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Inledning
Sveriges Brandkonsultförening BRA, vill med detta brev lämna synpunkter på rubricerade remiss.
BRA:s syfte är främja brandkonsultföretagens marknad och anseende. Detta ska ske genom att verka
för en väl fungerande marknad där aktörerna håller en hög nivå på sina tjänster. Föreningen ska verka
ur ett företagarperspektiv för att:


Etik och moral inom medlemsföretagen i branschen upprätthålls.



Påverka de processer som styr brandkonsultföretagens roll på marknaden.



Bevaka branschens intressen i förhållande till företag, institutioner, myndigheter och media mm.



Fungera som debattör och opinionsbildare i branschgemensamma frågor.



Vara en naturlig remissinstans för myndigheter, universitet och forskningsorganisationer mm.

BRA bildades 2008 och organiserar idag 12 företag som representerar mer än hälften av de aktiva
brandkonsulterna i Sverige.
BRA vill med detta svar främst påverka de processer som styr brandkonsultföretagens roll på
marknaden. Våra medlemsföretag väljer själva hur de vill kommentera remissen och i dessa svar
återges synpunkter på specifika delar i detalj.
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Generella synpunkter
BRA anser att krav på kunskap och erfarenhet generellt bör skärpas. Vad gäller kunskap bör
föreskriften kompletteras med en skrivning om hur fortbildning bör bedrivas eftersom denna ingår som
en del i rapporteringsskyldigheten. Vad gäller erfarenhet bör det övervägas att utöka kravet räknat i
antal verksamma år alternativt att kunskapsnivån säkerställs på annat sätt. BRA delar inte Boverkets
uppfattning om att kravnivån för certifiering tidigare har varit för hög vilket har lett till att få personer har
certifierats sig. BRA anser att detta snarare beror på att det inte har funnits någon efterfrågan på
certifierade brandsakkunniga än att kravnivån har varit för hög.
BRA efterfrågar krav m.a.p. dokumenterade kunskaper om förenklad dimensionering enligt BBR och
de standarder, som i mångt och mycket styr den brandtekniska projekteringen, i remissen. Den
grundläggande brandtekniska kunskapsnivå som rimligen bör efterfrågas kan inte sägas vara
uppnådd efter genomgångna högskoleutbildningar enligt Krav på teknisk kunskap (3-4 §§). Krav
m.a.p. erfarenhet bör således paras med en säkerställd grundläggande kunskapsnivå vad gäller
brandteknisk projektering m.h.a. såväl förenklad som analytisk dimensionering. Denna grundläggande
kunskapsnivå bör på något sätt säkerställas med fokus på förenklad dimensionering och vanliga
tekniker och metoder för brandteknisk projektering.
Med ledning av ovanstående anser BRA även att denna kunskapsnivå ska säkerställas även för
behörighet U. Baserat på vår samlade erfarenhet känns det helt naturligt att den som utför
utförandekontroller har minst samma kompetens inom det brandtekniska området som projektören och
därtill har stor erfarenhet av och kunskap om förekommande byggmaterial, systemlösningar, metoder
m.m.
Vidare anser BRA att remissen saknar ett avsnitt om kvalitetssäkringsprocessen under projekteringen.
Det bör tydliggöras hur kvalitetsarbetet bör bedrivas och vidimeras. Det bedöms vara skäligt att införa
ett allmänt råd om att dimensioneringskontroll/kvalitetssäkring bör dokumenteras och intygas av både
projektör/-erna och kvalitetsgranskare.

För Sveriges Brandkonsultförening, BRA

Kjell Fallqvist

Pierre Palmberg
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