Medlemskap i Stålbyggnadsinstitutet
Vid sidan om de direkta värden ett medlemskap i SBI ger er organisation så innebär ett medlemskap
att man stödjer de aktiviteter som syftar till att långsiktigt öka en hållbar användning av stål i
byggbranschen. Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet.

Seminarier och kurser
De senaste åren har vi haft ca 1 000 deltagare per år på våra seminarier, kurser och webbinarier
inklusive Stålbyggnadsdagen. Vi anordnar seminarier och kurser för att öka kompetensen i branschen
och informera om nyheter. Anställda på våra medlemsföretag erhåller alltid ca 30 % rabatt på
deltagaravgiften.

Publikationer
Sedan SBI grundades 1968 har vi publicerat mer än 500 tekniska rapporter, handböcker och
läromedel inom området stålbyggnad. Medlemmar kan kostnadsfritt läsa många av publikationerna
online. Merparten säljs också via vår webbplats med 30 % rabatt till våra medlemsföretag.

Tidningen Stålbyggnad
Vår tidning Stålbyggnad skickas ut till nära 10 000 prenumeranter, huvudsakligen i Sverige och Norge.
Tidningen som ges ut 4 gånger per år är 100 procent annonsfinansierad och skickas ut kostnadsfritt
till prenumeranterna. Som medlem i SBI annonserar du till reducerat pris samt till viss del påverka
innehållet. Samtliga medlemmar syns med logga och kontaktuppgifter. Artiklar, tidningsarkiv mm
finns tillgängligt på www.stalbyggnad.se

Webbplats och sociala medier
Vår webbplats www.sbi.se har drygt 5 000 besökare per månad. Vi arbetar ständigt med att erbjuda
förbättrade medlemsförmåner och publicera lättillgänglig stålbyggnadsinformation. Samtliga
medlemmar syns med kontaktuppgifter och beskrivning av verksamheten.
Vi är aktiva i sociala medier för att även där sprida information och kunskap om stålbyggande.

Priser och utmärkelser
Varje år delar vi ut Silverbalken till någon eller några personer som bidragit positivt till
stålbyggnadsbranschens utveckling. Det är ett mycket prestigefyllt pris och de flesta byggrelaterade
tidningarna i Sverige uppmärksammar vinnaren och skriver om deras arbete.
Vartannat år genomför vi en arkitekttävling om bästa stålbyggnad som heter Stålbyggnadspriset, som
även den ger mycket publicitet i media. Priset har delats ut sedan 2003 och de två senaste vinnarna är
Sofias bro (2021) och Nationalmuseum (2019).
Priserna delas ut för att öka intresset för stålbyggnad och för att nå arkitekter och beställare med
information om stålbyggande.

Stålbyggnadsdagen
Stålbyggnadsdagen är Sveriges årliga konferens för alla som är intresserade av aktuell information
om stålbyggande och en träffpunkt där man möter kollegor, kunder, utställare och inhämtar kunskap.
De senaste åren har vi lockat ca 400 besökare och ca 40 utställande företag. Utställningen är
exklusivt öppen för SBI:s medlemmar, mot en avgift.

Läromedel
De senaste åren har vi bland annat uppdaterat våra läromedel för högskoleingenjörer som
studenterna erbjuds att köpa till tryckkostnad. Vi har också läromedel för civilingenjörsstudenter
som även det säljs till studenter för tryckkostnad. SBI tar fram läromedel för att möjliggöra
undervisning i ämnet stålbyggnad på svenska högskolor och universitet.

Handböcker
Några av SBI:s mest uppskattade publikationer är handboken till SS-EN 1090-2, samt
Detaljhandboken. Handböcker är viktiga redskap för att förenkla och effektivisera arbetet för
branschens aktörer. Målsättningen med alla våra handböcker är att göra varje steg i projektering och
utförande snabbare och bättre för att ge säkra och kostnadseffektiva stålbyggnadskonstruktioner.

Bevakning av regelverksförändringar
SBI övervakar kommande regelverksförändringar för att ha möjlighet att påverka dem i rätt riktning.
Det är mycket viktigt att inga nya regler införs som försämrar stålets konkurrenskraft på
ickevetenskaplig grund. Just nu arbetar vi med kommande europeiska miljöstandarder, nya versioner
av EN 1090-delarna och revideringen av Eurokoderna.

Teknisk support
Alla våra medlemsföretag har tillgång till hela vårt nätverk av experter genom en kostnadsfri
supporttjänst. Det går även bra att ringa eller maila direkt till oss.

EPD-generator
SBI erbjuder tillgång till det bästa och mest kostnadseffektiva programmet för att generera EPD:er
(miljövarudeklarationer) genom ett samarbete med One Click LCA. Vi hjälper också våra medlemmar
att komma igång med användningen.

Initiativet "Stål bygger en hållbar framtid"
De senaste åren har vi även intensifierat informationen riktad till främst arkitekter och beslutsfattare
i kommuner. Det gör vi genom initiativet ”Stål bygger en hållbar framtid” där syftet är att lyfta fram
stålets roll i samhällsbyggandet. Mer information om initiativet finns här http://byggahallbart.se/

Övrigt
För att ge våra medlemsföretag så mycket som möjligt för sina avgifter samarbetar vi mycket med
våra systerorganisationer i Europa. Samarbeten som är värt att nämna är IPO (Independent
Promotion Organization Steel Network) och ECCS (European Convention for Constructional
Steelwork) som vi arbetar med för att påverka och ta del av information. Vi har också ett nära
samarbete med den finska och framförallt den norska motsvarigheten till SBI.

Sammanfattning
Ett medlemskap i SBI ger tillgång till den bästa marknadsplatsen och nätverk för stålbyggnad i
Sverige. Ett medlemskap möjliggör även för SBI att fortsätta informera och utbilda den svenska
marknaden i stålbyggnad. Utan SBI tas det inte fram några svenska handböcker eller läromedel om
stålbyggnad och utan de mötesplatser som SBI skapar blir det färre möjligheter att träffa nya kunder
och samarbetspartners. Vi arbetar långsiktigt för en ökad användning och höjd kunskapsnivå om stål
i byggbranschen, på så sätt skapas en större marknad.

Vänliga hälsningar
Björn Åstedt, VD

