
Om ventilationssystemet inte är rätt dimensionerat kan 
brandgaser leta sig in bakvägen i andra lägenheter. Här är några 
olika lösningar för att förhindra att branden sprider sig.

tt välja mellan olika skyddsmetoder 
för att hindra brandgasspridning 
via ventilationsystemet är egentli
gen bara aktuellt vid nybyggnation 
eller en större ombyggnation. Men 

det betyder inte att du ska sluta läsa trots att några 
sådana planer inte är aktuella. Att ha koll på hur det 
nuvarande systemet faktiskt fungerar är minst lika 
viktigt.

– Har man tillexempel ett system som bygger på 
att spjäll ska stänga är det viktigt att ha rutiner för 
att detektorer och annan teknik fungerar, säger  
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Tomas Fagergren, seniorkonsult, specialist  
installationsbrandskydd på Brand skyddslaget.

Det finns olika metoder att förhindra brandgas
spridning. Byggherren kan välja mellan förenklad 
och analytisk dimensionering.  Knepiga begrepp, 
men förenklad dimensionering innebär att brand
skyddet utförs exakt som det står i Boverkets regler. 
Det finns inget utrymme för egen tolkning.   
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TILLUFTSSYSTEM:
BRANDGASER SPRIDS
Här finns inga otätheter 
där övertrycket kan leta sig 
ut (förutom det som venti-
leras bort via frånluften.)
När brandtrycket blir 
större än trycket i tillufts-
kanalen kommer brand-
gaserna att ta sig in här 
och spridas till andra 
lägenheter.

Så stoppas brandgasen

FRÅNLUFTSSYSTEM:
MINDRE RISK – KOLLA FLÄKTEN
Frånluftsfläkten skapar ett till-
räckligt undertryck för att för-
hindra brandgasspridning mel-
lan brandcellerna. Brandtrycket 
slipper ut genom inluftsventiler 
och andra otätheter. Se dock 
upp för om felaktiga fläkt typer 
monterats i lägenheter. Det 
kan skapa obalans och risk för 
brandgasspridning.

42 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 10 DECEMBER 2013/JANUARI 2014



FÖRENKLAD 
DIMENSIONERING:
BRANDGASSPJÄLL
Spjäll täpper till såväl 
till- som frånluft vid 
brand och hindrar 
brandgas att spridas. 
Kräver installation av 
rökdetektorer som styr 
spjällen.

ANALYTISK  
DIMENSIONERING: 
LÅGT INBLÅS 
Tilluftsdonen placeras i 
golvnivå. På så vis expone-
ras de för brandgas i min-
dre utsträckning eftersom 
det är liten kraft i branden 
när röken når golvet. Men 
det finns andra nackdelar, 
som att man riskerar att 
skapa golvdrag.

ANALYTISK  
DIMENSIONERING:
FÖRDELNINGSLÅDOR  
Efter revideringen av 
Boverkets byggregler 
accepteras brandgas-
spridning om max en 
procent. Det möjliggör 
lösningar med så kallade 
fördelningslådor, med 
separata kanaler från  
vardera lägenhet.

FÖRENKLAD 
DIMENSIONERING:
SEPARATA SYSTEM
En dyr lösning är att 
dra separata kanaler 
och ha ett flertal fläktar. 
Vanligast som lösning i 
lokaler och butiker.
  Med separata system 
finns det ingen möjlig-
het att brandrök sprids.

ANALYTISK DIMENSIONERING: 
BACKSTRÖMNINGSSKYDD
Självverkande backströmnings-
skydd förhindrar brandgassprid-
ning. Så fort trycket överstiger 
mottrycket i anslutande till-
luftskanal stänger skyddet auto-
matisk. De kräver alltså ingen 
rökgasdetektering.
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Analytisk 
dimensione
ring kan förkla
ras som att man 
utifrån fysika
liska lagar stäl
ler upp olika 
modeller som 
hindrar brand
spridning via 
ventilations
systemet.

Ett exempel 
på förenk
lad dimen
sionering är att 
bygga separata 
venilations
system till varje brandcell. En kostsam lös
ning som i princip bara används i lokaler 
och butiker.

I bostadshus är ofta kanalsystemet 
sammanbundet. Då kan man installera 
brandgasspjäll som styrs av rökdetektorer 
Men här kan faktiskt ordet ”förenklad” 
leda tankarna fel.

– Det kan bli dyrt och krångligt efter
som det krävs kontroller av detektorerna 
vid täta tillfällen. Det som kan verka 
billigt blir dyrt då man flyttar över kost
naderna till drift och förvaltning, säger 
Tomas Fagergren.

I BOSTADSHUS kan det dessutom vara 
svårt med lösningar som bygger på att 
detektera rök. Falsklarm kan uppstå vid 
matlagning.

Därför väljer man oftast lösningar som 
bygger på att fläktarna ska vara i drift vid 
brand.

– Analytisk dimensionering kanske  
kräver lite mer tankeverksamhet. Men  
i regel blir det både billigare och bättre  
i slut ändan, säger Tomas Fagergren.

 Frånluftsfläktarna måste då klara vär
men och ha tillräcklig kapacitet så att det 
inte skapas ett övertryck, då kan brand
gasen tryckas in i andra lägenheter.  

Men det knepigaste är att hindra att 
brandgaserna sprids via tilluftssystemet. 
Så länge klimatskalet är intakt byggs 
trycket upp. När det överstiger trycket i 

tilluftskanalen är brandspridningen ett 
faktum.

– Vanligast är att man förser kanalerna 
med backströmningsspjäll. Dessa styrs av 
tryckskillnaderna som uppstår och kräver 
ingen detektering, säger Tomas Fagergren.

En annan variant, betydligt mindre van
lig, är att placera tilluftsdonen lågt.

– När röken når golvet är det så liten kraft 
i branden att det minskar risken för sprid
ning via tilluften, säger Tomas Fagergren.

SEDAN DE ALLMÄNNA råden i BBR:s 
brandkapitel ändrades tillåts en viss, 
mycket liten brandgasspridning mellan 
brandceller. Tidigare var gränsvärdet 
noll. I sovrum är högsta tillåtna andel 0,01. 
Försök visar att så mycket som enprocen
tig inblandning av brandgaser ger sikt på 
10 till 20 meter, vilket är tillräckligt för 
att sätta sig i säkerhet och inte skadas av 
gasen.

– Detta ger möjligheter till nya intres
santa lösningar, som att späda gasflödet 
genom fördelningslådor på vinden, säger 
Tomas Fagergren. •

fortsättning från sidan 42.

Det blir dyrt  
då man  
flyttar över  
kostnaderna 
till drift och 
förvaltning.”

TOMAS FAGERGREN

www.swegon.se 

Den perfekta bostadsventilationslösningen skall vara både 
enkel och smart. En lösning som både den boende och huset 
(byggnaden i sig självt) mår bra av. Det har vi tänkt på. WISE 
Apartment Solution är självinjusterande och självreglerande. 
Fastighetsägaren har kontroll på energiförbrukning och 

luftflöden eftersom systemet är behovsstyrt utifrån varje 
lägenhet. Sist men inte minst, med inbyggd brandlösning, 
servicepunkter utanför lägenheten och enkel installation är 
WISE Apartment Solution helt klart den smartaste lösningen 
av alla. 

Smart bostadsventilation Smartare bostadsventilation
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