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SBR-utbildning – en 
ovärderlig investering!

Välkommen till kursprogrammet 
för våren 2023.
Här finner du ett brett utbud av 
kvalificerade  kurser för vidare
utbildning. 
Tänk på att SBR även erbjuder 
företags anpassade kurser, läs 
mer nedan.
Välkommen!

Företagsanpassade 
kurser

SBR anordnar även företags
anpassade kurser. 
Vi skräddarsyr en kurs  för  
 just ert företag.
Kontakta: Linn Bessner, 
telefon 08462 17 93

TIPS!

Utöver kurserna i denna kata log 
har vi även kurser som utförs i 
samarbete med EGA. 
Läs mer på  
www.sbr.se/byggutbildning-sbr/
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ABK 09

Endagskurs för dig som upphandlar konsulttjänster  eller för 
dig som själv är konsult.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende 
ABK 09,   det standardavtal som används vid konsultuppdrag. 
Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och 
konsultens skyldigheter och rättigheter. Kursen tar bland 
 annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, 
vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget 
samt konsultansvars- och ersättnings frågor.

Spara tid och pengar genom att upprätta ordentliga 
konsultavtal. Senaste årens rättsfall visar att det är viktigare 
än man kan tro att avtalet anger uppdragets omfattning, 
ekonomiska villkor och ansvarsfördelning. Det är också 
viktigt att du vet vad som gäller rörande skadestånds- och 
försäkringsfrågor samt följderna om något går fel.
Datum och ort  6 mars, Digitalt                    
 12 maj, Stockholm
Kursavgift  Se hemsidan

AREAMÄTNING, diplomerad

Välkommen till denna kurs i Areamätning för uppmätning 
av småhus och lägenheter. I samband med överlåtelse av 
småhus och lägenheter är det vanligt att bo- och biareor inte 
stämmer överens med vad som är angivet i mäklarprospekten   
samt i fastighetsutdrag, därav efterfrågas en mätning av den 
exakta ytan en bostad upptar. Denna tjänst utföres som 
 separat uppdrag och ingår ej i en över låtelsebesiktning.

Syftet med denna kurs är att du som besiktningsman 
eller tekniker, ska få god kunskap om hur man utför en 
korrekt uppmätning gällande lägenheter och småhus 
avseende boarea respektive biarea.

Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med Över-
låtel se besiktning, Kontrollansvar, Entreprenadbesiktning 
eller som Energiexpert.
Datum och ort  3 februari, Göteborg 
 22 maj, Uppsala
Kursavgift  Se hemsidan
B

BESIKTNING AV VÅTRUM

Ett våtrum är komplext och berörs av olika regler samt före-
skrifter vilka ändras med tiden. Våtrum berör flera delar, så 
som tätskikt, VVS, ventilation, El, bygg med mera. Många 
som arbetar med våtrum upplever en viss osäkerhet. I sam-
arbete med ledande experter går vi igenom det som är viktigt 
att veta, de vanligaste felen och hur du bäst besiktigar ett 
våtrum.

Målet med kursen

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom våtrums-
besiktning. Deltagarna ska lära sig identifiera fel och brister 
i våtrum. Vad du ska leta efter, vanligaste felen och hur du 
enklast förebygger dem.

Målgrupp

SBRs kurs inom våtrumsbesiktning vänder sig bland annat 
till beställare, entreprenörer, arbetsledare besiktningsmän, 
fastighetsskötare, försäkringshandläggare och andra som 
arbetar med, eller kommer i kontakt med våtrum på ett eller 
annat sätt.
Datum och ort 
24 januari, Helsingborg 
25 januari, Göteborg 

6 mars, Stockholm 
30 maj, Stockholm

Kursavgift Se hemsidanGGPROJEKTLEDNING

BYGGPROJEKTLEDNING

Utbildningen går under 4 dagar i sträck och behandlar 
samtliga delar av projektet. Detta för att möjliggöra verklig 
fördjupad kunskap i byggprojekts samtliga delar. 

Kursen avslutas med tentamen. Tentamen är en av 
förkunskapskraven gällande medlemskap i SBRs expert-
grupp för Byggprojektledning samt ansökan om Av SBR 
godkänd Byggprojektledare och certifiering via RISE. 

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd på samma sätt som ett bygg-
projekt i verkligheten, från Projektutveckling till avslut av 
Byggherrens projekt. Under kursen kommer ni löpande att 
arbeta med övningar kopplade till ett verkligt case från sam-
hällsbyggnadssektorn.

Byggprojektledning, hela byggprocessen (4 dagar): 

Ledarskap, initiering hela byggprocessen, styrning, planer-
ing,   ekonomi, myndighet och planprocessen, genomförande, 
avslut samt juridik.

Kursen är för dig som arbetar som projektledare och som 
vill ha fördjupade kunskaper. 
Datum och ort  17–20 april, Stockholm 
Kursavgift   Se hemsidan
För dig som vill fördjupa dig mer inom området Produktion 
och Projektledning så har vi bra endagarskurser. Läs mer 
på sid 7.

