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1.

Bakgrund och syfte

Bakgrunden till inventeringen är flera allvarliga bränder i området som lett till totalskada på två radhuslängor. Brandförloppen på bränderna har varit mycket snabba, och därför har det antagits finnas
brister i det byggnadstekniska brandskyddet mellan lägenheterna. En stickprovsinventering visade på
otätheter i den avskiljande konstruktionen mellan lägenheterna, och man beslöt därför att vidta åtgärder för att täta dessa. Vid öppning av konstruktionen upptäckte man ytterligare allvarliga brister
på vissa hus, och man beslöt därför att genomföra en fullständig inventering av radhusbeståndet i
området för att får en överblick över var dessa brister förekommer och hur allvarliga de är.
Syftet med inventeringen är att på sikt kunna vidta åtgärder för att höja brandskyddet i de utsatta
husen för att förhindra att konsekvenserna av en tredje brand blir allvarliga.
I rapporten nämns lägenheternas fram- respektive baksida, där framsidan alltid är entrésidan, och
baksidan alltid är balkongsidan.

2.

Metod och urval

Kontroll utfördes via stege på fram- och baksidan på varje huskropp. Lägenheterna valdes utifrån
möjligheten att resa en stege mot fasaden på ett enkelt sätt, och då fick den aktuella avskiljningen
vara representativ för hela radhuslängan. Anledningen till detta var att arbetet inte skulle ta för lång
tid, samtidigt som stegresning mot varje lägenhet inte var praktiskt möjlig.
Metoden gick sedan ut på att med hjälp av en fiberoptisk inspektionskamera undersöka avskiljningen
mellan lägenheterna via ventilationsspringan och därigenom bedöma täthet och konstruktion på avskiljningen. Vid inventeringen fördes data in i tabeller för varje radhuslänga. Tabellerna presenteras i
resultatkapitlet.
Arbetet har genomförts av brandingenjör John Svensson och intern kvalitetssäkring har skett av brandingenjör Ola Carlén.
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3.

Områdesbeskrivning

Det aktuella radhusområdet ligger i Brunna i Upplands Bro kommun. Området består av 42 radhuslängor, uppdelat i sex adressområden. Dessa är Fajanstigen, Polkettstigen, Rumbastigen, Kakelstigen,
Porslinsstigen och Gånglåtsvägen. På bilderna nedan visas området från ovan.

Figur 1 Nummer 1-10 - Fajanstigen, 11-20 - Polkettstigen, 21-23 - Gånglåtsvägen, 24-25 - Porslinsstigen, 26-32 Kakelstigen och 33-42 - Rumbastigen.

Samtliga radhus är byggda under 1970-tal, men nummer 8 och nummer 42 på bilden är nyare hus
som byggdes upp efter de två bränderna på området. Fajanstigen, Kakelstigen och Polkettstigen är
byggda 1973 och Rumbastigen byggdes 1976. Porslinsstigen byggdes 1974 och Gånglåtsvägen byggdes 1977 vilket gör husen på Gånglåtsvägen till de senast byggda i området.
Varje radhuslänga består av mellan fyra och tio lägenheter, där varje lägenhet är egen brandcell.
Lägenheterna har på framsidan en egen gård med förråd, och på baksidan en veranda med balkong
ut mot egen trädgård, se bilder.

Figur 2 Lägenheternas fram- respektive baksida.
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3.1.

Vindskonstruktion

Konstruktionen i vindsutrymmet varierar över området, och det finns olika lösningar på hur ventileringen av vindsutrymmet ser ut. Generellt sett har Fajanstigen, Porslinsstigen, Gånglåtsvägen och Kakelstigen ventilering via springor i takfoten, medan Polkettstigen och Rumbastigen har större öppningar längre ut på baksidan som ventilerar facken mellan takstolarna. Dock förekommer andra varianter, och blandningar av dessa inom samma radhuslänga, se bilder nedan. Dessa blandade lösningar
hittas endast på Rumbastigen.

Figur 3 Olika utformning av takfotsventilering på baksidan. Till vänster från Fajanstigen och till höger en
ventilering via en öppen baksida från Rumbastigen.

Figur 4 Hus på Rumbastigen med flera typer av ventilationslösningar.
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4.

