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PM BRANDSKYDD – INGLASNING BALKONGER 

Detta PM upprättas på uppdrag av HSB Brf Slottsskogen. Syftet med detta PM är att redovisa 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att tillfredsställande brandskydd ska uppnås vid inglasning 

av balkonger i den berörda föreningen. Dokumentet är upprättat för att åtgärderna ska uppfylla 

Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar tom BFS 2016:13 (BBR 24). 

Dokumentet upprättad huvudsakligen som bygglovshandling, men kan också fungera som 

ramhandling vid upphandling av entreprenad för inglasning. Eftersom dokumentet omfattar 

samtliga balkonger inom föreningen (som består av omkring 300 lägenheter) redovisar 

handlingen endast generella krav på brandskydd och behandlar inte specifika balkonger. 

Balkonger som kan komma att beröras vetter samtliga in mot innergården, se figur 1 nedan.  

Eftersom balkonger kommer att glasas in i omgångar rekommenderas att kontakt med 

brandkonsult tas för att hantera detaljlösningar då berörda balkongtyper finns framtagna.  

En förutsättning för detta dokument är att berörd balkong ligger mer än 8 meter från annan 

byggnad. Detta medför att ändringen endast medför ändrade förutsättningar för skyddet mot 

brandspridning inom byggnad.  

 

Figur 1. Berörda balkonger in mot innergård. 

http://www.bengtdahlgren.se/
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Generella krav 

Balkonger är befintliga och dess bärverk ska vara utfört i lägst klass R30. Bärverk som är 

gemensamt för flera balkonger ska vara utfört i klass R 60. 

Om den inglasade balkongen är en uppvärmd del av lägenheten räknas det som en utökning av 

boendearean och därmed ska skydd mot brandspridning då uppfylla samma krav som gäller 

generellt mellan brandceller. Detta dokument behandlar inte dessa krav.  

Inglasning av balkonger får inte försvåra utrymning eller räddningstjänstens tillträde till 

balkongen. Fönster avsedda för utrymning ska ha en fri öppning med minst 0,5 meters bredd 

och minst 0,6 meters höjd. Summan av bredd och höjd ska vara minst 1,5 meter. Avståndet från 

golv till underkant fönster får vara högt 1,2 meter.  

Skydd mot brandspridning inom byggnad  

Skydd för risk för brandspridning inom byggnad kan erhållas genom brandavskiljande 

konstruktion eller skyddsavstånd, eller en kombination av dessa.  

Vertikalt brandskydd 

Om avståndet mellan parallella vertikala ytor, balkongplattor, överskrider 3 meter föreligger 

inget krav på avskiljning, utan skyddsavstånd utgör åtgärden mot risk för brandspridning.  

Skydd mot spridning av brand i höjdled sker genom att balkongplattan ska sluta tätt mot fasaden 

uppfylla lägst klass E 30, vilket balkongplattor i betong normalt gör. Det ska dock säkerställas 

att brandspridning inte kan ske via eventuell luftspalt mellan betongplatta och fasad. 

Brandspridning kan förhindras genom drevning av springan med stenull i kombination med 

plåtbleck, eventuella glipor tätas med brandfog enligt figur 2.  

 

Figur 2. 

Inglasningen ska placeras tätslutande mot betongplattan och får inte monteras utanför 

balkongplattan eller med springa för avvattning/luftning så att brandgaser kan spridas mellan 

angränsande balkonger.  

Inglasning av balkongen på det översta planet får inte medföra att skyddet mot brandspridning 

till vind försämras. För att täta takfoten kläs takfoten med obrännbar skiva (exempelvis 
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mineritskiva) ovan balkongen och en meter ut på respektive sida om balkongen, se figur 3. På så 

sätt uppnås en tät takfot med obrännbart ytskikt i de direkt berörda delarna.  

 

Figur 3. Tätning av takfot. 

 

Figur 4 nedan visar en översiktlig princip av vertikalt brandskydd om avståndet underskrider 3 

meter. 

 

Figur 4. Princip av vertikalt brandskydd. 
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Horisontellt brandskydd 

Om avståndet mellan parallella horisontella ytor överskrider 0,5 meter föreligger inget krav på 

avskiljning, utan skyddsavstånd utgör åtgärden mot risk för brandspridning.  

Där inglasning sker med mindre avstånd än 0,5 meter eller med en gemensam skiljevägg ska 

avskiljning utföras i lägst klass E 30, se figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Intilliggande balkonger med skyddsavstånd <0,5 meter. 

 

Inglasningen ska i detta fall anslutas med samma brandklass (E 30) mot ovan- och 

underliggande balkongplatta, fasaden samt inglasningsprofil i balkongens ytterkant. Observera 

eventuell luftspalt bakom fasaden även här, som ska brytas i vertikalled invid skiljeväggen. Det 

brandklassade partiet ska vara fast och får inte vara öppningsbart. Balkonger är att betrakta som 

parallella om vinkeln mellan balkongerna understiger 60°, se figur 6. 

 

Figur 6. Vinkel mellan balkonger som betraktas som parallella.  
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I det aktuella området förekommer balkonger i innerhörn och oavsett vinkel är dessa att betrakta 

som parallella och därmed ska dessa på samma sätt utföras i brandklass E 30 där avståndet 

underskrider 0,5 meter, se figur 7 nedan. Kontakt ska tas med brandkonsult om detta utförande 

är aktuellt. I övrigt gäller samma krav avseende tät balkongplatta osv.  

 

Figur 7. Balkonger i innerhörn. 
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