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Målsättning/innehåll

Det ni behöver kunna om  installationsbrandskydd på drygt en timma. 

1. Vad säger byggreglerna, verifieringsbehov

2. Varför installationsbrandskydd, Brandceller

3. Brandgasspridning, olika metoder

4. Brandspridning, isolering & schakter

5. Branddetektion, styrfunktioner, strömförsörjning 

6. Imkanaler, spiskåpor

7. Sprinkler, effekt och tekniska byten

8. Stigarledningar 

9. Ombyggnation och tillsyn



Era roller

� Granskning

� Samråd, information

� Tillsyn mm

� Vad ska ni fokusera på?

� När ska ni ifrågasätta?

� När ska ni begära in 3-partskontroll?



BBR om Installationsbrandskydd (exkl. el)

� Skydd mot brands uppkomst - 5:4

� Skydd inom brandcell - 5:52

� Skydd inom en byggnad - 5:53

� Aktivt brandskydd - 5:54, 5:73 mm

� BBR 5:1 Hur;
sprinkler, spjäll, trycksättning, fläktar i drift mm.

� Ombyggnader: 5:8



Krav på verifiering

� BBR 2:32

� Byggherren bör i tidigt skede verifiera att byggnaden 
uppfyller krav och föreskrifter

� Under projektering och/eller utförande – Kontrollplanen

� Metod, förutsättningar och resultat ska dokumenteras



Förenklad dimensionering

� Föreskrift uppfylls genom att följa samtliga 
allmänna råd

� Allmänt råd: 
”I kontrollplanen bör det ingå en kontroll av att endast 
metoder och lösningar enligt förenklad dimensionering 
tillämpas”



Analytisk dimensionering

� Föreskrift uppfylls på annat sätt än genom förenklad 
dimensionering

� Kvalitativ bedömning (små avvikelser, effekten väl känd, 
god marginal)

� Scenarioanalys

� Kvantitativ analys

� Br0



Släcksystem som en del av 
brandskyddslösningen

� ”Om ett automatiskt släcksystem ska tillgodose kraven i fler 
än två föreskrifter ska analytisk dimensionering tillämpas.” 
(BBR kap 5:111)

� (Vid krav i BBR på automatiskt släcksystem, max 1 lättnad 
innan analytisk dimensionering)

� Notera att vissa krav kan uppfyllas med automatiskt 
släcksystem och andra endast med automatisk 
vattensprinkler

� Automatisk vattensprinkler ≠ boendesprinkler



BBR 5:53 Brandcellsindelning

� Brandceller är inget 
självändamål utan är ett 
sätt att begränsa 
brandspridning

� Olika verksamhetsklasser, 
olika brandceller

� Max 1250 m2 är ett sätt att 
skydda mot omfattande 
brandspridning.



Brandceller - syfte

� Begränsa storlek på brand

� Underlätta utrymning

� Skilja olika verksamheter åt

� Möjliggöra insats för räddningstjänsten

� Kan utföras på olika sätt 



Brand- och
Brandgasspridning –
Krav enligt BBR

Utdrag ur kap. 5:553

Luftbehandlingsinstallationer skall placeras, utformas och hängas 
upp så att ett tillfredsställande skyddet mot brand- och 
brandgasspridning av brandgas mellan brandceller upprätthålls.



Ventilationsbrandskydd - Brandgasspridning 

Förenklad dimensionering

1. Ventilationssystem är separata för varje brandcell

2. Brandgasspjäll 

Analytisk dimensionering

1. Fläktar i drift

2. Rökavluftning

3. Speciella tryckavlastande anordningar



Förhindra brandgasspridning

� Utrymningsvägar

� Sovande personer

Tillämpas för hotell, vårdanläggningar, bostäder och utrymningsvägar

� BBRAD Nivå 1, max spridning 1% av mottagarvolymen



Avsevärt försvåra brandgasspridning

� Ej fara för personer under tillräcklig tid

� Giftighet i brandgaser (CO och CO2)

� Siktbarhet

� Kritiska nivåer

� BBRAD Nivå 2, max spridning 5% av mottagarvolymen



Spridningsteori

� Vid en brand kommer luften i rummet att värmas 
upp och därmed volymutvidgas

� Volymökningen kallas ”brandflöde”

� Brandflödet orsakar en tryckuppbyggnad (BBRAD; 1500 Pa)

� Tryckökningen fortgår tills fönster i lokalen går sönder eller 
syrehalten sjunkit så att brandtillväxten avtar

� Tryckökningen medför att brandgaser kan tryckas in i 
kanalsystemet, ”kanalbrandflöde”



Brandflöde funktion

qb = brandflöde (m3/s)

V = lokalens volym (m3)

α = brandtillväxtfaktor (kW/s2)

43,053,0
28,0 α⋅⋅= Vqb



Brandens tidiga förlopp

� Högt tryck, Brandgaser  upp till 350 grader, 

� Högst temperatur på fläkt – Stängda fönster

� Störst krav på fläktkapacitet – öppna fönster 
(utom i brandrummet)

� Vid forcering; högst temperatur vid fläkten, vid 
forcerat i brandrummet, men oforcerat i andra 
brandceller.

