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1.

Allmänt
Balkongföreningen arbetar för att säkerställa en hög kvalitet hos balkongprodukter från medlemsföretagen, från projektering och konstruktion till färdig produkt.
Denna anvisning visar hur en inglasad balkong kan uppfylla krav på begränsning av brandspridning
och bärförmåga vid brand i enlighet med byggnormer på den svenska marknaden.
I ”Balkongföreningen Tekniska Anvisningar” ges riktlinjer för andra krav och funktioner utöver
brand. Se vidare på www.bf.nu

2.

Definitioner
2.1 Öppen balkong
– avser en balkong utan inglasning.
2.2 Enkel inglasning
– avser balkong som försetts med en inglasning med enkelglas ovanpå, utanför eller innanför räcket, i
syfte att kunna skapa ett vind- och regnskydd. En enkel inglasning kan inte på något sätt skapa ett
klimatiserat rum.
2.3 Klimatiserad inglasning
– avser att öka boytan, genom att inglasningens väggar (och tak) uppfyller bygg-normens krav på
värmeisolering, ljudreducering etc. En fullklimatiserad inglasning innebär också att brandcellsgränsen
flyttas från ytterväggen till inglasningen och härigenom också det brandtekniska kravet som finns för
ytterväggen.
I denna anvisning behandlas bara öppna balkonger och balkonger med enkel inglasning.
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Normer och föreskrifter
Senaste utgåva av följande normer ska beaktas, i dessa anvisningar refereras till följande:
Boverkets Byggregler (www.boverket.se)
Boverkets Konstruktionsregler

BBR 29
EKS 11

3.1 Allmänt
Kraven i de svenska regelverken gällande brandteknisk klass på bärverk till balkonger i t e x flerbostadshus har sedan lång tid tillbaka varit lägre än för bärverk generellt i samma byggnad. Dock har
kraven i detalj varierat över tid. Tidigare har de lägre kraven och gällande praxis omfattat såväl öppna
balkonger som balkonger med enkel inglasning. Vidare har det inom branschen funnits olika uppfattningar och varit oklart om den s. k. nominella utvändiga brandkurvan är tillåten att använda vid brandteknisk dimensionering av balkonger. I senaste tappningen av EKS tillåts dock numera att den nominella utvändiga brandkurvan får användas som underlag vid dimensionering av bärverk till balkonger.
Den innebär lägre brandgastemperaturer än den vanliga standardbrandkurvan ISO 834. Dock anger ett
allmänt råd i EKS att byggnadsdelar som är placerade inom inglasade balkonger normalt inte omfattas
av detta utan då gäller standardbrandkurvan ISO 834. Vidare har råd och praxis varierat över tid från att
samma lägre krav omfattar balkongens samtliga bärverk till att skilja på för balkonger gemensamma
respektive ej gemensamma bärverk.
3.2 Regler i BBR
I BBR har kraven på inglasningar formulerats enligt följande:
”5:537 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum. Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan
brandceller ska upprätthållas vid inglasning av utrymmen som ansluter till brandcellen, såsom balkonger, loftgångar och uterum. (BFS 2011:26).
Allmänt råd
Skydd mot brand- och brandgasspridning bör utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktion,
skyddsavstånd eller en kombination av båda. Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan intill- och
ovanliggande utrymmen som nämns ovan, eller till fönster i andra brandceller, bör motsvara avskiljning i
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I EKS anges tillämpliga SS-EN-standarder

