Minnesanteckningar från auktorisationsgruppens möte 2017-08-11
Närvarande: Nils Olsson (Bengt Dahlgren Brand & Risk) och Håkan Frantzich (Brandteknik, LTH).
Tomas Rantatalo (Fire Safety Design) kompletterade med synpunkter strax efter mötet och gruppen är
således fulltalig vad avser slutsatser och beskrivning.

BIV auktorisation - utveckling eller nerläggning?
BIV har sedan 2002 ett program för att auktorisera brandprojektörer som uppvisat god
brandskyddsteknisk kompetens främst avseende analytisk dimensionering. Sedan starten har 15
personer auktoriserats, några med flera förnyelser av auktorisationen. Däremot har det under senaste
åren inte varit någon tillkommande som auktoriserats, den senaste var 2013.
Ursprungligen var syftet med auktorisationen att sprida kunskap om hur en analytisk dimensionering
bör utföras för att minska på den oönskade variation som förekom. Det saknades generella riktlinjer
för hur dessa skulle genomföras och BIVs insats var nödvändig. Sedan dess har det skett en utveckling
inom området med utgivningen av BBRAD och tillkomsten av Boverkets certifiering av
brandsakkunniga (SAK), båda 2011. Idag finns det således ett helt annat underlag för genomförandet
av analytiska dimensioneringar inom brandområdet.
Med tanke på det lite svaga intresset från branschen att öka antalet BIV-auktoriserade ingenjörer har
BIVs styrelse 2017 gett en arbetsgrupp i uppgift att se över och förnya innehållet i BIVs auktorisation.
Arbetsgruppen består av BIVs grupp för bedömning av inkomna auktorisationsansökningar. Redan
2016 genomfördes en undersökning bland dem som var auktoriserade.
Från styrelseprotokoll 9 2016
Ville informerar om att en enkät har skickats ut till de som är auktoriserade i BIV. Enkäten
handlar om hur de använder auktorisationen och vad de anser om auktoriseringen i nuläget.
Endast 5 svar av 14 har inkommit, varav 4 st anser att auktoriseringen i nuvarande utformning
inte är aktuell samt att SAK 3 auktoriseringen delvis har övertagit BIVs roll. Samtidigt så kan
styrelsen identifiera att auktoriseringen behövs och spelar en viktig roll i framtiden. Det behövs
dock en större omarbetning av auktoriseringen för att göra den attraktiv och ”nödvändig” i
branschen. Beslut: De som är auktoriserade får sina auktorisationer förlängda med ett år i taget.
Samtidigt startar ett projekt under 2017 för att uppdatera auktoriseringen med en utsedd
projektgrupp som ska undersöka bl.a. formerna för projektet uppdatering av auktoriseringen, ev.
finansiering, innehåll, målgrupp med mera.
Från föreningens verksamhetsplan för 2017
Auktoriseringen är en del av BIV:s verksamhet och arbetet bedrivs av en auktoriseringsgrupp
bestående av medlemmar i föreningen. Efterfrågan på BIV-auktorisation har dock inte visat sig
vara så stor som förväntat de senaste åren, ungefär sedan 2013. Auktoriseringsgruppen hanterar
de auktoriseringar som löper ut genom att förlänga dem ett år i taget, medan ett arbete med att
skapa en ny auktorisering kommer att vidtas under året. För detta arbete kommer en ansvarig
samordnare att utses och deltagare till en sakkunnig projektgrupp kommer att efterfrågas, bland
föreningens medlemmar. Den befintliga auktorisationsgruppen kommer att stötta projektgruppen i
arbetet och styrelsen kommer löpande att efterfråga rapporter i arbetet. Arbetet kommer med stor
sannolikhet att pågå under ett par år och styrelsen har även allokerat resurser i budgeten för detta
arbete. Syftet med omarbetandet av auktoriseringen är att skapa en auktorisering i linje med
utvecklingen i branschen i övrigt.
Den i verksamhetsplanen omnämnde samordnaren och projektgruppen finns inte. Istället valde
styrelsen att ge uppdraget till auktorisationsgruppen.
Huvudspåret är således att auktorisationen ska finnas kvar och utvecklas.

Mötesdiskussion
Delar av auktorisationsgruppen hade ett telefonmöte med följande agenda:
•
•
•
•

finns det en framtid för BIVs auktorisation?
vad kännetecknar en BIV-auktoriserad ingenjör?
vad gör att någon efterfrågar en BIV-auktoriserad ingenjör eller behövs det inte? Vem är det
som ska efterfråga detta?
vilket blir vårt nästa steg?

Diskussionen inriktades i första hand mot det verkliga behovet av att idag ha en BIV-auktorisation.
Som omnämns tidigare så var sannolikt behovet större innan BBRAD och SAK sett dagens ljus. BIVauktorisationen var tidigt inriktad mot praktisk brandskyddsteknisk analys och projektering. Idag är
rollerna mer diversifierade med tydligare uppdelade roller i uppdragsansvariga projektörer som arbetar
med konceptlösningar och övergripande projektering, kvalitetssäkring, förutsättningar för mer
djupgående analyser. Den andra rollen är en mer utpräglad analytiker som arbetar med att ta fram
verifierande underlag för de lösningar som är tänkta att användas. Det är denna senare roll som den
ursprungliga BIV-auktorisationen var inriktad mot även om den andra rollen också fanns inkluderad.
En förnyad BIV-auktorisation skulle kunna ha en inriktning mot analysrollen. Men kvar står frågan
om det finns ett sådant behov eftersom det initiala behovet var orsakat av en bristande vägledning
inom branschen. Vägledningen finns idag och det som istället efterfrågas är mer kopplat till hantering
av problem som kan uppstå. Detta behov kan exempelvis täckas genom BIVs tillämpningsstöd,
konferenser, utbildningar och andra konferenser och litteratur.
Rollen som brandprojektör eller uppdragsansvarig är förmodligen mer betjänt av det som SAK
erbjuder eftersom detta är en funktion som efterfrågas från beställare och myndighetssidan.
Sammanfattning och förslag
Kontentan av detta är att auktorisationsgruppen anser att det i dagsläget inte finns något större behov
av BIVs auktorisation och föreslår därför att den antingen läggs ner helt och hållet eller ligger vilande
tills ett eventuellt behov uppstår. Argumentet är att gruppen bedömer att behovet för auktorisationen
saknas och att resurser som läggs på auktorisationen gör bättre nytta om de används till annat som det
finns en tydligare efterfrågan på.
Gruppen föreslår även att gällande auktorisationer bibehålls tills den sista personens auktorisation
löper ut 2019-04-12 men att inga nya antas och inga förlängningar av nu gällande auktorisationer
genomförs utöver ovanstående.