� Plastdon förutsätts vara bortbrunna i brandrummet
- minskar tryckfallet och därmed ökar flödet



Brandens sena förlopp

� Fönster har gått sönder, övertändning

� Temperaturer upp till 1000 grader i 
brandrummet

� Brandgaser kommer enbart sugas, 
ej tryckas in i systemet.

� Fläkt och kanalsystem. 
Ska dimensioneras för aktuella temperaturer. 
Öppna och stängda fönster.

� Observera eventuella brännbara 
anslutningsslangar till spiskåpor.



1. Separata ventilationssystem

� Stillastående/strömmande 
brandgas.

� Upphängningar och 
isolering genom andra 
brandceller.



2. Spjäll

� Stillastående/strömmande 
brandgas

� Upphängningar vid spjäll

� Bärförmåga vind

� Motionering - övervakning

• Brandgasspjäll

• Brand/brandgasspjäll



Brandgasspjäll

� Inga krav på automatiskt motionering. Dock krav på drift & 
underhåll likt andra anordningar.

� Manuell funktionskontroll/motionering 1 gång per kvartal.



3. Fläkt(ar) i drift

� Dimensionering krävs

� Temperatur-tålighet fläkt

� Filter  på frånluft; förbigång ?

� Injusteringsspjäll i samlingskanal

� Strömmande brandgas

� Fläktkapacitet

� Tidigt sent brandförlopp

� OBS Roterande värmeväxlare



4. Tryckavlastning av kanalsystem

� Försvåra brandgasspridning

� 5:1 gäller ej

� Stigkraft

� Utflöde – vindkänslighet

� Stillastående/strömmande 
brandgas

� Spjäll

� BBRAD nivå 2



5. Tryckavlastning av lokal

� Tryckavlastning - hindrar 
tryckuppbyggnad



Kombination av system 

� Fläkt i drift

� Spjäll



Sprinkler

� dämpar brandflödet



Strömförsörjning - frånluftssystem

� Elcentral

� Kablage

� Styrskåp

� UPS-matning?

EC

DUC



Elkablar - brand

Vad är brandklassad kabel?

� Flamskyddade – svårantändliga, självslocknande

� Halogenfria – sprider ej frätande gaser, ofta 
flamskyddade

� Brandresistenta – fungerar i brandhärd
(Fungerar vid temperatur på 750°C under 1,5 h)



Branddetektion

1. Automatiskt brandlarm 

� Heltäckande eller analys

2. Detektorer i kanalsystemet

� Placering (böjar / T-stycken etc)

� Utspädning

� Risk för falsklarm i kanaler t.ex. från 
spisar

� Åtkomlighet för service



Styrning av brandfunktioner

BC

DUC

� Hårdvarumässigt / via brandlarmcentral

� DUC accepteras om denna har samma säkerhetsnivå som 
brandlarmcentral: 

� Brandfunktioner - alltid högsta prioritet framför andra 
styrfunktioner

� Brandläge om programvara ”hänger sig”

� Felövervakning 

� mm



Vad är brandspridning?

Spridning av förhöjd temperatur som kan leda till antändning av 
närbelägna brännbara byggnadsdelar eller lös inredning



Skyddsmetoder brandspridning

1. Isolering av kanaler - utförs för att sänka yttemperaturen (dvs 
minska strålningen)

2. Placera kanal i brandklassade schakt

3. Skyddsavstånd (svårt att säkerställa)

4. Sprinkler (obs; hur många tekniska byten? – AD)

� L1, L2 metod inte längre är godkänd. (Resulterade i för lite 
isolering av stora kanaler och för mycket av små kanaler.)

� Upphängningar ska klara samma klass (R-klass) som brandcell.



Isolerings EI 60-gräns



Schakt; 
strömmande
brandgas



Imkanaler 

Imkanaler delas upp i tre kategorier

� Klass 1: Storkök med stor risk för avsättningar – krav 
enligt ISO 6944-2 I princip bara rostfritt stål som klarar 

kraven

� Klass 2: Storkök med liten risk för avsättningar – EI 60

� Klass 3: I kök med hushållsspis eller ugn – EI 15

Klass 1 kan bli klass 2 genom att anordna;
Filtreringssystem eller automatiskt släcksystem.

Mer info i imkanal.se, utgåva 2012:1



Krav på sprinkler

� Verksamhetsklass 5B –
Boendesprinkler

(Lägre krav på brandcellsindelning & dörrstängare)

� Verksamhetsklass 5C –
Automatiskt vattensprinkleranläggning

(Inget krav på avskiljning inom avdelning)



Stigarledningar

� Skall finnas om byggnadshöjd överstiger 24 meter 
Trycksatt vid byggnadshöjd överstigande 40 meter

� Uttag på minst vartannat våningsplan från plan 3

� Avstånd från uttag bör vara max 50 meter

� Dimensioneras för minst 2 strålrör med vardera 300 l/s, 
arbetstryck vid uttag 0,8 – 1,2 MPa



Tillsyn
i Utförandeskedet



Tillsyn
i utförandeskedet

� Samordnad funktionskontroll!

� Tätningar

� Tips om t.ex rensluckor



www.brabrandkonsulter.se
www.brandskydd2013.se