minst klass E 30. Skyddet bör omfatta de ytor som vetter parallellt mot varandra, t ex ovansida mot undersida eller sida mot sida. Ytorna anses vara parallella om vinkeln mellan dessa är mindre än 60°. Avskiljande
konstruktion kan kombineras med, eller ersättas av, skyddsavstånd. För skydd med enbart avstånd bör
skyddsavståndet mellan parallella horisontella ytor som är oskyddade vara minst 3 m och mellan parallella
vertikala ytor minst 0,5 m. (BFS 2011:26).”
Efter diskussion med Boverket beträffande tolkning av funktionskravet vad gäller fronter vid
inglasade balkonger har det klarlagts att fronter mot det fria inte omfattas av kravet på E 30,
utan det gäller endast anslutningar mot ovan- och intilliggande balkonger. Det gäller naturligtvis
också vid dubbelbalkong att avgränsande mellanvägg klarar E 30.
Ifall vinkeln mellan två balkonger överstiger 600 grader föreligger inget krav på brandskydd, i enlighet med vad som anges i det allmänna rådet ovan. Detta eftersom ytorna endast anses vara parallella
med avseende på E30 om vinkeln mellan ytorna är mindre än 600 grader, se Bilaga B.
I BBR anges för fönster i motstående fasader, innerhörn etc att ifall vissa minimimått underskrids
krävs brandklassade fönster. Ifall glas i en inglasning kommer närmare ett befintligt fönster i en fasad
än vad minimimåtten för fönster i ytterfasad anger, innebär inte detta att något brandkrav tillkommer enligt vad som sägs i föregående mening. Inglasningen utgör ingen brandcell, vilket innebär att
avståndet mellan brandcellerna i befintliga ytterväggar gäller som innan. Exempel på lösningar anges
i Bilaga A, sidorna 9-11.
Beträffande minimiavstånd mellan byggnader, se Bilaga B.
Plåtar för tätning bör vara av stål, tjocklek minst 0,6 mm, eller aluminium, tjocklek minst 1,0 mm. Beroende på den ytas beskaffenhet mot vilken plåten anbringas, kan tätning med gummilist eller fogmassa krävas.
3.3 Regler i EKS
I EKS, avd C kap 1.1.2, anges brandbelastning och krav på byggnadsdelar. SS-EN 13501-2 som hänvisas
till i EKS innehåller definitioner på standardbrandkurvan (avsnitt 4.2) och den utvändiga brandkurvan
(avsnitt 4.5). Brandkurvorna finns även definierade i SS-EN 1991-1-2 avsnitt 3.2.2.
6 §22 Vid dimensionering enligt klassificering (nominella temperatur-tidförlopp ska byggnadsdelar
utföras så att kollaps inte inträffar under relevant tidsperiod med brandpåverkan enligt avsnitt 4.2 i
SS-EN 13501-2.
För utvändiga byggnadsdelar får alternativt brandpåverkan enligt avsnitt 4.5 i SS-EN 13501-2 användas. Detta gäller dock endast under förutsättning att byggnadsdelarna är placerade utomhus, endast
tar last från balkonger, loftgångar eller liknande och inte utgör en del av byggnadens bärande huvudsystem. (BFS 2019:1).
Byggnadsdelar som är placerade inom inglasade balkonger bör normalt inte anses vara placerade utomhus. (BFS 2019:1).”
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Brand

4.1 Balkonger och brand
I BBR är generellt brandskyddskraven formulerade som funktionskrav.
Balkonger och brandskydd omfattar flera olika aspekter. I vissa fall krävs balkonger för utrymning.
I flervåningsbyggnader ställs också krav på att balkonger ska ha erforderlig bärförmåga
vid brand, d v s ha ett visst brandmotstånd. Vidare gäller att balkonger i flervåningsbyggnader inte
får utformas så risken för spridning av brand via balkongerna avsevärt ökar. Exempel på ökad risk för
brandspridning kan vara stor omfattning av brännbart material exempelvis i räcken. Av detta skäl bör
räcken vara obrännbara.
4.2 Utrymning
Från varje lägenhet eller lokal där människor vistas mer än tillfälligt ska det finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. I bostäder utgörs normalt den alternativa utrymningsvägen, om trapphuset
är spärrat eller rökfyllt, av nödutrymning med hjälp av brandförsvarets stegutrustning. Beträffande
brandskydd och inglasade balkonger se avsnitt 4.1.
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Allmänt råd