Upptäckta brister och åtgärder

De brister som upptäcktes vid inventeringen rör tätheten på brandcellsväggen mellan lägenheterna.
Tre olika brister upptäcktes och kunde konstateras påverka avskiljningens förmåga att förhindra
rökspridning mellan brandcellerna i händelse av brand.

4.1.

Luftspalt mellan läkt och fasad

Mellan de två läktbrädorna som fasaden till vinden är spikad på, uppstår en luftspalt på ungefär 3040 gånger 4-500 millimeter där rök obehindrat kan flöda mellan brandceller, se figur 5. Denna brist
kan förekomma på både fram- och baksidan av lägenheterna. I De fall där panelen är horisontell är
läkten monterad vertikalt på takstolarna. Därför finns ingen luftspalt på de ställena eftersom den vertikala läkten tätar hela vägen.

Figur 5 Luftspalt mellan läkt och fasadklädnad.

4.2.

Öppen takfotsventilering förbi brandcellsgränser

Vindsutrymmet ventileras genom en längsgående glipa som löper längs hela huskroppen, och löper
därför genom alla brandceller i byggnaden. Detta gör att röken lätt kan ta sig mellan brandceller via
springan ut från en brandcell och in i en angränsande brandcell. Takfotsventilationen har en springa
på framsidan och två springor på baksidan. Se figur 6 för utförande.

Figur 6 Framsidans takfotsventilering sett från insidan.
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4.3.

Avsaknad av skiva i brandcellsgräns

Denna brist upptäcktes när de första bristerna med takfotsventileringen skulle åtgärdas, och man
plockat bort panelen på vindsfasaden. I den avskiljande konstruktionen saknas täckande material i
takstolen från fasadens kant ut till den överhängande vindens kant. Detta innebär en yta på cirka 50
gånger 50 centimeter som är helt öppen mellan brandcellerna. Hålen återfinns på både fram- och
baksida, Se figur 7.

Figur 7 Hål i brandcellsgräns mellan lägenheter.

Efter den första stickprovsinventeringen föreslogs åtgärder för att höja brandskyddet i de hus som
man upptäckt brister i. De åtgärder som beslutades var bland annat att täta den öppna takfotsventileringen en meter på varje sida om brandcellsgränsen. Eftersom båden den andra och den tredje
bristen upptäcktes i efterhand, har inga åtgärder föreslagits för den bristen. Eftersom vissa hus har
öppna takfotslösningar på baksidan ser ventilationen där ut på ett lite annorlunda sätt. Där har avskiljningen lösts med en skiva med en oval ventilationsöppning, se nedan. Eftersom avståndet från
den öppningen till brandcellsgränsen understiger 1 meter åtgärdas detta genom att täta ventilationsöppningen och skapa en ny öppning längre ifrån den ursprungliga, så att avståndet överstiger 1
meter.

Figur 8 Till höger ursprunglig ventilationsöppning på hus med öppen takfot på baksida. Till vänster åtgärdad
ventilationsöppning Till höger i vänster bild ses skivan som sitter för det ursprungliga ventilationshålet.
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5.

Resultat

Nedan presenteras resultaten från inventeringen grupperat i de olika adresserna på området. De kolumner som nämns i tabellen beskrivs nedan:
Radhus – Det tilldelade numret på huskroppen enligt områdesbeskrivningen
Framsida takfot – Huruvida takfotsventilationen är tätad på provlägenheten samt om det förekommer otätheter i avskiljningen på framsidan
Baksida takfot – Huruvida takfotsventilationen på baksidan är tätad på provlägenheten
Baksida, balkong – Om den inre ventileringen är tätat(Inre ventilering finns inte på alla hus)
Fasad – Om det finns en luftspalt mot fasaden på vindsutrymmet

5.1.

