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ETT STEG PÅ VÄGEN MOT 

BÄTTRE BRANDSKYDD.



Klass Användningsområde begränsning vid 
verksamhetsförändring

Klass 1a All förekommande typ av matlagning, också i 
kol- eller vedeldade matlagningsugnar och 
grillar.

Klass 1 A är beständig mot fettbrand. 
Verksamheten kan ändras utan att 
branskyddsnivån i imkanalen påverkas. Om 
imkanalen vid uppförandet ansluts till ett 
värmeåtervinningsaggregat är det dock inte 
senare tillåtet att ansluta kolgrillar eller vedugnar.

Klass 1b Valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas 
under förutsättning att kanalsystemet i hela sin 
längd förses med ett invändigt släckningssystem 
som begränsar risken för att brand inuti kanalen 
sprids.

Det är inte tillåtet att installera 
förbränningsanordnignar, t ex kolgrillar eller 
vedugnar eftersom kanalen inte är en rökkanal.

klass 2a Elektriska pizzaugnar, bageriugnar, bakeoffugnar, 
varmluftsugnar, infragrillar, kebabgrillar, 
uppvärmningskök, kokgrytor och därmed 
jämförbara anordningar. Matlagning i 
undervisningskök. Periodvis matlagning i caféer 
och liknande lokaler där matlagning inte är den 
primära verksamheten.

Det är inte tillåtet att ansluta storköksutrustning 
för matlagning enligt klass 1A, 1B eller 2B. Det är 
inte tillåtet att installera förbränningsanordningar, 
t ex kolgrillar eller vedugnar eftersom kanalen 
inte är en rökkanal. 

Klass 2b Valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas 
under förutsättning att ett uv-ljus-, 
ozonreningssystem eller motsvarande teknisk 
anordning monteras i systemet (ej endast 
fettfilter) som minskar risken för att brännbara 
avsättningar bildas i kanalsystemet.

Det är inte tillåtet att installera 
förbränningsanordningar, t ex kolgrillar eller 
vedugnar eftersom kanalen inte är en rökkanal.

Klass 3 Matlagning på hushållsspisar i bostäder, kontor 
och arbetslokaler som är avsedda för annan 
verksamhet än bespisning.

Det är inte tillåtet att ansluta storköksutrustning 
för matlagning enligt klass 1A, 1B eller 2B. Det är 
inte tillåtet att installera förbränningsanordningar, 
t ex kolgrillar eller vedugnar eftersom kanalen 
inte är en rökkanal. Det är inte tillåtet att 
installera förbränningsanordningar eftersom 
kanalen inte är en rökkanal. 

1a, 1b, 2a, 2b, 3

✔ Den som är ansvarig för 
imkanalens utformning ska välja 
rätt utförande utifrån 
verksamhetens behov.

✔ Hänsyn ska tas till den valda 
klassens begränsningar så att en 
verksamhetsförändring inte 
försvåras av utförandet.

✔ Återluft får inte tas från 
imkanalen.

KOM IHÅG!

rätt klass



rätt avluftsplacering

Klass 1a 
(vedugn, 

•Klass 1a (el/gas)
•klass 1b
•klass 2a
•klass 2b
•klass 3

•klass 2b
•klass 3

I vissa fall kan klass 2B och 3 avslutas 
på en brandtekniskt och hygieniskt lämplig 
plats i fasaden. Detta kräver att de 
faktiska förhållandena utreds på plats.

För el- eller gasdriven utrustning 
i klass 1A samt klasserna 1B, 2A, 
2B och 3 ska avluften spridas på 
hög höjd, t ex 300 mm ovanför 
byggnadens yttertak.

När man använder 
kolgrillar eller 
vedugnar ska avluften 
mynna dels 1,0 meter 
över taktäckningen, dels 
över nocken.



rostfritt stål. 

 RÄTT MATERIAL

KLASS 1a



Normalt förekommande 
standardprodukter inom svenskt 
leverantörssortiment av 
ventilationskanaler

 RÄTT MATERIAL

klass 1b, 2a, 2b, & 3



ISOLERING UTAN 
GENOMGÅENDE SKARVAR. 

 RÄTT ISOLERING

KLASS 1a, 1b, 2a, 2b



BULTADE FLÄNSFÖRBAND 
ELLER ANNAN METOD ENLIGT 
GODKÄND PROVNING.

 RÄTT SKARVNING

klass 1a



FOG AV KEMIKALIEBESTÄNDIGT 
OCH VATTENTÄTT MATERIAL SOM 
TÅL OLJOR OCH FETTER.

 RÄTT FOGNING

KLASS 1a, 1b



min. 50 mm från brännbart 
material om inte annat avstånd 
deklareras av tillverkaren med 
stöd av provning

 RÄTT AVSTÅND

klass 1a



SAMTLIGA INRE YTOR SKA 
KUNNA RENGÖRAS MED VÅT 
RENGÖRING SOM 
HÖGTRYCKSTVÄTT ELLER 
ÅNGTVÄTT. KANALEN UTFÖRS 
MED LUTNING MOT 
DRÄNERINGSPUNKTER.

 RÄTT RENGÖRING

klass 1a, 1b



TVÄTTVÄTSKA DRÄNERAS VIA 
LEDNING SOM GÅR TILL 
FETTAVSKILJAREN.

 RÄTT RENGÖRING

klass 1a, 1b



RENSLUCKOR PLACERAS VID 
BÖJAR, DIMENSIONSÄNDRINGAR 
OCH PÅ 7,5 METERS AVSTÅND 
FRÅN VARANDRA PÅ RAK 
KANALSTRÄCKA. 

 RÄTT RENGÖRING

alla klasser



IMKANALEN BETECKNAS MED 
BERÖRDA EGENSKAPER ENLIGT 
BERÖRD KLASS OCH 
TÄTHETSKLASS.

 RÄTT MÄRKNING

alla klasser Typ: Sotbrandsbeständig imkanal klass 1A

Standard: ISO 6944-2:2009

Systemplacering: Fastighetsbeteckning, lokal, 

adress 
Användningsområde: All förekommande typ av 

matlagning
Brandklass: EI 60
Brandskyddsavstånd: Min. 50 mm.
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Illustrationer: Petri Tuomela