ANMÄL  
DIG REDAN 
IDAG!Anmäl dig på   

www.sbr.se/byggutbildning-sbr

http://sbr.se/byggutbildning-sbr
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ENTREPRENADJURIDIK 
Kombinerad grund och  fortsättningskurs

Detta är en tvådagarskurs i entreprenadjuridik som riktar sig 
till alla (beställare, entreprenörer, besiktningsmän med flera) 
som tillämpar AB 04 och ABT 06.

Kan du tolka kontraktshandlingar? Vilka ersättnings-
regler finns och hur tillämpas och tolkas dessa? Vad är 
egentligen hinder, forcering och rubbade förutsättningar? 
Får entreprenören avbryta arbetena och när i så fall? Vilka 
regler gäller vid skadestånd? Vad är besiktningsmannens 
uppdrag och ansvar?

Föreläsningarna varvas med övningsexempel som vanligt- 
vis bygger på verkliga rättsfall. Fördjupa dina kunskaper i 
AB och ABT och lär dig undvika fallgroparna.
Datum och ort 27–28 april, Stockholm
Kursavgift   Se hemsidan

ETREPRENADJURIDIK  
Avancerad nivå 

Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste 
rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupp-
arbeten. Genomgång av frågorna och svar samt alternativa 
lösningar sker gemensamt.

Genomgång av administrativa föreskrifter och dess 
svagheter diskuteras och gås igenom, med särskild inrikt-
ning på det senaste inom branschen. Är det möjligt att 
skriva rätt i de administrativa föreskrifterna?

Kursen bygger på ett aktivt deltagande av kursdeltagarna 
och omfattar alla fackområden där AB 04 och ABT 06 
tillämpas. Jämförelse sker även med andra standardavtal 
som förekommer inom entreprenadbranschen. 
Datum och ort 30 januari, Malmö 
 31 maj, Stockholm
Kursavgift Se hemsidan

FEL I FASTIGHET

Detta är en endagskurs i Fel i fastighet som riktar sig till 
alla (besiktningsmän och andra ingenjörer inom bygg- och 
fastighetsbranschen samt mäklare, försäkringshandläggare, 
försäkringsjurister och advokater) som kommer i kontakt 
med denna typ av fastighetsrättsliga frågeställningar.

Kursen syftar till att ge deltagarna en förståelse för 
felansvaret utifrån ett praktiskt perspektiv som grundar sig 
i domstolars bedömningar. Efter kurstillfället kommer 
deltagarna ha mer kunskaper om vad som utgör fel i 
fastighet, vad felansvaret innebär samt fastighetsmäklares 
och besiktningsmäns ansvar gentemot säljare och köpare.

Under dagen kommer nedan programpunkter att 
behandlas och föreläsning varvas med övningsexempel som 
bygger på verkliga rättsfall.

Fokus på 
•  Vad som utgör fel i fastighet
•   Byggnormer och byggregler som har betydelse för 

felbedömningen

ENTREPRENADBESIKTNING 
Grundutbildning, steg 1

SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställ-
are, entreprenörer, byggbesiktningsmän såväl som till in - 
stallationsbesiktningsmän, biträdande besiktningsmän 
 och andra som kommer i kontakt med besiktning av entre-
prenader. Kursen är också avsedd för dig med några års prak-
tisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. 

Denna kurs är det första av två steg. Steg 1 omfattar både 
juridik (AB, ABT, ABK, ABS, Konsumenttjänstlagen och 
avtalslagen) och metodik. Vi går dessutom igenom rutiner 
för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. 
Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika 
slag samt mallar för utlåtande och bilagor med mera.
Datum och ort 
16–17 januari, Digitalt 
6–7 februari, Göteborg 
13–14 mars, Stockholm 

27–28 mars, Stockholm 
2–3 maj, Helsingborg 

Kursavgift  Se hemsidan

ENTREPRENADBESIKTNING 
Steg 2 

Denna kurs är den andra av två steg för att bli besiktnings-
man för entreprenader. Inför kursen får deltagarna övning-
suppgifter att förbereda innan kursstart, som självstudier. 
Självstudiematerialet går ut på att upprätta besiktnings-
utlåtande efter övningsfrågor.

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktning-
en för det faktiska projektet enligt övningsuppgiften, från 
förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besikt-
ning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med 
repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning samt 
en genomgång av ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) inför 
tentamen.
Datum och ort 
14 februari, Stockholm 
7 mars, Göteborg 
29 mars, Stockholm 

24 april, Stockholm 
23 maj, Helsingborg

Kursavgift  Se hemsidan

ENTREPRENADBESIKTNING   
– provtillfälle för  besiktningsman

Efter utfört godkänt prov kan, om vissa andra krav är upp-
fyllda, anslutning till godkänd eller certifierad besiktnings-
man sökas.  
Läs mer om kraven för godkänd/certifierad besiktningsman 
på www.sbr.se/expertgrupper
Datum och ort 
9 februari, Göteborg
14 februari, Stockholm
7 mars, Göteborg
29 mars, Stockholm

