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Hur ska en brandcellsskiljande 

byggnadsdel fungera?

Tomas Fagergren

2



Skydd mot brandspridning - BBR

Allmänt råd

Tillfredställande skydd mot spridning av brand- och brandgaser genom  
luftbehandlingsinstallationerna mellan brandceller kan erhållas genom att  
installationerna, inklusive upphängningar, ventilationskanaler och genomföringar 
utformas så att de klarar att upprätthålla brandcellsgränsen under avsedd tid. 

Installationerna bör utformas med motstånd mot brand som uppstår i endera 
brandcellen. Vid utformningen bör risken för att brand- och brandgaser sprids genom 
luftbehandlingsinstallationerna beaktas.

Risk för brandspridning på grund av värmeöverföring genom ventilationskanaler bör 
beaktas genom att kanalerna isoleras vid brandcellsgenombrott.

Om luftbehandlingsinstallationerna inte är separata för varje brandcell bör 
ventilationskanalerna förses med spjäll med motsvarande avskiljande förmåga som 
aktuell brandcellsgräns har. Spjällen bör utformas så att deras funktion kan 
upprätthållas utifrån den påfrestning de kan förväntas utsättas för.
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Skydd mot brandspridning, SBN och 

NR
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Skydd mot brandspridning, 

Installationsbrandskydd
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”Ny” provningsstandard

EN 1366-1:, ersätter tidigare SP Brand 124

• Produkt standard för att bestämma isolertjocklekar baserat på 
standardbrandkurvan

– Man skiljer på invändig och utvändig brand

– Provet innefattar förutom brandisolering även:

– Upphängningsanordningar

– Tätning av genomföring

– Samverkan mellan kanal och byggnadsdel



En jämförelse SP Brand 124 och EN 
1366-1



En jämförelse SP Brand 124 och EN 
1366-1



EN 1366-1

• Klassifikationen enligt EN 13501-3, till exempel 
EI 30 (ve ho i ↔ o) S,  innebär att den brandisolerade 
ventilationskanalen har ett brandmotstånd avseende isolering 
och täthet  under 30 minuter för vertikala (ve)  och horisontella 
(ho) kanaler vid brand från insida till utsida och vice  versa samt 
uppfyllande av läckagekriteriet S, 10 m3/(m2h)

• Tillsvidare används enbart brandklass (till exempel EI 30) utan 
tillläggsbeteckningar i svenska typgodkännanden i likhet med 
BBR
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Vad påverkas i praktiken

Se alltid respektive leverarantörs monteringsanvisningar

• Kanalers godstjocklek (stål)

• Upphängningsanordningar,  annan dimensioneringsmetod, 
tätare avstånd i princip oavsett kanalvikt

• Isolertjocklek, densitet och ytskikt

• Tätning av genomföring, stagning och infästning av isolering



Isolertjocklek vet vi men

• Hur långt ska vi isolera?

• Andra konfigurationer än provade?

• Andra brandtemperaturer än provade?

• Högre yttemperaturer i kombination med ett skyddsavstånd?

• Ytbeklädnad, annan emissivitet än provad?
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Konfigurationer – utvändig brand



Konfigurationer – invändig brand



Konfigurationer – invändig brand



FEDS
Fire Exposed Duct Systems
Datorprogram

• Värmetransport – stationärt tillstånd

• Temperaturen i ett brandutsatt ventilationssystem kan 
modelleras och beräknas för att bestämma yttemperaturer 

Utvecklat av :

• Lars Jensen, Lunds Universitet

• Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

• Björn Broberg och Krishna Mohan, QREO AB



FEDS

• Endast för kritiska delar mellan eller i brandceller

• Inte hela system

• Inte brandgasspridning

• Fläktar i drift med utvändig eller invändig brand

• Avskiljande spjäll med och utan läckageflöde

• Valfri brandtemperatur

• Skyddsavstånd  och isolering



Beräkningsexempel i FEDS
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FEDS

Möjlighet finns att prova programmet, kontakta

tomas.fagergren@bsl.se



FEDS – modellering

• Alla kanalsektioner bygger upp kanalen med ringar med längd 
d/10

• Varje kanalring har tre temperaturtillstånd luft, plåtinsida och 
utsida

• Värmebalansekvation för varje temperaturtillstånd formuleras

• Inre värmestrålning mellan alla kanalringar och gavlar

• Axiell värmeledning mellan kanalringar

• Radiell värmeledning genom isolering 

• Värmeutbyte mellan luft och kanalringar

• Luftströmning mellan kanalringar




