs mer om våra olika
medlemskap på vår hemsida
eller scanna QR-koden.
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SBR-utbildningar ökar kunskapen
SBR är en av Sveriges största fristående utbildare inom byggsektorn, med ett brett utbud av kvalificerade utbildningar,
kurser och symposier. Vi erbjuder utbildningar för alla nivåer,
för nybörjare och experter, som är framtagna efter de behov
som finns bland våra medlemmar.
Kursutbudet har tyngdpunkt på byggteknik och metoder, bygg/entreprenadjuridik samt på vidareutbildningar för att bli kontrollansvarig,
projektledare, entreprenad- eller överlåtelsebesiktningsman
med möjlighet till certifiering. Härutöver anordnas en rad olika
ämneskurser och det ettåriga talangprogrammet.

Företagsanpassade utbildningar
och kurser
SBR erbjuder skräddarsydda utbildningar för er och ert företag,
i vilka vi hjälper er att välja rätta upplägget utifrån era önskemål
och utforma utbildningarna från kursinnehåll till praktisk planering. Vi håller utbildningarna på plats hos er. Som en av landets
ledande byggutbildare erbjuder vi ett brett urval av kurser och
kvalificerade kursledare med lång erfarenhet.

Internationellt samarbete och
studieresor till fjärran länder
SBR är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen
AEEBC (The Association of European Experts in Building and
Construction), och samarbetar med systerorganisationer i hela
Norden genom Nordiskt Byggsymposium.
Vi bistår även med hjälp till våra medlemmar så att de ska kunna
knyta kontakter med nya internationella aktörer.
Våra populära studieresor tar våra medlemmar till fjärran och
exotiska platser som Chile, Peru, Australien och Hong Kong, men
också till europeiska städer. Syftet med våra resor är att ge medlemmarna en inblick i hur byggsektorn fungerar i andra kulturer.
Studieresorna bygger på ett fullspäckat program där vi bland annat
besöker byggarbetsplatser, arkitekter och konstruktionsföretag.
Resorna är samtidigt ett utmärkt sätt att knyta nya kontakter.

Vill du vara med och
utveckla morgondagens
samhälle och industri?
Genom att leda komplexa byggprojekt kan du
vara med och bidra till en bättre framtid.
Söker du ett inspirerande projektledaruppdrag
och har tidigare erfarenhet av projektledning
inom bygg?
På Midroc Project Management ser vi
utmaningar som möjligheter till att skapa
något nytt. Låter det intressant?
Läs mer på www.midroc.se/ledigajobb

Midroc Project Management är ett konsultföretag som utvecklar och utför projekt för industri-,
energi- och byggsektorn. Bolaget har ca 120 anställda. Midroc Project Management ingår i
Midroc Europe som bedriver verksamhet inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö.
Antalet medarbetare är 3600 och omsättningen 5,6 miljarder kronor.

Expertgrupper som gör skillnad för branschen
Expertgrupperna samlar spetskompetens inom centrala byggingenjörsområden. Grupperna ansvarar bland annat för ämnesbevakning, specialistutbildningar, kvalificerad rådgivning och symposier. De medverkar också i utvecklingen av teknik, marknad,
lagstiftning och annat av vikt för ingenjörer och byggande.

Medlemskapet fungerar därmed som ett personligt kompetensbevis, och det ger tillgång till gruppens nätverk, expertrådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. Som
expertgruppsmedlem kan du också engagera dig i gruppens
arbete.

För att ingå i en expertgrupp krävs utöver att man är plusmedlem i SBR också att man uppfyller respektive grupps särskilda
krav och villkor.

Våra grupper är Överlåtelsebesiktning, Entreprenadbesiktning,
Kontrollansvariga och Projektledare.

