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Vi tillstyrker det lämnade förslaget
SBF 2017
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Nej, med motivering



Avstår

Vi tillstyrker det lämnade förslaget
SBF 2018

Kommentarer/Motiv

X Bilagor bifogas

Svarslämnande företag/organisation

Kontaktperson

BIV- Föreningen för brandteknisk
ingenjörsvetenskap
Postadress

Henrik Rosenqvist
Telefon/E-post
info@sfpe-biv.se

Box 17216
104 62 Stockholm
Datum
2016-12-02

Kommentarer och förslag till åtgärder

Svarslämnare

Avsnitt/
Figur/Tabell

Svarslämnare

Punkt

BIV

4.3.1

BIV

Datum: 2016-12-02

Typ av
kommentar1

Kommentar

Norm för Anläggarfirma utrymningslarm med talat
meddelande (SBF 2018)
Svarslämnarens färslag till ändring

Kommentar

Förslag

Te

Det anges först hur viktig kompetensen hos den behörige
ingenjören är och vad denne ska/får göra. Sist I avsnittet
star dock att allt detta går att delegera till en
arbetskamrat. Då saknas ju incitamentet att vidareutbilda
sig och certifiera sig. Risken är stor att certifieringen bara
blir en pappersprodukt.

Ta bort möjligheten att delegera arbetsuppgifter som är
kopplade till certifieringen.

4.3.2

Te

Det framgår inte vad en oförutsägbar händelse är. Stort
utrymme för tolkning.

Ge exempel på vad en oförutsägbar händelse är.

BIV

6.1

Te

4 anläggningar/år är alldeles för lite för att upprätthålla
kompetens.

Öka kravet från 4 anläggningar/år till minst 10.

BIV

Bilaga 1

Te

I punkt 7 anges att Boverkets byggregler ska finnas
tillgängliga. Att ange 2011:6 gör dock att eventuella
nyutgåvor inte täcks.

Byt ”Boverkets byggregler (2011:6)” till ”Boverkets
byggregler – senaste utgåvan.”

BIV

Bilaga 1

Te

Det saknas krav på att lämplig litteratur för
kvalitetssystem ska finnas tillgänglig.

Lägg till lämplig litteratur för kvalitetssäkring, t.ex. ISO
9001, i listan över litteratur som ska finnas tillgänglig.

1

Typ av kommentar: ge = generell

te = teknisk

ed = redaktionell

Brandskyddsföreningenes
förslag till åtgärd

Åtgärd

Kommentarer och förslag till åtgärder

Svarslämnare

Avsnitt/
Figur/Tabell

Svarslämnare

Punkt

BIV

4.2

BIV

6.1

1

Datum: 2016-12-02

Typ av
kommentar1

Kommentar

Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat
meddelande (SBF 2017)
Svarslämnarens färslag till ändring

Kommentar

Förslag

Te

Att jämställa en kurs I sprinklerregler med
gymnasiebehörighet I Ma, Sv och Eng är att ha en stor
övertro på kursen. Man kan inte få den kompetensen på
det sättet och den är viktig.

Stryk 4.2.5

Te

120 tim/år motsvarar ca 5% av arbetstiden. Det är
alldeles för lite.

Ändra 120 tim/åt till minst 500 vilket är 25% av en heltid.

Typ av kommentar: ge = generell

te = teknisk

ed = redaktionell

Brandskyddsföreningenes
förslag till åtgärd

Åtgärd

