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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
Tyvärr har corona-läget inte ännu förbättrats, trots att vaccineringarna inletts för de äldre
riskgrupperna. Vår verksamhet lider förstås fortfarande av att vi inte kan träffas, därför ser vi gärna
att så många som möjligt fyller i vår medlemsundersökning som fortfarande är öppen mars månad
till slut. Adressen är https://link.webropol.com/s/sbif, har du inte möjlighet att fylla enkäten digitalt får
du gärna ringa förbundssekreteraren på 045 633 2346. Utgående från undersökningens resultat
kommer vi att försöka anpassa verksamheten så att vi även under rådande omständigheter kan
erbjuda aktiviteter som tilltalar våra medlemmar.
En åtgärd vi genast tänker pröva är att arrangera gemensamma månadsmöten via Teams, och
första ämnet är Betong armerad med ArcelorMittal stålfiber onsdagen den 24 mars kl. 18.00.
Stålfiberarmerad betong eller SFRC (Steel Fiber Reinforced Concrete) är ett ”modernt”
kompositmaterial bestående av betong och stålfiber. Jaa, eller modernt och modernt. ArcelorMittal
började producera stålfiber i Luxemburg och erbjuda lösningar för betongkonstruktioner redan i
mitten av 80-talet. Idén är alltså att man tillsätter små ”armeringsjärn” i form av stålfiber i betongen
redan i blandningen, antingen på betongstationen eller så i betongbilen på bygget. På det här viset
kan man ersätta i stort sätt all ”traditionell” armering i en betongkonstruktion och potentiellt göra stora
besparingar när det gäller tid, material och pengar. Föredragshållare är Torbjörn Brusas,
försäljningschef för Norden och Baltikum på ArcelorMittal Fibres. Vill du delta i månadsmötet kan du
anmäla dig via https://link.webropolsurveys.com/S/2881ECFFDDA641FD

Vi vill också påminna SBH:s VBF:s NÖB:s och ÅBF:s medlemmar att fakturan för er medlemsavgift
år 2021 har skickats ut. Om du inte har fått den, ber vi dig höra av dig till förbundssekreteraren på
045 633 2346 eller sbif@byggarna.fi.

NÖB
Kryss i kalendern
Inget månadsmöte i mars pga coronarestriktionerna.

ÖNB
Kryss i kalendern
Besöket till Runo hotellet inhiberad pga Covid 19
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SBH
Hänt i föreningen
Tyvärr har föreningen beslutit att inhibera skidresan för 2021. Vi hoppas att vi kan ordna resan på våren 2022.
Kryss i kalendern
Inga evenemang ordnas pga. av Coronasituationen.

VBF
Hänt i föreningen
Föreningen höll ett regelrätt månadsmöte, med möjlighet att delta vi Teams, på Vasa Byggcentrum den 25
februari.
Kryss i kalendern
Mars månadsmöte är inställt på grund av restriktionerna.

VNB
Hänt i föreningen
Februarimötet blev inhiberat p.g.a coronan.
Kryss i kalendern
Mars månads möte blir också inhiberat p.g.a coronaläget

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF skjuter upp sitt vårmöte p.g.a. Corona-läget till tisdag 20.4.2021 klockan 19.00 i Kjells kitchens lokaler. Inget
möte i mars.

Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud inom byggbranschen ökar kraftigt år 2021 tack
vare ny finansiering från staten och betydande donationer från näringsliv 2021-2025
1. Novia inleder helt ny årligen återkommande ingenjörsutbildning i VVS-planering
VVS inleds som en del av Novias byggingenjörsutbildning på förslag och i nära samarbete med
VVS-föreningen i Finland och landets flesta största ingenjörsbyråer* och andra företag inom VVSbranschen.
Den årliga ansökningstiden till Novias Byggmästare YH-utbildning (3,5 år) i Raseborg och Ingenjör
YH-utbildningarna i byggnads- och samhällsteknik (4 år) i både Vasa och Raseborg, är nu 17.31.3. Den stora nyheten i ingenjör YH-utbildningen fr.o.m. i år är att studerande som söker till
Ingenjör YH i byggnads- och samhällsteknik i Raseborg, senare under sitt andra studieår, ska
välja om de vill ha sin kommande "byggingenjörsexamen" med inriktning Konstruktionsplanering
(ger behörighet till krävande konstruktionsplanering) eller med inriktning VVS-planering (ger
"VVS-ingenjörsbehörighet" till krävande VVS-planering). Inriktningarna inom ingenjör YH i Vasa är
inriktning Konstruktionsplanering eller inriktning Produktion.
Närmare info och läroplaner finns på www.novia.fi . Ansökan sker via nationella ansökan 17.-313.
på www.studieinfo.fi
* här Novias pressmeddelande om VVS-donationerna och företagen bakom dem:
https://www.novia.fi/om-oss/om-novia/for-media/pressmeddelanden/yrkeshogskolan-novia-startarvvs-ingenjorsutbildning-i-raseborg
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2. Novia erbjuder som punktinsats 2021-2023 med start hösten 2021 ytterligare tre helt
nya fortbildningspaket inom byggande
I februari beviljades Novia ytterligare medel från undervisnings- och kulturministeriet för
fortbildning. Det är till största del frågan om fortbildning uttryckligen inom byggsektorn enligt
följande:
•

