
Brandcellsgränser i hallbyggnader



• Grundat 1989
• Ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom våra

specialistområden.
• Erbjuder tjänster inom brandskydd, riskhantering, brandlarm, 

besiktning, brandlarm- och sprinklerprojektering samt industri.
• Drygt 100 medarbetare
• Kontor i Stockholm, Uppsala, Falun, Gävle, Malmö, Kalmar, Karlstad 

och Örebro
• Omsättning: ca 130 miljoner
• Medarbetarägt sedan 2003
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TK203/250  Nationell kontakt brand – SIS
EKS 10 Referensgrupp bärande konstruktioner - Boverket



BBR 29

• Avskiljande funktion (5:531 och 5:532)
• Brandsektionering (5:561)
• Byggnadsklassificering (5:22)



Brandavskiljning

Bild: Flumilog



EKS avd. C kap. 1-1-2 

3 a § Byggnadsdelar som krävs för att upprätthålla funktionen hos en brandcellsgräns 
eller annan avskiljande konstruktion ska utformas så att funktionen erhålls under 
avsedd tid.

Brandsäkerhetsklass Exempel på byggnadsdelar som krävs för att upprätthålla 
brandcellsgräns*

1 - (Mycket liten)

2 EI15 (Liten)

3 EI30 (Måttlig)

4 EI60/120/180 (Stor)

5 EI90/180/240 (Mycket stor)

*Högre brandbelastning kan ge högre krav.
Väggar som utgör BC-gräns kan stabiliseras av bjälklag indelade i BSK enligt C-3 – C-5. 

Tabell C-6 Brandsäkerhetsklass



EKS avd. C kap. 1-1-2 

Balk över brandcellsgräns är inte ok!

Tidigare var det ok men inte nu…

Bild: Joakim Sandström



EKS avd. C kap. 1-1-2 

• Ram som håller upp EI XX-vägg ska uppfylla 
krav på R XX.

• Övrigt behöver det inte.
• Brandvägg (EI XX-M) ska/bör också förhindra 

fortskridande ras

Bild: Jörgen Thor



Brandcellsgräns i pelarrad

• Vinkelrätt mot fackverk



Brandcellsgräns i pelarrad

• Parallellt med fackverk



Utformning bärande

• Anslutning mot balk (ej plåt)
• Infästning mot balk måste klara 

motsvarande EI-krav!



Mellan pelare och balkar

• Vinkelrätt mot plåten

Bild: Paroc



Mellan pelare och balkar

• Vinkelrätt mot plåten

Bild: Paroc



Utformning bärande

• Anslutning direkt mot plåt
• Plåt och balkar måste vara skyddade till 

nästa upplag!

Bild: Paroc



Utformning bärande

• Bygg egen ram till väggen



Tidigare lösningar

• Stenullsstavar i plåtdalar minst 600 mm
• Densitet stenull lägst 70 kg/m³

Bild: SBI



Tidigare lösningar

• Stenullsstavar i plåtdalar minst 600 mm
• Behöver också täckas på undersidan 600 mm
• Densitet stenull lägst 70 kg/m³

Bild: SBI



Brandvägg

EI XX EI XX - M

Bild: Obiala et al.



Utformning 1

• Två väggar med separat bärverk på varje sida 
som vardera uppfyller EI XX. Inget extra krav 
ställs då på bärande funktion i och med att 
den ”andra” väggen tar smällen när den 
”första” faller.

 

 

 



 

 

 

Utformning 2

• En vägg som uppfyller EI XX, bärverk ska då 
skyddas motsvarande R XX i hela sin längd till 
nästa pelarrad på båda sidor.



 

 

 

Utformning 3

• En vägg som uppfyller EI XX. Pelare ska 
skyddas till R XX

• Upplag ska klara raskrafter eller kunna visa på att 
de ger ett aviserat brott vid förhöjd temperatur,

• Pelare måste vara så infäst i bottenplattan att 
den tillsammans med den opåverkade sidan 
klarar raskrafter på den motstående sidan,

• Oavsett brandutsatt sida måste väggelementen 
kunna anses sitta kvar vid ras.



 

 

 

Utformning 3

• De raskrafter som uppstår kan beräknas 
enligt Design Guide RFS2-CR-2007-00032

𝐹𝐹 = 1.45 𝐺𝐺𝑘𝑘 + 𝜓𝜓1𝑄𝑄𝑘𝑘 𝐿𝐿



Vi tryggar människor och säkrar värden
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