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Remissbehandling av förslag till: Arbetstitel  

Brandskyddsföreningens rekommendation 

Frångänglighet – utrymning för personer med 

funktionsnedsättning  
  

Vi godkänner det lämnade förslaget   Ja  

 X  Ja, med kommentarer 

   Nej, med motivering nedan 

   Avstår 

  

Kommentarer/Motiv 

 

Följande text bör finnas med i förord: 

”Överensstämmelse med denna rekommendation medför inte i sig själv att krav eller skyldigheter enligt lag, 

förordning eller offentlig föreskrift automatisk uppfylls” 

 Vilket innebär att man inte som konsult eller byggherre blir av med ansvaret för att man följer en SBF 

rekommendation och det finns andra handböcker och publikationer som byggherren kan följa.  

 

Skillnaden mellan BBR:s krav och SBF:s rekommendationer måste vara mycket tydligare. T.ex. så kan 

rekommendationerna ramas in eller på annat sätt markeras tydligt. 

Mycket av det som rekommenderas är kostsamt och det är därför viktigt att skilja på krav och rekommendation. 

 

Generellt ges dålig vägledning om utformning i praktiken. 

 

Oklart vad referensen till BBR 8:2 avser då det gäller nödbelysning på sidan 25. 

Nödbelysning anges som krav i punktlistan på sid 25. 

 

Tvåvägskommunikation: Krav på telefon är kostsamt. Att sitta fast i en liten hiss går inte att jämföra med ett skyddat 

utrymme som är avskilt i EI 60. 

Det saknas anvisningar om hur man ska utföra detta rent konkret. Hur bör lampor och kvittens se ut om man väljer 

att följa BBR och endast ha knappar? Hur ska strömförsörjning och kablar säkras? Hur många timmar ska man ha 

back up för? 

Man bör skilja på larmknappar och larmknappar. Kan man kalla det för närvaroknapp och närvarolarm? 

 

Sid 19, är handikapptoalett rätt benämning?  

 

Avsnitt 6 är väldigt tunt och ger ingen vägledning. 

 

Generellt sett så känns publikationen mer som en allmän information mer än en rekommendation. 

 

Vidare så saknar vi vilka åtgärder SBF rekommenderar att man kan vidta i två-trevånings småhus. 

 



 

 

BRA tycker det vore bra om rekommendationen gav  

(1) tydlig vägledning till hur man uppfyller minimikraven i BBR och annan relevant lagstiftning eftersom detta 

är rätt nytt, 
(2) rekommendationer på kloka tillägg som kan göras som egen ambition för att förbättra säkerheten och 

tryggheten för personer med funktionshinder. 
  

Uppdelningen mellan dessa måste vara tydlig för att ”lekmän” ska klara av att använda publikationen som ett 

beslutsunderlag. 

 

 Bilagor bifogas 

 

 

  

Svarslämnande företag/organisation 

 

BRA Sveriges Brandkonsultförening 

Kontaktperson 

 

Johan Hallencreutz 

  

Postadress Telefon/E-post 

hallencreutz@fireab.se      

070-3000070 

 Datum 

2013-01-16 
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