24 april, Stockholm
23 maj, Helsingborg
2 juni, Vaxholm
15 juni, Stockholm

Provavgift   Se hemsidan. Omprov ingår ej.

forts. sid 5

Anmäl dig på  www.sbr.se/byggutbildning-sbr

http://sbr.se/byggutbildning-sbr/
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•   Påföljder som en köpare kan göra gällande när det 
föreligger fel i fastighet

•  Undersökningsplikten
•  Upplysningsplikten
•  Friskrivningar
•  Reklamation och preskription
•   Fastighetsmäklares och besiktningsmäns ansvar i 

förhållande till en köpare och säljare
Datum och ort 21 april, Stockholm
Kursavgift Se hemsidan

 
FUKTMÄTNING – FUKT OCH MÖGELSKADOR 
diplomerad

Syftet med denna kurs är att deltagarna skall lära sig grun-
derna i byggfysiken (fukt) och förstå samt kunna utföra en 
korrekt fuktmätning.  Efter avslutad kurs med godkänd 
tentamen får du din diplomering. Fuktmätning och besikt-
ning av kritiska konstruktioner utgör det första steget i en 
skade utredning. 

Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med över - 
låtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt- och 
mögelskador. Kursen omfattar bland annat mikroorga  -  
nis mer, fuktmekanik, byggteknik, kritiska konstruktioner, 
fuktmätningsrutiner och visning av mätinstrument.

Kursen avslutas med ett prov för att bli godkänd att 
utföra besiktning inklusive fuktkontroll av riskkonstruk-
tion som måste göras innan Länsförsäkringars produkt 
Säljaransvarsförsäkring tecknas. För att få utföra dessa 
besiktningar behöver du vara medlem i SBRs expertgrupp 
för Överlåtelsebesiktning.    
Datum och ort  15–16 maj, Stockholm
Kursavgift  Se hemsidan. 
 Tentamen ingår i priset. Omprov ingår ej.

FÖRDJUPNINGSKURS FÖR BYGGNADS- 
INSPEKTÖRER

Mål med kursen
Fördjupningskurs för verksamma byggnadsinspektörer 
 med målet att avhandla komplicerade och aktuella fråge-
ställningar.

Målgrupp
Kursen vänder sig främst till byggnadsinspektörer, såväl 
erfarna som mindre erfarna. Även andra aktörer är väl kom- 
na exempelvis kontrollansvariga.

Kursinnehåll
•   Vad är byggnadsinspektörens roll i genomförande-

processen?
•   Vad innebär ett interimistiskt slutbesked, ska det tids- 

begränsas? När kan ett sådant beslut lämnas och vad 
händer efter det interimistiska slutbeskedets utgång?

•  Kontrollansvarigas roll och arbetsuppgifter.
•  Hur ska kontrollplaner bedömas?
•  Vad innebär ett startbesked i grunden?
•  Hur ska allmänna råd hanteras?
•  Kompletterande villkor?
•   Rättsfallet om partiella startbesked och byggsanktions-

avgifter.

•   Förlängning eller permanentande av bygglov, hur ser 
genomförandeprocessen ut med start- och slutbesked?

•  Tekniska planbestämmelser?
Datum och ort 26 april, Digitalt
Kursavgift  Se hemsidan

KONSULTKUNSKAP

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i vad det inne-
bär att vara uppdragsledare, egenkonsult eller konsultchef i 
samhällsbyggnadssektorn. 

Kursen lämpar sig för dig som är ny i rollen, på väg att 
axla nytt ansvar eller vill få en inblick i konsultlivet.

Kursdagen är förlagd i två delar. Den ena behandlar 
rollen uppdragsledare och den andra rollen som egenkon-
sult eller konsultchef.

Att ansvara för konsultverksamhet
•  Starta och driva bolag
•  Företagsekonomi
•  Marknadsföring och sälj
•  Anbud och kontrakt
•  Uppdragsledarens interna roll

Att vara uppdragsledare
•  Projektekonomi
•  Projektplanering
•  Arbetsmiljö
•  Ansvarsfördelning och juridik (ABK09)
•  Beställarrollen
•  Uppdragsledarens externa roll
Datum och ort 13 februari, Digitalt
Kursavgift Se hemsidan

KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL 
Grundkurs 4 dagar

Kursen är anpassad efter Boverkets krav.

Kursen ger kunskaper om bland annat:
•   PBL speciellt kap. 8, 9 och 10 i PBL.
•   Boverkets byggregler BBR 18 med ändringar till och med   

BBR 29
•   Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning 

av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 
 EKS 11

•   Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontroll-
ansvariga

•   Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, 
Konsumenttjänstlagen med mera

•   Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 
9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015 

I kursen ingår ett ordinarie tentamenstillfälle.  
Certifiering ingår inte. 
Datum och ort  20–23 februari, Göteborg 
 8–11 maj, Stockholm 
Kursavgift  Se hemsidan
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PASSIVHUSEXPERT

Vill du lära dig hur man bygger hållbart från första penn-
streck till inflyttning? Då ska du gå Sveriges enda utbildning 
till passivhusexpert.

