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TEK 17 – kommentarer 

Brandisolering av ventilationskanaler 

Det som är avgörande för om brand kommer att spridas eller inte är yttemperaturen på venti-
lationskanalen eller på isoleringens yta och avståndet till brännbart material. För bestämning 
av isoleringens omfattning och eventuellt skyddsavstånd måste hänsyn tas till systemets ut-
formning och vilka skyddsåtgärder som aktiveras vid brand. För dimensionering av brandisole-
ring kan man särskilja två olika principer vilka påverkar isoleringens omfattning. Detta gäller 
oberoende av provningsstandard (NT Fire eller 1366), problemet med provningsstandarderna 
är att dessa avser att bestämma produktens egenskaper (brandmotstånd vid olika tidpunker) 
relaterat till standardbrandkurvan och inte hur brandisoleringen ska appliceras i system. 
 

• Brandgas hindras tränga in i kanalsystemet, exempelvis brandskyddsspjäll. 

• Vid fläkt i drift som skyddsmetod kommer heta brandgaser att transporteras i kanalerna. 
 
För sprinklade brandceller bör behov av isolering bedömmas från fall till fall baserat på en risk- 
och konsekvensanalys. Undvik att generallisera. 
 
I handboken ”Installationsbrandskydd 2008” beräknades isolerlängder, enligt ovan givna fall, 
vilket vi skulle kunna kalla för analytisk dimensionering. 

Brandgas hindras att tränga in i systemet - brandskyddsspjäll 

 

 

 

Eftersom ingen brandgas strömmar i kanalen innebär detta den lägsta kravnivån för isolering 
av ventilationskanal som genombryter brandavskiljande byggnadsdel. Det som är dimension-



 

Uppdragsnamn:   TEK 17   Datum:   2017-02-08   Uppdragsnummer:      Sida:   2 av 7 

erade för erforderlig isolerlängd och dess brandtekniska klass är den ledning och strålning som 
fortplantas via kanalsystemet förbi den brandavskiljande byggnadsdelen. 
Denna värmeöverföring beror på att då en brand uppstår kommer kanalen att värmas och 
beroende av temperatur kommer den att överföra värme i form av strålning. Värme överförs 
även som ledning via kanal och i viss mån konvektion men konvektionen är så liten att den kan 
betraktas som försumbar. Man bör alltid försöka att isolera symetriskt på ömse sidor av den 
genombrutna byggnadsdelen. Vid symetrisk utbredning av isolering skall totalt brandmotstånd 
för ventilationskanalen lägst motsvara den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass. 
Detta exemplifieras i nedanstående figur. 
 

 
 

Fläkt i drift som skyddsmetod 
Genom att nyttja brandteknisk klassificering kan man för kanaler som enbart betjänar en 
brandcell isolera denna i samma brandtekniska klass som den genombrutna byggnadsdelens 
brandtekniska klass. 
 

 

Ventilationskanal isoleras utanför betjänad brandcell i samma brandtekniska klass som klassen 
för den genombrutna byggnadsdelen. Isoleringens längd sker i hela kanalens sträckning fram 
till dess att temperaturen sjunker på grund av inblandning av luft från icke brinnande brand-
cell/er. Kanaler som betjänar fler än en brandcell dimensioneras med utgångspunkt från di-
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mensionerade blandningstemperatur. Principer för brandisolering framgår av nedanstående 
figur. 
A)  Kanal som enbart betjänar en brandcell isoleras i lägst brandteknisk klass EI 60 utanför 

betjänad brandcell. 
B) Kanal som betjänar flera brandceller isoleras med avseende på beräknad 

blandningstemperatur. 
C) Notera eventuellt behov av isolering med avseende på strålning och ledning. 
 

 
Sammanfattning brandisolering av ventilationskanaler 
Undvik generaliseringar, ställ funktionskrav på maximal yttemperatur, oberoende av skydds-
metod. Tänk på att provningsmetoden ej avser att fastställa erforderliga isolerlängder utan 
enbart isoleringens brandmotstånd vid olika tidpunker. Brandisolering i system kan dimens-
ioneras analytiskt. För sprinklade brandceller bör behov av isolering bedömmas från fall till fall 
baserat på en risk- och konsekvensanalys.  Ange även om isoleringens (yttemperatur) kan 
överskridas genom kompensation med ett skyddsavstånd. 

Skydd mot brandgasspridning i ventilationssystem 

I sammanhanget önskar kommentera skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem – 
fläkt i drift. Metod fläkt i drift ger alltid ett lägre brandtryck i jämförelse med brandgasspjäll 
som stänger i både till- och frånluftskanal till brandcellen. 
 
Detta lägre tryck minskar den interna brandgasspridningen mellan olika brandceller via otät-
heter i byggnadsdelar. Sett till ventilationssystemet så är alltid tilluftssystemet den svaga län-
ken eftersom brandgasspridning sker när brandtrycket blir högre än mottrycket i tilluftska-
nalen. Det som sedan styr hur mycket den totala spridningen blir, är övertryckets varaktighet 
samt luftflödet. Om vi antar grovt att övertrycket är ca 1000 Pa i 60 s och att spridningen är 50 
l/s så ges en total spridning till annan brandcell av ca 3000 liter rök. 
 
På följande sidor finns en nyligen publicerad artikel, som handlar om finska brandförsök, avse-
ende brandtryck mm i en tvårumslägenhet. 
BRANDSKYDDSLAGET AB 

  
Tomas Fagergren  
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