F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

Höstens BBR-utkast-turné
I våras fick BIV möjligheten att lämna synpunkter på utrymningsavsnittet gällande de nya
byggreglerna. Då arrangerade BIV workshopar för en dialog med dig som medlem.
Formatet med workshopar fungerade bra därför satsar BIV på samma upplägg nu när BIV
har fått möjlighet att lämna synpunkter på resterande delar av brandavsnittet.
Det är genom att lämna synpunkter på utkastet som vi har störst möjlighet att påverka
innehållet och utformningen av reglerna, väl framme vid en remiss så är Boverkets
ändringsmöjligheter begränsade. De synpunkter som BIV lämnade i våras har Boverket
läst och gjort ändringar utifrån (ett arbete som fortfarande pågår). D.v.s. våra synpunkter
är viktiga i framtagandet av de nya reglerna. Anmäl dig snarast till något av följande
tillfällen:
•
•
•
•

7 september kl. 15.30-18.00 Göteborg - Bengt Dahlgren (Krokslätts Fabriker 52)
14 september kl. 9.00-11.30 Stockholm - Briab (Maria Skolgata 83)
14 september kl 15.30-18.00 Linköping - WSP (Ågatan 7)
21 september kl. 15.30-18.00 Lund - LTH brandteknik (John Ericssons väg 1)

Boverket ber om återkoppling på utkast på föreskrifter, författningskommentarer samt de
generella textavsnitten.
Boverket önskar synpunkter på hur tillämpningen av reglerna skulle fungera utifrån den
föreslagna strukturen samt detaljerade synpunkter på sakinnehållet. När du läser utkastet
fundera då även särskilt på de frågor som Boverket explicit önskar svar på:
1. Finns oavsiktliga ändringar i den sammantagna säkerhetsnivån?
2. Upplevs de föreslagna ändringarna som anges under rubriken ”Större ändringar
jämfört med BBR” som rimliga och värda att konsekvensutreda vidare?
I mån av tid kommer vi även att diskutera:
•
•

Vad som vi anser är bra och tror kommer fungera?
Var tillämpningen kommer att spreta mest?

Utkastet finns på BIV:s webbplats medlemssidor (www.sfpe-biv.se). Boverket har skickat
med läsanvisningar, läs dessa innan du börjar läsa utkastet! På samma sida hittar du även
utkastet på utrymningsavsnittet, BIV:s svar till Boverket i våras samt minnesanteckningar
från Boverkets referensgruppsmöten om möjligheternas byggregler.
Anmäla dig till caroline.cronsioe@prevecon.se, om du har kostpreferenser så ange det.
Sista anmälningsdag är måndagen innan varje tillfälle, dvs. den 5/9 för Göteborg, 12/9
för Linköping och Stockholm samt 19/9 för Lund.
Vi ses i höst!
Caroline, Nils & Pär
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