Kursdagarna ger dig en helhetskunskap om byggnaders 
former, klimat-skalet, samt tekniska lösningar och dess 
konsekvenser för klimatet. Vidare behandlas även energi-
renovering av äldre byggnader, ekonomi och livscykel - 
 ana lyser. Dessutom ingår energiberäkningsprogrammet 
PHPP i kursavgiften.

Innehåll
•   Hur husets utformning påverkar energiförbruk ningen, 

komfort och byggkostnader
•   Hur konstruktioner och komponenter som fönster kan 

garantera en hållbar byggnad
•   Hur köldbryggor undviks redan i ritningsstadiet och hur 

lufttätheten kan garanteras
•   Vilka värme- och ventilationssystem som är mest 

energieffektiva och ekonomiska
•   Hur samordning och kvalitetssäkring av projekt gruppen 

optimeras

Kursen genomförs i tre block där några dagar sker fysiskt, 
och andra sker digitalt, se nedan program.

Utöver de åtta fasta dagarna i kursen går det även att 
välja till studiebesök i ett passivhus samt en repetitionsdag 
inför provet. Tentamens- och certifieringsavgifter till-
kommer. 

Målgrupp
Arkitekter, konsulter, beställare, fastighetsägare, tillverkare, 
samt byggare och andra som vill lära sig mer om passivhus.
Datum och ort 

Block 1: 7–10 februari, där 7–8 februari är på plats i 
Stockholm under två heldagar. Den 9–10 februari är två 
förmiddagar digitalt. 
Block 2: 7–9 mars, heldagar på plats i Stockholm
Block 3: 21–24 mars där dag 1 är digitalt, dag 2 fysiskt i 
Stockholm och den 23-24 mars är tillvalsdagar för studie-
besök samt repetitionsdag. Dessa dagar är enbart för de som 
gått kursen. 

Tentamen Digitalt den 17 april.  
Tentamen är enbart för de som har gått kursen. 
Kursavgift   Se hemsidan

PBL OCH BBR

Mål med kursen
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen och Boverkets 
byggregler samt de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen 
och Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom 
kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruk-
törer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

KONTROLLANSVARIGS ROLL I PRAKTIKEN

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som Kontroll-
ansvarig i dagsläget och vill ha mer kunskap samt informa-
tion gällande kontrollplaner och det praktiska arbetssättet.

Förkunskaper 

Certifierad KA

Kursen ger kunskaper om bland annat

•   KA-rollen enligt PBL.
•   Den kontrollansvariges uppgifter och ansvar.
•   Byggherrens uppgifter och ansvar.
•   Uppdragets omfattning.
•   Kontrollplaner anpassade till PBL och aktuellt bygg-

nadsverk.
•   Den kontrollansvariges förhållningssätt till byggherren.
•   Den kontrollansvariges förhållningssätt till byggnads-

nämnden.
Datum och ort 12 juni, Digitalt
Kursavgift Se hemsidan

 
LEDARSKAP I PROJEKT  
– en utbildning att bygga på!

Kursen passar utmärkt för att skräddarsys till ditt företag! 

Kursmål och syfte
Utbildningen innehåller en projektledares dagliga utma-
ningar i att leda människor mot oklara mål, med oklart 
arbetssätt och med projektmedlemmar som alla har sina 
egna behov i nya relationer.

Som projektledare behöver du vara skicklig på teknik 
och din bransch, på människor, och att kunna hantera 
abstrakta idéer och se helheter. För dig som leder andra 
människor, är denna utbildning lämplig att bygga på med 
utöver din redan tekniska byggkunskap.

Fokus på
•   Att ledarskap och ledarskap i projekt är annorlunda.
•   Att mötas i nya relationer i projekt och snabbt visa på 

handlingskraft och resultat.
•   Verktyg för att utveckla dig själv och projektdeltagarna.
•   Att uppskatta andra som är olika dig själv.
•   Hur drivkrafter och motivation får oss att agera.
•   Grupproller och gruppnormer, gruppens livscykel och 

grupputveckling.
•   Beteendemönster och hur de påverkar oss alla.
•   Hur konflikter uppstår och hanteras.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är projektledare, byggledare 
eller projekteringsledare och vill öka din kunskap inom 
ledarskap. Utbildningen är även till för dig som är projekt-
deltagare och som är nyfiken på vad det innebär att leda 
andra människor och att själv bli ledd.
Datum och ort 25 maj, Stockholm
Kursavgift Se hemsidan.
Du som har gått Byggprojektledning, maila till oss på 
info@sbr.se  för att få rabattkoden.

forts. sid 7

Anmäl dig på  www.sbr.se/byggutbildning-sbr

mailto:info%40sbr.se?subject=
http://sbr.se/byggutbildning-sbr/
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Kursinnehåll PBL
•  Allmänt om PBL
•  Plansystemet; regionplan – översiktsplan – detaljplan
•   Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF 