4.3 Brandmotstånd
Krav på balkongers bärförmåga till flervåningsbyggnader styrs av vilken brandsäkerhetsklass
byggnadsdelen tillhör, se EKS.
För en balkong som inte brandprovats finns möjlighet att teoretiskt beräkna dess bärförmåga vid brand.
Vid dimensionering av utvändiga byggnadsverksdelar kan den utvändiga brandkurvan enligt SS-EN 19911-2 avsnitt 3.2.2, användas.
4.4 Brandspridning via fasad och fönster
För flervåningsbyggnader ställs krav på i huvudsak obrännbara ytterväggar. Detta för att förhindra en
fasadbrandspridning. Om ovanför varandra liggande balkonger skulle ha stor omfattning av brännbart
material i exempelvis räcken finns risk för en vertikal flamspridning via balkongerna. Av detta skäl bör
räcken vara obrännbara.
Beträffande krav för att förhindra brandspridning mellan byggnader, se Bilaga B.
4.5 Inglasning av balkonger
Viktigt är att förhindra rökspridning direkt mellan olika inglasade balkonger från en pyrande brand. Vid
en övertänd brand brister glaset och förhållandena blir åter jämförbara med en traditionell öppen balkong. Visserligen kan hävdas att brandbelastningen kan vara högre på en inglasad balkong än på motsvarande öppen balkong. Samtidigt gäller dock att den klart dominerande brandbelastningen finns inne i
lägenheten och ej på balkongen.
Viktigt i detta sammanhang är dock att den inglasade balkongen inte förses med brännbara ytskikt i
form av träpanel eller liknande och att inte brännbart material lagras på balkongen.
För att förhindra spridning till vind via takfot gäller samma krav för inglasad balkong som för balkong i
övrigt, dvs. EI 30.
4.6 Franska räcken/balkonger
Observera att vid s.k. franska räcken/balkonger där öppningarna är placerade mindre än
1,2 m ovanför varandra i höjdled bör brandkrav beaktas och godkännas av brandkonsult.
Tänk på att sörja för god dränering. Andra lösningar kan vara att göra fönster med fast,
brandklassat underljus och öppningsbart överljus, eller att förskjuta placering i sidled, så att
de inte hamnar rakt ovanför varandra i höjdled.

5.

Analytisk brandteknisk dimensionering
5.1 Allmänt
Reglerna i BBR och EKS är uppbyggda i form av föreskrifter som vanligen är ganska allmänt formulerade.
Till dessa föreskrifter finns allmänna råd. Råden utgör exempel på hur föreskriftens krav kan uppfyllas. Att
uppfylla en föreskrift genom att följa de allmänna råden benämns en
förenklad brandteknisk dimensionering. De allmänna råden behöver dock inte följas. Föreskrifterna kan
uppfyllas på annat sätt. Det ska då visas att föreslagna alternativa lösningar uppfyller föreskrifternas krav.
Detta benämns analytisk brandteknisk dimensionering.

Balkongföreningen har under 2020 låtit genomföra fullskaliga brandprov vid RISE i Borås för att simulera
brand på inglasade balkonger [1]. Vald verklig brandbelastning i form av möbler med bl. a stoppade dynor kan anses representativ för inglasade balkonger. Vid proven mättes brandgastemperaturerna samt
temperaturerna på ett flertal ställen på olika stålkonstruktioner i form av bl. a stålpelare och dragstag.
Brandskyddslaget har analyserat brandförsöken och bl. a gjort jämförande beräkningar av temperaturerna [2].
Såväl resultaten i [1] som [2] visar att en tillämpning av den utvändiga nominella brandkurvan kan förväntas ge uppkomna ståltemperaturer på säkra sidan. Detta gäller för såväl öppna balkonger som balkonger
med enkel inglasning. Vid en analytisk brandteknisk dimensionering av balkongbärverk i det enskilda
fallet kan därmed refereras till förutsättningar och resultat i ovan nämnda rapporter.

