VÄLKOMMEN TILL EN KONFERENS OM

Roller och kontroller
i byggprocessen
Vilken part ansvarar för vad under byggskedet enligt Plan- och bygglagen? Vad omfattar
kommunens tillsyn genom arbetsplatsbesök? Hur ska man hantera kontrollplaner i byggen som
projekteras under hand och där byggsystem fastställs sent? Hur fungerar rollfördelningen
byggherre, kontrollansvarig och kommunens kontroll? Det här är några av de frågor vi kommer att
diskutera under dagen. Vi kommer även att få inblickar i aktuell forskning inom området.
Vi har många inbjudna intressanta föreläsare och paneldeltagare på konferensen. De kommer från
Boverket, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Kontrollansvarigas riksförening,
Byggherrarna samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Alla har lite olika infallsvinklar på
ämnet.

Datum och tid

23 november 2015 kl 09:30-16:15
Registrering (även webb) och kaffe från kl. 9.

Plats

SKL Torget, Hornsgatan 20, Stockholm eller på webben.
Du behöver en dator med internetuppkoppling samt högtalare eller headset om du
ska delta på webben.

Målgrupp

Bygglovschefer eller motsvarande och byggnadsinspektörer/bygglovshandläggare som
arbetar med byggskedet.
Kontrollansvariga erbjuds möjlighet att delta via webben.

Kostnad

1900 kr exkl. moms om du deltar hos SKL. Detta inkluderar fika och lunch.
900 kr exkl. moms per uppkoppling om ni deltar på webben (ni kan vara flera vid
samma uppkoppling).

Anmälan

Anmäl dig direkt här eller på SKLs hemsida: www.skl.se/kurser senast 6 november.
För praktiska frågor kontakta Konstella på konferens@konstella.se eller på
tel. 08-452 72 68.
För frågor om konferensinnehåll kontakta Anna-Bie Agerberg på
anna-bie.agerberg@skl.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
09.00 - 09.30

Förmiddagsfika står uppdukat, registrering på plats, inloggning webb

09.30 - 09.45

Välkomna till SKL och intro till dagens ämne
Ann-Sofie Eriksson, chef sektionen för planering, säkerhet och miljö SKL
Anna-Bie Agerberg, sakkunnig plan och byggande SKL

09.45 – 10.15

Rollfördelningen under byggprocessen, det juridiska ramverket enligt Plan- och
Bygglagen
Carl-Magnus Oredsson, jurist Boverket

10.15 – 10.45

3 x 10 min: Rollfördelning i praktiken sedd ur en
byggnadsinspektörs perspektiv
Lars Nygård byggnadsinspektör i Stockholms Stad/FSB
kontrollansvarigs perspektiv
Sofie Nilsson, Kontrollansvarigas riksförening
byggherres perspektiv
Ulrika Sarvik, senior projektledare Locum AB

10.45 – 11.00

Bensträckare och bordsdiskussioner

11.00 – 11.45

Paneldiskussion kring rollfördelningen och synpunkter från publiken/webben
Panel: Carl-Magnus Oredsson, Lars Nygård, Sofie Nilsson, Ulrika Sarvik, och Olof
Moberg, jurist SKL

11.45 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.45

Hur kan forskning kring byggfel utnyttjas?
Verktyg och metoder för att bygga rätt - exempel från fukt- och energiområdet
Thorbjörn Gustavsson och Lars Olsson, SP Samhällsbyggnad

13.45 – 14.15

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner
Stefan Hallin och Thomas Norman, sakansvariga Boverket

14:15 – 14.45

Eftermiddagsfika och därefter bordsdiskussioner om kontrollplaner

14.45 – 15.15

Kontrollplaner i praktiken. Hur kan man hantera kontrollplaner i byggen som
projekteras under hand, hur hantera affärshemligheter och andra knepigheter.
Sofie Nilsson, Kontrollansvarigas riksförening

15.15 – 15.35

Så jobbar vi med kontrollplaner i Stockholms stad
Lars Nygård byggnadsinspektör i Stockholms Stad/FSB

15.35 – 16.00

Paneldiskussion kring kontrollplaner och synpunkter från publiken/webben
Panel: Stefan Hallin och Thomas Norman, Sofie Nilsson, Lars Nygård, Ulrika Sarvik

16.00 – 16.15

Avrundning med sammanfattning av dagen
Ann-Sofie Eriksson och Anna-Bie Agerberg
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