– BBR
•  Bygglov, marklov, rivningslov.
•   Genomförandet av byggåtgärder (Byggherrens ansvar, 

kontrollplan)
•   Processen hos kommunen, bygglov – startbesked 

– slutbesked
•  Sanktionssystemet, PBL och PBF

Kursinnehåll BBR
•   Avsnitt 1: Mindre avvikelser, krav vid ändring av 

byggnader, byggprodukter
•   Avsnitt 2: Allmänna regler; verifiering, förundersökning, 

ekonomiskt rimlig livslängd, riskanalys m.m.
•   Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, 

driftutrymmen
•   Avsnitt 5: Brandskydd
•   Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
•   Avsnitt 7: Bullerskydd
•  Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
•   Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter & ändringar 
Mål med kursen
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen och Boverkets 
byggregler samt de förändringar som tillkommit.
Datum och ort 25 april, Digitalt
Kursavgift  Se hemsidan

PLÅT I TEORI OCH VERKLIGHET  

Vid besiktningar uppstår inte sällan diskussioner om 
ut förandet av plåtarbeten. Bristfälliga handlingar samt 
generella hänvisningar till AMA Hus innebär ofta      
varierande kvalitet och utformning. 

Därför är det viktigt att ha dels grundläggande kunska-
per om olika plåtmaterial, dels kunskap om föreskrifterna    i 
AMA Hus för att agera rätt som besiktningsman eller 
kontrollansvarig. 

Det är även nödvändigt att beskrivare och projektörer 
utarbetar förfrågningsunderlag och detaljer som är 
relevanta för respektive projekt. Under kursdagen görs en 
genomgång av plåtavsnitten i AMA Hus. 
Bra om Du tar med AMA Hus med RA Hus till kursen.
Datum och ort 8 juni, Digtialt
Kursavgift Se hemsidan
Boken AMA Hus respektive RA Hus ingår ej.

PRODUKTION

Kursen vänder sig till dig som arbetar som Byggprojekt-
ledare samt till dig som vill veta mer om produktionsstadiet 
utifrån projektledningsrollen. 

Kursmål
Efter kursen har du fått en ökad förståelse om hur uppstar-
ten av en byggentreprenad görs samt hur du på ett bra sätt 
arbetar med uppföljning av tid och kostnad under produk-

tionsskedet. Vi tittar på kopplingen mellan förfrågnings-
underlag, kontrakt, tidplaner och ÄTA

Kursinnehåll
•  Regelverk och Avtalsrätt
•  Rangordningsregler AB 04 och ABT 06
•  AMA AF
•  Tekniska beskrivningar
Planering
• Anbudsprocessen
Genomförande       
•  Etablering
•  Tidstyrning
•  Ekonomisk styrning
•  Samordning
•  Driftstörningar
Datum och ort 10 februari, Stockholm
Kursavgift Se hemsidan

PROJEKTERINGSLEDNING

Projekteringen är en del av samhällsbyggnadsprojektet, och 
här har vi fokus på hur vi går från kreativitet till faktisk 
lösning. Vi går igenom allmän projektledningsteori och ger 
en inblick i de olika processerna och dokumenten. Projekt-
ledarskap och praktiska övningar är en del av kursen.

Innehåll:
•  Byggprocessen
•  Projekteringsledningsledarens roll och organisation
•  Mål, omfattning och tidplan

Kursmål/målgrupp:
Du som har erfarenhet från projektledning och/eller 
uppdragsledning och vill fördjupa dig inom projekterings-
ledning,
Datum och ort 7 juni, Stockholm
Kursavgift Se hemsidan

STYRGRUPP OCH PROJEKTÄGARE

Detta är en projektkurs som inte handlar om projektledning 
utan vänder sig till dig som är chef, projektägare, styrgrupps-
medlem, sponsor, resursägare, projektchef eller på annat 
sätt har ansvar och intresse för ett projekts framdrift och 
resultat.

Syftet med kursen är att du ska få insikter och kunskaper 
i processer och metoder att inordna projektverksamheten i 
organisationen. Samt att på ett strukturerat sätt genomföra 
lyckade projekt.

Kursens innehåll kretsar kring projekt- och portfölj-
styrning. Den avhandlar styrning av enskilda projekt såväl 
som hur projektverksamheten ansluter till organisationens 
mål och processer. Kursen innehåller viss projektlednings-
teori i form av projektmodeller, men då från organisa- 
tionens perspektiv.
Datum och ort 30 mars, Digitalt
Kursavgift Se hemsidan
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SYMPOSIUM FÖR BYGGPROJEKTLEDARE

Symposierna är i första hand för medlemmarna i SBRs 
expert grupp för Byggprojektledare men är öppen för alla 
som vill deltaga. Symposiet kommer innehålla aktuella 
frågor som är viktig för Byggprojektledare och formen 
kommer handla mycket om kunskapsåterföring mellan 
 del tagarna. Symposiet avslutas med en gemensam middag. 
Datum och ort Inte fastställt vid tryckning
Kursavgift Se hemsidan 

SYMPOSIUM FÖR CERTIFIERAD ELLER GODKÄND  
BESIKTNINGSMAN FÖR ENTREPRENADER

Symposierna är i första hand för medlemmarna i SBRs 
 Entreprenadsbesiktningsgrupp, dvs. certifierade eller av  SBR 
godkända besiktningsmän. I mån av plats är även   del tagare 
utan medlemskap i EB-gruppen välkomna att delta. 

