F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

Lokalgruppsträffar hösten 2018
Vilka utmaningar ser du med dagens byggregler? Om du fick ändra på något vad
skulle det vara? Vill du vara med och förändra?
I höst är målet att alla lokalgrupper ska ha samma tema; att ta fram förslag på
lösningar på de problem som BIV, BRA 1, SBF 2 och SBB 3 har identifierat med
byggreglerna, kontrollsystemet m.m. Avsikten är att återkoppla lösningar till
kommittén för modernare byggregler 4 senare i höst.
De identifierade problemen i korthet:
•
•
•
•
•
•
•

Byggprocessens verktyg för brandskydd används inte på rätt sätt
Konsekvensen av vissa bränder är oacceptabel
Kunskapsbrist är en av anledningarna till varför byggprocessen inte fungerar
optimalt
Förordningen om konsekvensutredningar handlar för ensidigt om administrativa
pålagor för företag
Byggnaders brandskydd försämras över tid
Räddningstjänsten är en osäkerhetsfaktor i byggnadens brandskydd
Otillräcklig koppling mellan risknivå och krav på brandskydd i byggreglerna

Mötesdatum – save the date
•
•
•
•

Lokalgrupp Göteborg: 10 oktober
Lokalgrupp Stockholm: 4 oktober
Lokalgrupp Syd: (ej fastställt än)
Lokalgrupp Östergötland (Norrköping): 9 oktober

Mer information om tid och plats för de olika lokalgruppsträffarna kommer närmare
mötesdatumet.

Lokalgruppsträffarna kommer vara öppna för icke-medlemmar
BIV, BRA, SBF och SBB har ett gemensamt arbete med att (1) identifiera problem med
byggreglerna, kontrollsystemet m.m. som Kommittén för modernare byggregler har att
utreda och (2) att identifiera bra lösningar på de identifierade problemen.
Problemidentifieringen (bifogas) är redan avslutad och inskickad till kommittén. Nästa
steg är att under hösten identifiera bra och tydliga lösningar, och här behöver vi
organisationernas medlemmars hjälp. Därför kommer BIV:s lokalgruppsträffar under
hösten att vara öppna för icke-medlemmar så att BRA-, SBF- och SBB-medlemmar kan
delta. Förhoppningen är att få en bred förankring av de lösningar som BIV, BRA, SBF och
SBB har som mål att skicka in till Kommittén.
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BIV-BRA-SBF-SBB-arbetsgruppen består av Caroline Bernelius Cronsioe, BIV, Magnus
Nordberg, BRA, Ville Bexander, SBF och Ola Carlén, SBB.

Väl mött i höst!
Lokalgrupperna
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