5.3 Uppkomna ståltemperaturer
Den nominella utvändiga brandkurvan innebär brandgastemperaturer på maximalt 680 oC,
oberoende av förutsatt brandvaraktighet. Det i sin tur innebär att ståltemperaturerna heller aldrig kan bli
högre 680 oC.
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5.2 Genomförda brandprov och brandteknisk analys

Beroende på godstjocklekar samt placering av respektive konstruktion i förhållande till brandbelastningen och anslutande väggar mm kommer verkliga ståltemperaturer normalt bli lägre än 680 oC med
högre bärförmåga som följd. Detta styrks också av resultaten i rapporterna [1] och[2]. Dessa resultat
kan därför i tillämpliga delar användas i det enskilda fallet för att påvisa lägre ståltemperaturer. Givetvis kan vid en analytisk brandteknisk dimensionering, som ett konservativt antagande, alltid förutsättas en ståltemperatur på maximalt 680 oC.

5.4 Belastningar och utnyttjandegrad vid lastfallet Brand
Vid 680 oC gäller enligt EN 1993-1-2 att vanligt konstruktionsstål har en hållfasthet (effektiv sträckgräns)
som är 28 % av motsvarande sträckgräns vid rumstemperatur. Om utnyttjandegraden vid lastfallet
brand är högst 28 % uppfyller således aktuell stålkonstruktion sin bärförmåga vid brand utan yttre
brandskydd.
Utnyttjandegraden µ för en konstruktion vid lastfallet brand är
µ=Q/B
Q = Lasten vid lastfallet brand
B = Bärförmågan vid tiden noll, d v s bärförmågan vid rumstemperatur.
Vid beräkning av lasten vid lastfallet brand bör ψ- faktorn för nyttig last kunna få väljas motsvarande
ψ2 (= 0.3 för balkonger) och inte ψ1 (= 0.5 för balkonger). Detta trots att Sverige som nationellt val generellt anger ψ1 för brandlastfallet. Belägg för val av ψ2 för balkonger vid lastfallet brand finns utförligt
motiverat i [2].
Om utnyttjandegraden µ vid lastfallet brand för aktuell konstruktion överstiger 28 % finns följande två
alternativa möjligheter för att inte behöva förse stålkonstruktionen med ett yttre brandskydd.

b) En noggrannare analys av uppkomna ståltemperaturer görs baserat på resultaten och förutsättningarna i rapporterna [1] och [2]. En påvisad lägre ståltemperaturer än 680 oC innebär en ökad hållfasthet (ökad effektiv sträckgräns). Om det i det aktuella fallet påvisas att maximal ståltemperatur t e x
är 500 oC i stället för det konservativa värdet 680 oC, ökar den effektiva sträckgränsen till 78 % enligt
EN 1993-1- 2.
Referenser
[1] Enclosed Balcony Temperature Test . RISE report 2P06765, 2020-10-14
[2] Jörgen Thor; Bärverk till balkonger. Brandskyddslaget, rapport 2020-12-21
Båda rapporterna kan läsas på Balkongföreningens hemsida.
Avsnitt 5 i denna anvisning finns i sin helhet som eget dokument, se www.bf.nu
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a) Konstruktionen överdimensioneras (dvs B i formeln ovan ökas) så att utnyttjandegraden µ vid lastfallet brand inte överstiger 28 %.
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Anslutningar
6.1 Mellanskärmar
Mellanskärmar där balkongerna på båda sidor om skärmen, ska glasas in, utförs med fördel av betong eller isolerade plåtelement som uppfyller brandklass E30. Anslutningarna mot befintlig byggnad (golv, tak och vägg) ska uppfylla brandklass E30.
Det går att utföra mellanskärmar med t ex cementbundna skivor och även med brandskyddsglas,
men monteras dessa i en aluminiumram så krävs det att aluminiumkonstruktionen är testad och
godkänd för E30. Anslutningen mot inglasningen i framkant blir också problematisk. Mellanskärmar
kan även platsbyggas med t ex reglar, gipsskivor, cementskivor osv för uppfyllande av brandklass
E30.
Mellanskärmar bör om möjligt gå ut så långt i framkant att inglasningskonstruktionen (inkl ev räcke)
ansluter mot skärmen i stället för tvärt om. Se figur A:3 och A:5.
Eftersom normerna säger att brand inte får spridas mellan inglasade balkonger, så uppstår kravet
först när balkong nr två ska glasas in. Vid inglasning av den första balkongen kan således en icke
brandklassad mellanskärm utföras, eftersom den närliggande balkongen då är en öppen balkong,
men sedan går det inte att glasa in balkong nr två utan att mellanskärmen byts ut mot en som klarar
E 30.
Detta exempel kan även tillämpas för en ovanförliggande balkong.