Symposierna omfattar bland annat fördjupning av AB, 
ABT, ABK och ABS, samt redovisning och diskussioner 
kring nya domar inom entreprenad. 

Möjlighet ges att avlägga prov för certifiering i samband 
med symposium.
Datum och ort 23 januari, Digitalt 
 8–9 februari, Göteborg 
 1-2 juni, Vaxholm 
 15 juni, Stockholm
Kursavgift Se hemsidan 

SYMPOSIUM FÖR  KONTROLLANSVARIG  ENLIGT PBL 

Symposierna omfattar bland annat nyheter i bygglagstift-
ningen, erfarenhetsåterföring samt fördjupningsdel  i    
aktu ella ämnen i branschen.

Fördjupningsdelen innehåller bland annat diskussi oner 
kring olika typer av uppdragsbekräftelse, egenkontroller 
samt erfarenhetsåterföring kring hantering av uppdragen 
som KA. 

I anslutning till symposierna erbjuder vi även tentamen 
 för förnyelse av certifiering (dag två av symposierna).
Datum och ort 15–16 februari, Digitalt 
 17–18 april, Stockholm
Kursavgift Se hemsidan  

SYMPOSIUM FÖR BESIKTNINGSMAN  
FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 

Syftet med symposiet är att:  
•  utveckla besiktningsmännens kompetens
•  utbyta erfarenheter mellan kollegor
•   uppdatera besiktningsmännen om den juridiska  situationen
•   förmedla information om reklamationsärenden och 

gällande försäkringsvillkor.
Symposierna leds av Överlåtelsebesiktningsgruppens  ord - 
 förande, dessutom deltar gruppens juridiska representant 
samt externa föreläsare och samarbetspartners. 
Datum och ort 1–2 februari, Göteborg 
 15–16 mars, Stockholm
Kursavgift Se hemsidan

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AV FAST EGENDOM

Undervisningen är uppdelad i två delar med hemuppgifter 
mellan del 1 och del 2. 

Under kursdagarna ges grundläggande information om 
reglerna kring fastighetsköp. Främst med utgångspunkt 
från besiktningens betydelse och besiktningsmannens 
ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel.

Dessutom behandlas byggteknik, konstruktioner, skador 
och deras orsaker, fukt och mögel samt byggnormernas 
förändringar under åren. Syftet med kursen är att delta-
garna ska förstå hur en överlåtelsebesiktning skall utföras 
med riktlinjer för uppdragsbekräftelse och utlåtande.

För att bli av SBR godkänd besiktningsman för över-
låtelse besiktning måste vissa villkor uppfyllas. Läs mer om 
vill ko  ren på vår hemsida under rubriken expertgrupper.
Datum och ort Del 1: 8–9 mars, Stockholm 
 Del 2: 19–20 april, Stockholm   
  Tentamen är den 20 april, separat anmälan.
Kursavgift Se hemsidan

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I PRAKTIKEN

Kursen vänder sig till dig som har gått SBRs kurs Överlåtel se-
besiktning av fast egendom.

Detta är en heldagskurs där ni kommer börja med att 
göra en besiktning på en villa. Därefter kommer ni åka till 
en kurslokal i Uppsala där ni skriver era utlåtande indi vid-
uellt och därefter går ni igenom utlåtandena tillsammans 
och får återkoppling från kursledare.

Medtag 
Egen dator, kamera och ficklampa. Tåliga kläder och grova 
skor bör medtagas samt egen bil/samåkning med annan 
del tagare för transport mellan objektet och kurs lokalen 
krävs.

Kursinnehåll:
•  Besiktning på plats av en villafastighet.
•  Tid för att skriva ett utlåtande med assistans.
•  Genomgång och feedback av skrivet utlåtande.
Datum och ort  24 maj, Uppsala
Kursavgift  Se hemsidan

ANMÄL  
DIG REDAN 
IDAG!

Anmäl dig på  www.sbr.se/byggutbildning-sbr

http://sbr.se/byggutbildning-sbr/
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SBR har i dagsläget fem stycken expertgrupper: 
•   Överlåtelsebesiktning
•   Entreprenadbesiktning
•   Kontrollansvarig enligt PBL
•   Byggprojektledning
•   Tekniska specialister

För att ingå i en expertgrupp krävs utöver att man är 
plusmedlem i SBR också att man uppfyller respektive 
grupps särskilda krav och villkor. Medlemskapet 
fungerar därmed som ett personligt kompetensbevis, 
och det ger tillgång till gruppens nätverk, expertråd-
givning, marknadsföringsstöd och löpande infor-
mation. Som expertgruppsmedlem kan du också 
engagera dig i gruppens arbete.

