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Vad står det i BBR
5:5331 Installationsschakt
Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna 
upprätthålls. Risken för brandspridning genom 
värmeöverföring från ventilationskanaler till brännbara 
material ska beaktas. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
Installationsschakt bör utföras i egen brandcell eller avskiljas 
i varje bjälklag som utgör brandcellsgräns.
Ventilationskanalers avskiljande förmåga bör tillsammans 
med avskiljning av installationsschaktet säkerställa att 
brandcellsgränsen upprätthålls. Inom ett avskilt schakt bör 
ventilationskanaler avskiljas i lägst klass EI 15 från brännbara 
byggnadsdelar eller fast inredning, såsom rör, isolering, 
reglar och kablage. (BFS 2011:26).



Schaktvarianter

• Slutet schakt



Schaktvarianter

• Öppet schakt



Schaktvarianter

• Brandmotstånd



BBRAD3 – analytisk dimensionering

• Vid dimensionering av avskiljande konstruktion med 
modell av naturligt brandförlopp bör temperaturen på 
den icke brandutsatta sidan av byggnadsdelen uppgå till 
högst 200 °C i genomsnitt och 240 °C i enstaka punkter. 
Täthet (I) hos avskiljande konstruktion bör utformas på 
samma sätt som för motsvarande brandteknisk klass 
enligt BBR. Vid bedömning av täthet bör särskild hänsyn 
tas till att byggnadsdelar kan deformeras eller skadas vid 
en brand.

• Brandteknisk klass EI kan bytas mot klass E om säkerheten 
för utrymmande är god och sannolikheten för 
brandspridning inte ökar. Kravet kan anses vara uppfyllt 
om dörrar, väggar och liknande är placerade så att 
avståndet till utrymmande personer eller brännbart  
material är så långt att strålningsnivån inte överstiger 2,5 
kW/m2. Högre strålningsnivåer kan vara acceptabla om 
tidsaspekterna för utrymning och antändning beaktas.



BBRAD3 – analytisk dimensionering

• Utformning förutsätter verifiering genom beräkning eller 
med provning som underlag. 



Verkligt schakt

• Slutet schakt med ca 200 mm betongbjälklag
• 3 stycken väggar, 2x13 mm gipsskiva (EI 30) samt 1 vägg 

av plywood samt våtrumsskiva och kakel (ca EI 15).
• Oisolerade separata ventilationskanaler.
• Fläktar i drift



Verkligt schakt





Uppmätta värden efter 60 min

• Två identiska schakt varav det ena fyllt med obrännbar 
lösull

• Schakt med lösull gav ett sämre resultat på grund av 
värmestrålningen

• Temperaturstegring, utsida frånluftsdon, i schaktvägg ca 
70˚C (60 min)

• Resulterande temperaturstegring i schakt, ca 170˚C
• Resulterande temperaturstegring på schaktväggar, ca 20˚C 

(kakel) och ca 40˚C (gips)



Observationer
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