6.2 Tak
Taken bör utföras med en horisontell ram runt ytterkanten för infästning av inglasningens övre spårprofil.
Vid dubbelbalkonger måste E30-kravet uppfyllas mellan mellanskärmens ovankant och taket, så att
inte brand eller brandgaser kan spridas till närliggande balkong via taket. Hänsyn till detta måste tas
redan när tak nr ett byggs så att det senare går att bygga tak nr två och få en godkänd anslutning.
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Balkonger förberedda för inglasning
Det anges ibland att räcken ska vara förberedda för inglasning.
Frågor som bör ställas då är:

Det bör föreskrivas att balkongerna ska kunna glasas in senare och begäras beskrivningar/ritningar
på hur detta kan utföras. Då tar man i detta skede även ställning till hur skärmar och tak ska utformas, så att det blir en helhetslösning.
Balkonger förberedda för senare inglasning ska dimensioneras i enlighet med avsnitt 5.
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- Gäller det enbart statiken?
- Ska spårprofiler vara monterade?
- Ska godkända E30-anslutningar utföras mellan räcke och byggnadsstomme?
- Hur ska mellanskärmar och tak utföras?
- Hur ska bärverket dimensioneras?

Bilaga A.

B

Figurer till avsnitt 5 Exempel på lösningar.

A

A

Tätning med stenull för att förhindra
skorstensverkan och korsspridning.
Alla vertikala profiler som är längre än
en våning tätas.

B

Figur A:1 Frontvy integrerad inglasning

Snitt A-A

E30 - skärm

Plåtlist/tätning

Figur A:2 Integrerad inglasning Snitt A-A alt 1

Snitt B-B
E30 - skärm

Plåtlist/tätning

Figur A:4 Integrerad inglasning Snitt B-B alt 1
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E30 - skärm

Figur A:3 Integrerad inglasning Snitt A-A alt 2

Snitt B-B
E30 - skärm

Plåtlist/tätning

Figur A:5 Integrerad inglasning Snitt B-B alt 2

Innehållet i detta dokument tillhör Balkongföreningen © 2021.

Snitt A-A

B

C

C

A

A

B

Figur A:6 Lucksystem på insida balkongräcke

E30 - skärm

Figur A:7 Lucksystem på insida balkongräcke. Snitt A-A

Detalj B

E30 - skärm

Figur A:8 Lucksystem. Snitt A-A Detalj B
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Plåtlist/tätning
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Detalj B

E30 - skärm

Detalj C
Detalj A

Figur A:9 Lucksystem. Snitt C-C

Detalj C

E30 - skärm

Figur A:10 Lucksystem. Snitt C-C Detalj C

Snitt A-A

Figur A:11 Lucksystem. Snitt B-B

Snitt A-A
Plåtlist/tätning

Figur A:12 Lucksystem. Snitt B-B Detalj A-1

Snitt A-A
Detalj alternativ A2-2

Plåtlist/tätning

Figur A:14 Lucksystem. Snitt B-B Detalj A-3
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Figur A:13 Lucksystem. Snitt B-B Detalj A-2
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Plåtlist/tätning

Bilaga B. Minsta avstånd mellan byggnader och vinkel vid parallella sidor

Hus 1

Utskjutande
balkongplatta > 0,5 m

Inglasad balkong

Avstånd A

Avstånd A

Hus 2

Avstånd A

Hus 3

Vinkel < 600
Parallella sidor

BRANDCELL 1
BRANDCELL 2
Figur B:2 Icke-parallella inglasningar
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Figur B:1
E:1 Minimiavstånd mellan byggnader (A) 8 m.
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