Våra två senast bildade expertgrupper är för 
Byggprojektledare samt för Tekniska specialister.

TEKNISKA SPECIALISTER

SBRs Expertgrupp för Tekniska specialister samlar 
olika specialist funktioner inom bygg och fastighet 
såsom t ex inom fukt, energi, skade utredning, 
 konstruktion och sakkunniga enligt PBL 

Varför bli medlem i Tekniska Specialister?

•   Ökad synlighet av din specialistkunskap genom 
egen  sökfunktion   på SBRs hemsida

•   Ökad marknadsföring av dina specialistkunskaper 
på din marknad genom SBRs annonsering i olika 
kanaler

•   Genom nätverket få tillgång till ytterligare 
kom pe tens för ditt specialistområden

•   Utveckla kunskap både internt inom SBR och 
externt på marknaden och därigenom skapar vi 
en ännu bättre byggprocess.

BYGGPROJEKTLEDARE

SBRs Expertgrupp för Byggprojektledare utgör ett 
nätverk och kom petensforum for godkända/certi-
fierade byggprojektledare.

Gruppens mål och verksamhet är i korthet att:

•   Verka för korrekt och fackmässigt utförd 
byggprojekt ledning

•   Utgöra kontaktorgan projektledare emellan och 
mot branschen

•   Verka för likformighet i tolknings- och tolerans-
frågor

•   Verka för nyrekrytering, fortbildning och 
erfarenhets återföring

VARFÖR SKA DU ANLITA EN MEDLEM  
FRÅN  NÅGON AV VÅRA EXPERTGRUPPER? 

För då vet du att medlemmen:
•   Uppnår SBRs krav på medlemskap (studerat vid 

teknisk högskola/universitet minst tre år eller har 
annan examen vid teknisk skola alternativt 10 års 
självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbets-
uppgift inom byggverksamhet)

•   Har gedigen erfarenhet av kvalificerad arbetsupp-
gift inom sitt specialistområde.

•   Har genomfört relevanta kurser och fortlöpande 
närvarar på  fort   bildande kurser/symposium.

•   Förbundit sig att följa SBRs etiska regler och ingår 
 i ett nätverk kontrollerat av en ideell yrkesorga  - 
ni sation.

Anlita en av SBR godkänd specialist för rätt kom-
petens!

Vår kunskap är din trygghet! 

SBRs Expertgrupper

På SBRs hemsida hittar du kraven för respektive specialist område.  

Läs mer på www.sbr.se/blog/expertgrupper
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http://sbr.se/blog/expertgrupper
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•  Du får alltid en bekräftelse på din anmälan.

•  Vi förbehåller oss rätten till ändringar och att ställa 
in kurser vid för få antal  deltagare.

•  Förtäring ingår vanligen i kurspriset  (ej middag 
och ej vid prov eller  tentamen).  Vid symposium 
ingår även  middag.

•  Kursanmälan är bindan de. Avbokning kan   göras 
skriftligt senast två veckor före kursstart utan 
kostnad. Därefter debi teras halva avgiften. 
   Vid återbud senare än en vecka före kursstart 
 de biteras hela avgiften.   Du kan till vissa kurser 
skicka en  er  sättare vid förhinder.

•  Vi tillämpar förskottbetalning, kursavgiften ska 
vara SBR tillhanda senast vid fakturans för -  
    fallo datum.

•  För åtnjutande av even tuell medlemsrabatt 
krävs att  medlemskapet ska vara bekräftat vid 
 faktu reringstillfället.

•  Dröjsmålsränta debiteras enligt ränte lagen.

•  SBR har ambitionen att erbjuda kurser utifrån 
efterfrågan, vilket gör att extra kurs tillfällen kan   
bli aktuella. 

 Alla priser är exklusive moms.

För mer information om våra  kurser,  
kontakta oss på  telefon 08- 462 17 90

INFO OM KURSANMÄLAN

Under 4 kvällar 2023 bjuder vi in medlemmar samt    
ickemedlemmar till en trevlig och givande kväll med  
föreläs ningar,  utställare, mingel samt tilltugg. 

Tema: Energi

Föreläsare: Helena Bülow-Hübe samt  Olof Mundt-Petersen

Datum och plats: 23 februari, Göteborg 
 20 april, Helsingborg 
 14 september, Stockholm 
 19 oktober, Malmö

Mer info och anmälan på www.sbr.se/event/

SBRs kostnadsfria kvällsevent

Konsultdagarna Bygg och Fastighet  är ett event  för 
 konsulter men också för beställare och entre pre nörer  
inom bygg och fastighet.

Konsultdagarna erbjuder dig en mötesplats för  kunskap, 
affärsnytta och trivsel. Detta genom  aktuella föredrag,  
utställare samt mingel och erfarenhetsutbyte deltagarna  
i mellan. 

Mer info och anmälan hittar du på  
www.konsultdagarna.se

Konsultdagarna

Save the 
date!

