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1a Begränsa spridning genom dörrar, 
väggar och bjälklag
• Alla brandcellsbegränsande byggnadse-

lement (väggar, bjälklag, dörrar etc.) 
skall uppfylla brandmotståndskraven 
enligt Boverkets byggregler (BBR).

• Självstängande branddörrar rekom-
menderas i brandcellsavskiljande kon-
struktioner

1b Begränsa spridning genom anslut-
ningar mellan byggnadselement
Anslutningar mellan byggnadselement 

kan vara en spridningsväg, som förhin-
dras genom att:

• använda produkter med korrekt brand-
motstånd enligt brandprovning av ex-
akt samma produkter och montering 

• använda brandstopp vid anslutningar-
na, om det inte är uppenbart att brand-
motståndet är tillräckligt
Metoder för att brandprova anslutning-

ar finns inte för närvarande men lufttäthet 
förbättrar brandbeteendet och begränsar 
rökspridningen. 

1c Begränsa spridning via genomföring-
ar i väggar och bjälklag
Följande åtgärder ska vidtas.
• Genomföringar med minst samma 

brandmotstånd som hela byggnadsele-
mentet ska användas. Brandmotståndet 
ska verifieras genom standardbrand-
provning. Samma konstruktion och 
montering som provats ska användas.

• Om genomföringen är ansluten till en 
byggnadskomponent som kan falla ner 
vid brand, enligt brandprov eller be-
räkningar, får det inte bildas ett hålrum 
som inte förutsetts vid brandprov eller 
enligt beräkningar. 

• Genomföringar som helt penetrerar 
ett byggnadselement ska fixeras på ele-
mentets båda sidor för att undvika ned-
fall vid brand.

• Genomföringar som innehåller hålrum 
ska undvikas.

• Eventuell brandspridning ska kunna 
stoppas genom att t ex använda brand-
stopp för ventilationskanaler. Ett sådant 
brandstopp bör avskiljas med en bran-
disolering för att undvika direkt kontakt 
med träkonstruktionen. Brandmotstån-
det med genomföring ska vara detsam-
ma som för hela byggnadselementet. 

1d Begränsa spridning genom installa-
tioner i väggar och bjälklag 
Installationer kan vara elektriska instal-
lationer inklusive lampor, ventilations-
kanaler, vatten- och värmeledningar. 
Brandmotståndet hos byggnadselement 
med sådana installationer ska vara minst 
detsamma som utan dessa installationer. 
Exempel på branddimensionering av en 
installation ges i figur 4. Fler exempel 
finns i [1].

2. Begränsa brand- och rökspridning 
genom hålrum
 Brandspridning genom hålrum ska be-

gränsas genom brandstopp. figur 5 visar 
två schematiska brandspridningsvägar 
genom hålrum, 2a och 2b.

2a Hålrum i brandcellsavskiljande bygg-
nadselement
Följande åtgärder ska vidtas:

• Hålrum i brandcellsavskiljande bygg-
nadselement ska undvikas.

• Hålrum med brännbara material kan 
vara extra känsliga och ger ofta en lång-
sam brandspridning.

• Brandstopp måste installeras för att 
hindra långvariga glödbränder i hål-
rum som utgör gräns mellan fler än 
två brandceller och i långa hålrum som 
gränsar till flera brandceller. 

• Efter installation av brandstoppen 
får hålrum mellan brandstoppen inte  
utgöra gräns till mer än två brandscel-
ler. 

• Fler detaljer finns i [2, 3]. Där föreslås 
också en provningsmetod för brand-
stopp i modulbyggnader.

Exempel på brandstopp i hålrum med 
brännbara material och ytor ges i figur 6.

2b Hålrum i fasader eller yttertak
Luftspalt bakom en fasadbeklädnad är 
vanlig, bland annat för att underlätta 
ventilering, men kan utgöra en brand-
risk. Följande åtgärder ska vidtas:
• Hålrum bakom en fasadbeklädnad 

måste brandstoppas på varje vånings-
plan i byggnader med mer än två vå-
ningar.