ISO 9001

ISO 14001

Vikten av att anlita en SBR-expert
Tomas Thulin är besiktningsman och ordförande i styrelsen
för SBRs entreprenadbesiktningsgrupp och medverkar också
i TV-rutan i programmet Fuskbyggarna. Han har över 40 års
erfarenhet som ingenjör, projektör och besiktningsman och
symboliserar den kunskap som en SBR-expert har. Tomas är
ofta ute och föreläser och utbildar SBRs medlemmar, där han
förmedlar sin yrkeserfarenhet och den kunskap han samlat på
sig genom åren.
– Kunskap är viktig och den måste man ha oavsett om man
arbetar som byggledare, kontrollansvarig eller projektledare.

– Med den erfarenheten jag har tar jag upp många exempel
från de projekt som jag har varit involverad i, säger Tomas
Thulin.
– Det finns en stor anledning att anlita en byggexpert. Det kan
vara svårt för en okunnig beställare att se vad det finns för
luckor i ett kontraktsunderlag och att bedöma om arbetet är
fackmannamässigt utfört. Många företag och privatpersoner är
blåögda och om det uppstår problem får de sitta med dessa på
egen hand, vilket är krävande och kostar pengar. SBRs byggexperter finns för alla delar av byggprocessen och jag vet att
förbundets experter har ett gott rykte i branschen.

– I dagens samhälle krävs att beställaren har koll på bygglagar, byggnormer och juridik när han eller hon
ska ta in offerter från hantverkare i samband med byggprojektet. Genom att anlita en byggexpert som
granskar anbuden och till och med sköter kontakten med byggföretagen minimeras riskerna och i slutändan finns det pengar att spara.
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Genom SBR är du med och påverkar
Genom SBR kan du vara med och påverka byggbranschen. SBR är remissinstans till myndigheter, och ingår med
ledamöter i bland annat Boverkets Byggråd, ARN och Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd. Vi samarbetar
med eller är medlemmar i andra organisationer både inom och utanför Sverige som främjar byggbranschens utveckling. Det innebär att du som medlem inte bara får den senaste informationen i branschen utan att du också kan vara
med och påverka de saker som du vill påverka och förändra i din yrkesroll.

En källa för information
Sex gånger per år får du Husbyggaren, en av branschens största tidningar, där ingenjörer, forskare, arkitekter,
jurister och annan expertis skriver initierat om branschen. Genom våra lokalavdelningar, expertgrupper, webben,
sociala medier och våra olika nyhetsbrev får du information om det senaste inom branschen.

För mer information om
Husbyggaren, besök
www.husbyggaren.se
eller scanna QR-koden.

Besiktningsmännens advokatbyrå
www.pedersen.se

Byggstenen som saknas?

Vi tillhandahåller administration och rådgivningstjänster inom försäkring
Philipsson & Partner AB
SOLNA BUSINESS PARK
Tel. 08-22 60 30
www.philipssonpartner.se

En SBR-försäkring som tryggar
Det primära syftet med SBR Byggingenjörernas verksamhet är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
Alla inser att försäkringar är en viktig del av företagets långsiktiga möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, problemet är bara att hinna sätta sig in i de olika erbjudanden som finns och hitta det som passar verksamheten bäst.
För att underlätta för våra medlemmar erbjuder vi specialanpassade och verksamhetsspecifika lösningar, så att man ska
slippa fundera på om försäkringsbehoven verkligen är täckta.
Genom att SBR Byggingenjörerna tillsammans med vår utvalda försäkringsförmedlare kontinuerligt jämför alternativen som
finns och med jämna mellanrum begär in offerter från försäkringsbolagen kan man vara lugn för att man får en mycket bra
försäkring till rätt pris.

Vi är stolta
försäkringsgivare.
Länsförsäkringar är stolta försäkringsgivare för SBR:s Konsult
ansvarsförsäkring och Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning.
Tekniska konsulter bär ett stort ansvar i sin yrkesutövning.
Med bred kompetens och omfattande erfarenhet av konsult
ansvarsskador arbetar Länsförsäkringar för att SBR:s medlemmar
ska kunna känna sig trygga om det som inte får hända, ändå händer.
lansforsakringar.se
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SBR Byggingenjörerna
Gävlegatan 15
113 30 Stockholm
Telefon vxl: 08-462 17 90,
Medlemsärenden: 08-462 17 92
info@sbr.se
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