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Målsättning

� Minska antalet fel under byggtid

� Minska kostnader för åtgärdande av fel

� Bättre möjlighet att hålla tidplan, få slutbesked och ta 
byggnader i bruk

� Byggherren får det brandskydd som upphandlats

� Bättre brandskydd i våra färdiga byggnader



Utförandekontroll brandskydd

PBL (Plan- och bygglagen)

10 kap. Genomförande av bygg- rivnings- och markåtgärder
Byggherren ansvarar för att gällande lagar och föreskrifter följs. 

Byggåtgärder ska utföras enligt de krav som finns i PBL och de tekniska 
egenskapskraven ska uppfyllas. 

Byggåtgärder ska kontrolleras enligt fastslagen kontrollplan 

BBR (Boverkets byggregler) 

Avsnitt 2:32 Verifiering

Byggherren ska säkerställa att den färdiga byggnaden uppfyller de krav som 
ställs i huvudförfattningar och dess föreskrifter i BBR. Hur verifiering sker ska 
fastställas i kontrollplanen.

Varför?



Samhällets krav enligt PBL

� Bygglovsansökan

� Tekniskt samråd

� Startbesked

� Yttrande från 
räddningstjänsten

� Kontrollplan enligt PBL

� Brandskydd i kontrollplan

Kontrollplanen beskriver hur 
byggherren kommer att verifiera 
att samhällets krav uppfylls.



Sakkunnig brand?

Utförandekontrollant 
brand
� Byggherrens organisation

� Ska godkännas enligt 
kontrollplan PBL

� Utgår från 
brandskyddsbeskrivning

� Verifiera brandskydd 

� Bistår den kontrollansvarige

� Samordnande roll

� Dokumentation ”Kontroll av 
brandskyddsåtgärder”

Certifierad sakkunnig 
inom brandskydd
� 10 kap. 8 § 2 PBL

� Certifierad enligt BFS 2011:17 
SAK 3

� Kontroll utöver byggherrens 
egenkontroll

� Ska framgå av kontrollplan

� Projektering / utförandeskedet

� Sakkunnigutlåtande brand

� (Fristående sakkunnig)



Räddningstjänstens roll

� Rådgivande

� Yttrande inför bygglov

� Yttrande inför startbesked

� Medverkande vid tekniskt samråd

� Möjlighet till räddningsinsatser

� Dialog!

Räddningstjänstens ord
- lag?



Från brandskyddsbeskrivning till 
entreprenadhandlingar



Planering av utförandekontroll

� Tidplan för utförandekontroll inför byggstart

� Startmöte mellan beställare och entreprenör

� Kontroller sker lämpligen löpande under entreprenaden

� Samordning med övriga besiktningstillfällen

� Deltagande vid samordnad provning

� Gränsdragning 

När?



Vilken roll har utförandekontrollant brand?

� Bistår den kontrollansvarige

� Utgår från brandskyddsbeskrivning

� Samordnande funktion

� Uppmärksamma kvalitetskritiska punkter

� Beroende av övriga aktörer

� Komplement till egenkontroller och övriga besiktningar

� Utförandekontroll brand ej entreprenadbesiktning

Omfattning enligt kontrollplan PBL

Hur?



Kompletterande provningar, utlåtanden 
eller intyg

� Elektriska låsfunktioner i utrymningsvägar

� Brandfunktioner ventilationssystem

� Brandgasventilation, trapphus, hissar, källare etc

� Anläggarintyg brandlarm

� Funktionsprovning utrymningslarm

� Anläggarintyg sprinkler

� Nödljusfunktion

� Brandskyddsmålning 

Samordnande



Gränsdragning

� Vem gör vad

� Omfattning på kontroll

� Hur redovisas egenkontroll

� Vem ansvarar för egenkontroll

� Besiktningsorganisation

� Stickprovskontroll när och hur

Kommunikation



Egenkontroll

� Vad skall kontrolleras?

� Krav på kontroll

� När kontroll utförs

� Var kontroll utförs

� Hur kontroll utförs

� Vem som utför kontroll

� Resultat av kontroll

� Uppföljning och avhjälpande av avikelser

En väl genomförd egenkontroll ger 
enligt erfarenhet ett bättre 
slutresultat, färre ändringsarbeten, 
mindre besiktningsarbete, tidsvinst 
och lägre kostnader



Fokusområden under produktion

� Stomme – brandskydd av 
bärverk

� Genomföringar

� Schakter

� Installationer i lättväggar

� Brandklassade partier 
(dörrar och fönster)

� Stagning, isolering av 
ventilationskanaler samt 
placering av spjäll



Vanliga fel vid utförandekontroll

� Brandtätningar

� Brandcellsskiljande dörrar

� Låsfunktion & beslag på dörrar i utrymningsväg

� Oskyddat stål eller fel inklätt/målat

� Utrymningslarm, funktion och hörbarhet

� Vägledande markeringar, 
felplacerade skyltar, för få skyltar, fel typ, för små

� Säkrad elförsörjning t.ex fläkt i drift 

� Ventilation och styrfunktioner



Målgång

� Dokumentation av brandskydd

� Brandskyddsdokumentation relationshandling

� Utlåtande utförandekontrollant brand

� Slutsamråd

Slutbesked
Byggnaden får tas i bruk



Sammanfattning

� Kontrollplan

� Planering

� Kommunikation

� Samordning

� Gränsdragning

� Egenkontroll

Vägledning



Tack för mig!