• Brandstopp för fasader ska brandpro-
vas enligt den fullskaliga metoden SP 
Fire 105 och tillsammans med den fa-
sadbeklädnad som ska användas.

• Detta är generella krav oberoende av 
byggnads- och fasadmaterial.

• Exempel på brandstopp för fasader 
finns i [5].

3. Begränsa utvändig brand- och 
rökspridning 
Utvändig brandspridning kan ske på olika 
sätt, se figur 7.

Riktlinjer för att undvika utvändig 
brandspridning längs fasaden inklu- 
derar:
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Figur 2: Möjliga brandspridningsvägar från en 
startbrandcell. Fall 1–3.

Figur 3: Möjliga brandspridningsvägar från 
startbrandcellen till en annan brandcell. Fall 1.

 

BalkHålrum     Isolering

Infälld taklampa12.5mm Typ F 
gipsskiva

Tät gipsskivelåda, 12.5mm Typ F; 
hål för elektrisk ledning brandtätat

Figur 4: Exempel på 
brandklassat bjälklag 
med en infälld tak-
lampa.



3a längs fasadens yta
Fasadens ytmaterial skall uppfylla Bo- 
verkets krav. För Br1 byggnader gäller att 
följande material får användas:
• med ytskiktsklass klass A2-s1,d0, det 

vill säga obrännbara material
• som uppfyller provningsmetoden SP 

Fire 105. Om fasadmaterialet ska app-
liceras med en luftspalt bakom ska 
brandstopp inkluderas vid provningen.

• brandskyddat trä som uppfyller SP Fire 
kan användas. Produkten måste också 
uppfylla krav på långtidsbeständighet 
enligt EN 16755 [6].

3b genom fönster
• Brandklassade fönster med minst 30 

minuters brandmotstånd förhindrar 
brandspridning från en övertänd lägen-
het till fasaden.

3c via ventilationsöppningar (till exem-
pel vid takfot)
• Ventilationsöppningar ska placeras 

så att de inte bidrar till brandsprid-
ning, till exempel inte direkt över stora  
fönster, se figur 7.

• Brandstopp, till exempel ventilations-
nät, med dokumenterat brandmotstånd 
ska monteras i ventilationsöppningar 
vid takfot.

3d på vindar
Om en utvändig brand trots allt når vin-
den, måste den begränsas. Detta kan ske 
genom att:
• Vindsytan begränsas med avskiljan- 

de konstruktion rakt över under- 
liggande brandceller/lägenheter. BBRs 
krav på maximal vindsyta om 400 m2  
är otillräckliga och avskiljning över 

underliggande lägenhetsyta bör till- 
lämpas.

• Denna begränsning bör även tillämpas 
för lägre byggnader, till exempel rad-
hus, där vindsbränder tyvärr är van- 
liga.

Slutsatser
Brand- och rökspridning utanför start-
brandcellen kan förhindras relativt enkelt 
genom att följa de riktlinjer som samman-
fattas i denna artikel. Därmed minskar  
risken för egendomsskador. Det är dock 
viktigt att installationer och dimensione- 
ring kontrolleras under byggprocessen. En 
nordisk standard för sådan kontroll håller 
på att utvecklas [7]. För högre och större 
byggnader bör tredjepartskontroll till- 
lämpas.
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Figur 5: Möjliga brand-
spridningsvägar genom 
hålrum, fall 2a och 2b. 

1

2a 2b

2b

 

Single Double U-shaped

Glued
surface

Glued
surface

Cavity
wall

Closed
Cavity

Single

Mechanical
fastener

t

h 
≥ 

1.
5 

x t
&

h 
≥ 

75
m

m

Hard materials Mineral wools

Limmad 
yta

Hålrums-
vägg

Stängt 
hålrum

Limmad 
yta

Mekanisk 
samman-
fogning

Enkel Enkel Dubbel U-formig

Hårt material Mineralull
 

Möjliga 
ventilationsöppningar

Figur 6: Exempel på enkla, dubbla och U-formade brandstopp i hålrum med 
brännbara ytmaterial.

Figur 7: Möjliga utvändiga spridningsvägar för brand och rök från en 
startbrandcell.
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