9 nov 2023

Notera Stockholm, 
torsdagen den  

9 november 
i din kalender  

redan nu!

https://sbr.se/event/
http://konsultdagarna.se
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För att ditt företag ska kunna tillgodogöra sig 
 rabatten skrivs ett avtal mellan  företaget och SBR. 
Rabatten kommer därefter automatiskt dras vid 
fakture ringen av årsavgiften. Ta kontakt  med oss 
på info@sbr.se för mer information.

SBR erbjuder nu RABATT PÅ PLUSMEDLEMSKAP 
 då företaget betalar medlemskapet. Rabatten är 
utformad som en rabattstege baserat på antalet 
plusmedlemmar och första rabattnivån är vid   5 
plusmedlemmar. Se nedan tabell och exempel.

Antal medlemmar  
från samma företag

Ordinarie årsavgift 
per medlem  
(inklusive moms)

Rabatt  
per medlem

Årsavgift  
rabatterad medlem  
(inklusive moms)

Från 5:e medlemmen 2 500 kr   500 kr 2 000 kr

Från 10:e medlemmen 2 500 kr 1 000 kr 1 500 kr

Från 50:e medlemmen 2 500 kr 1 500 kr 1 000 kr

RABATTSTEGE PLUSMEDLEMSKAP

Att vara Byggingenjör SBR är ett exklusivt bevis 
på kompetens, en avgörande konkurrensfördel. 
Som medlem i SBR har du dessutom tillgång till  
hög klassiga utbildningar, kurser och seminarier, 
expertrådgivning, ett heltäckande branschnätverk, 
prisvärda för säkringar, studieresor och många fler 
förmåner. 

Har du råd att inte vara medlem?

SBR Byggingenjörerna ger sina med lemmar bättre 
karriärmöjligheter samt  mer kunskap,  kontakter och 
förmåner. Våra med lemmar  finns i såväl stora som 
små  företag, offentliga verksamheter, organi sationer 
och högskolor över hela landet, närmare 3000 bygg
ingenjörer inom alla områden. Gemensamt för dem 
är att de har lagt tre viktiga bokstäver till sin titel.

SOM BASMEDLEM FÅR DU:

•  Rätt till den skyddade titeln Byggingenjör SBR
•  Rabatt på SBRs utbildningar 
•  Teckna SBRs förmånliga personförsäkringar 
•  Upp till 10 rabatter kopplat till ditt företag
•  Kostnadsfri juridisk telefonservice från advokatfirma
•  Delta i lokalavdelningarnas verksamhet
•  Marknadsföra dina tjänster via www.sbr.se
•  Nyttja SBRs portal gällande mentorförmedling  

och forum
•  Tidningen Husbyggaren sex gånger per år 
•  Delta vid årsstämman och andra SBRarrangemang
•  Delta i förbundets studieresor
•  Tillgång till SBRs utlandskontakter

SOM PLUSMEDLEM FÅR DU DESSUTOM:

•  Teckna förmånliga försäkringar för kontors och 
 konsult ansvar

•  Teckna ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning 
vid medlemskap i gällande expertgrupp

•  Upp till 30 rabatter kopplat till ditt företag

•  Tillgång till SBRs interna nätverk
•  Specifik information från SBRs expertgrupper
•   Delta i SBRs expertsymposier, om bland annat  

tillämpning av nya byggbestämmelser
•   Nyttja SBRs portal gällande förmedling av tjänster

SOM ANSLUTEN MEDLEM FÅR DU:

•  Delta i lokalavdelningarnas verksamhet 
•  Rabatter på vissa utbildningar   

och försäkringar
•  Rabatter på fack och studentlitteratur
•  Tidningen Husbyggaren sex gånger per år 
•  Nyttja SBRs forum gällande praktikant och mentor

skapsförmedling
•  Delta vid årsstämman och andra SBR arrangemang
•  Delta i förbundets studieresor
•  Tillgång till SBRs utlandskontakter

Läs mer om alla dina förmåner på
www.medlem.sbr.se/medlemsformaner/ 

RABATT FÖR FÖRETAG!

DU ÄR VÄL MEDLEM? 

https://medlem.sbr.se/medlemsformaner/


SBR Byggingenjörerna
Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tel: 08462 17 90
info@sbr.se   www.sbr.se

SBR Byggingenjörerna – eller Svenska Byggingenjörers Riksförbund som vi formellt heter – är juridiskt sett en ideell förening. 
Affärsverksamheten (kurser m m) drivs i aktiebolagsform. Förbundets högsta beslutande organ är årsstämman som utser sty-
relse och fattar större principiella beslut. Den löpande verksamheten sköts av VDn och kansliet i Stockholm.   De 21 lokalavdel-
ningarna har egen styrelse och driver självständig verksamhet inom ramen för förbundets stadgar och stämmobeslut. Mer om 
stadgar och orga ni sation finns på vår hemsida www.sbr.se  

Layout: m
adebygina.se    |  Tryck: Lenanders G

rafiska AB

Nu är det dax för nya 
spännande SBRevent 

på temat Energi!
Läs mer på sid 10.

http://www.sbr.se
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