Infrabyggnad 120 sp på byggnads- och samhällsteknik i Vasa. Primära målgrupp för
denna är yrkesverksamma arbetare och entreprenörer inom infrasektorn som inte har
byggmästar- eller ingenjörsexamen, men hösten 2021 vill börja studera infrabyggnad, för
att eventuellt senare sikta på examensstudier till byggmästare YH speciellt inom infra.
(kontaktpersoner infralektor Tom Lipkin och utbildningsledare Leif Östman)

•

VVS-planering för koldioxidneutralt byggande av sunda hus 75 sp på byggnads- och
samhällsteknik i Raseborg. Primära målgrupp för denna utbildning är yrkesverksamma
byggingenjörer (men även byggmästare) som med deltidsstudier oktober 2021- december
2023, vid sidan om jobb, vill bredda sin kompetens till VVS-planering på krävande nivå (och
samtidigt arbetsledning av VVS). (kontaktpersoner VVS-lektor Toni Löpönen och
utbildningsledare Mats Lindholm)

•

Från tidigare har Novia fått motsvarande finansiering för att hösten 2021 också starta 1,5
års utbildning på 30 sp som deltidsstudier i Projektering av krävande träkonstruktioner
på byggnads- och samhällsteknik i Raseborg. Det paketet sker i nära samarbete med
Ramboll och Sweco. Primära målgrupp för denna är yrkesverksamma byggingenjörer
inom konstruktionsplanering som vill fördjupa sin kompetens inom exceptionellt krävande
träkonstruktioner och eventuellt senare siktar på examensstudier till högre YH.
(kontaktpersoner bygglektor Towe Andersson och utbildningsledare Mats Lindholm)

Närmare info om alla dessa tre fortbildningar kommer senast i maj 2021 på Novias webbsida
www.novia.fi. Pressmeddelandet om tilläggsfinansieringen i februari för fortbildning
https://intra.novia.fi/aktuellt/pressmeddelanden/3725

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade klimatdeklaration för
byggnader
(Miljöministeriet, 2.3.2021 16.24, Pressmeddelande, www.ym.fi)
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik fick på tisdagen en översikt över utkastet till
förordning om klimatdeklaration av byggnader. Förordningen stöder övergången till koldioxidsnålt
byggande och gör det möjligt att fastställa koldioxidbudgetar för olika typer av byggnader före 2025.
Av deklarationen ska framgå byggnadens skadliga och nyttiga klimatpåverkan, det vill säga dess
negativa och positiva klimatavtryck. Bedömningen av dessa baserar sig på gemensamma
europeiska standarder och omfattar byggnadens hela livscykel. Med tanke på beräkningen har man
utvecklat en nationell utsläppsdatabas, som publicerades för öppet testbruk den 1 mars 2021
samtidigt i Finland och Sverige. Det är meningen att man i fortsättningen ska lämna in en
klimatdeklaration då man ansöker om bygglov. Förordningen ingår i den reviderade
markanvändnings- och bygglagen, som sänds på remiss under våren.
”Det arbete vi nu gör är banbrytande även globalt sett, och det kommer att skapa förutsättningar för
framtida byggande som är hållbart med tanke på klimatet”, säger miljö- och klimatminister Krista
Mikkonen, som är ordförande för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.
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Ministerarbetsgruppen diskuterade också hur utkastet till lag om upphandling av miljövänliga fordon
inom den offentliga sektorn ska bearbetas utifrån responsen från remissbehandlingen. Syftet med
den nya lagen är att öka andelen fordon med små eller inga utsläpp i den offentliga sektorns
upphandlingar. Till dessa upphandlingar hör till exempel skoltransporter, sophämtning, busstjänster
inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om offentlig
upphandling av rena fordon, som ska tillämpas från och med den 2 augusti 2021.
Regeringspropositionen lämnas härnäst till rådet för bedömning av lagstiftningen, som ger ett
utlåtande om utkastet till lag.
Ministerarbetsgruppen fick ta del av Finlands första klimat- och miljöstrategi för IKT-sektorn. Finland
har gjort ett banbrytande arbete i en övergripande översyn av klimat- och miljöfrågor inom IKTsektorn, och strategin är unik även internationellt sett. Enligt strategin strävar Finland efter att lösa
klimatproblem med hjälp av kompetens inom informations- och kommunikationsteknik.
Kommunikationsministeriet publicerar strategin den 9 mars 2021.
Ministrarna underrättades också om vad som behandlats under det föregående mötet för
rundabordsforumet för klimatpolitik, det vill säga de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt
samhälle, och förberedde sig inför regeringens halvtidsöversyn i april.

Jubilarer
70 år
Ingmar Ek 03.03 NÖB

60 år
Håkan Sjölund 23.03 NÖB

Ett stort grattis till er båda!
Dessutom ett stort grattis i efterskott till Tom Sundqvist (ÅBF) som fyllde 75 år den 24
februari. Ett tekniskt misstag gjorde att dagen inte uppmärksammades i förra Meddelandet.

OBS! Du som har en jubileumsdag (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 år osv.), meddela kansliet
om du vill att den hålls hemlig eller har ett meddelande som anknyter till din bemärkelsedag. I annat
fall publiceras den med namn, datum och lokalförening.
Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 31 mars.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.

Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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