Fajanstigen

Fajanstigen består av tio radhuslängor uppe i nordvästra hörnet på området. En av bränderna som
föranledde inventeringen av området inträffade på Fajanstigen. Därför är frågan om hur skyddet ser
ut på Fajanstigen högst aktuell. Paneltäckningen på vinden är stående brädpanel, och ventilation sker
via ventilationsspringor längs huskroppen, en på framsidan och två på baksidan. Vissa har genomfört
tätning av ventilationsspringorna, men inte alla. Resultatet av inventeringen kan ses i tabellen nedan.
Nummer 8 är det nybyggda huset och har därför inte ingått i inventeringen. På hus nummer 10 är
framsidans luftspalt tätad men inte på baksidan.
Framsida takRadhus Adress
Fastighet
Byggnadsår fot*
1 Fajanstigen 2-16
4:82-4:89
1973 Ok
2 Fajanstigen 18-26 4:98-4:102
1973 Ok
3 Fajanstigen 1-15
4:90-4:97
1973 Ok
4 Fajanstigen 28-36 4:103-4:107
1973 Ok
5 Fajanstigen 38-48 4:117-4:122
1973 Ok
6 Fajanstigen 50-58 4:123-4:127
1973 Ok
7 Fajanstigen 60-68 4:136-4:140
1973 Helt öppet**
8 Fajanstigen 70-84 4:141-4:148
2014 9 Fajanstigen 35-49 4:128-4:135
1973 Helt öppet**
10 Fajanstigen 19-33 4:108-4:116
1973 Ok
* - Kan variera beroende på var på huskroppen man kollar

Baksida takfot*
Ingen skiva
Ok
Ingen skiva
Ok
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva
Ok
Ingen skiva

** - "Helt öppet" innebär att det finns en stor öppning genom brandcellsväggen

Baksida
Balkong*
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva
Ok
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva
Ok
Ingen skiva

Fasad
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Tät
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
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5.2.

Polkettstigen

Polkettstigen ser ut på samma sätt som Fajanstigen, och ligger i nordöstra delen av radhusområdet. I
området förekommer både öppen ventilering och horisontell panel på baksidan. Hus nummer 14-19
har liggande fasad mot baksidan, och därför har baksidan ingen luftspalt mot fasad.
Radhus
11
12
13

Adress
Polkettstigen 1-19
Polkettstigen 4-14
Polkettstigen 23-27

Fastighet
4:359-4:368
4:407-4:413
4:369-4:372

Byggnadsår
1973
1973
1973

Framsida takfot*
Ok
Ok
Ok

Baksida takfot*
Ok
Ingen skiva
Ok

Baksida
Balkong
Har ingen
Har ingen
Har ingen

14 Polkettstigen 29-41 4:373-4:379

1973 Ok

Ok

Har ingen

15 Polkettstigen 16-28 4:414-4:421
16 Polkettstigen 32-46 4:422-4:429
17 Polkettstigen 77-95 4:397-4:406

1973 Ok
1973 Ok
1973 Ok

Ok
Ingen skiva
Ok

Har ingen
Har ingen
Har ingen

18 Polkettstigen 67-75 4:392-4:396

1973 Ok

Ingen skiva

Har ingen

Ingen skiva
Öppen**

Har ingen
Har ingen

19 Polkettstigen 53-65 4:385-4:391
1973 Ok
20 Polkettstigen 43-51 4:380-4:384
1973 Ok
* - Kan variera beroende på var på huskroppen man kollar

Fasad
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt***
Luftspalt***
Tätt
Tätt
Luftspalt***
Luftspalt***
Luftspalt

**- Öppen baksida, se figur 3
*** - har luftspalt endast på framsida

5.3.

Porslinsstigen

Porslinsstigen består av två hus i områdets västra del. Här består ventileringen av en längsgående
springa på baksidan och en på framsidan. Panelen på vindsutrymmet består av plåt skruvad på horisontell läkt. På hus 24 var avskiljningen svår att se på grund av tätad takfotsventilation bort till andra
takstolen, men uppskattningsvis ser avskiljningen ut på samma sätt som på hus 25.
* - Svårt att se, men har troligen samma stora öppningar som på hus 25
Baksida takRadhus Adress
Fastighet Byggnadsår Framsida takfot
fot
Baksida balkong
4:14924* Porslinsstigen 2-16 4:156
1974 Oklart
Ok
Ingen skiva
4:15725 Porslinsstigen 1-15 4:164
1974 Helt öppet**
Ingen skiva
Ingen skiva
** - "Helt öppet" innebär att det finns en stor öppning genom brandcellsväggen

Fasad
Oklart
Luftspalt
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5.4.

Gånglåtsvägen

Dessa tre hus som ligger i områdets östra kant. Ventileringen består av en springa som löper längs
huskroppen på baksidan och en på framsidan av husen. Vid inventeringen arbetade en entreprenadfirma med att åtgärda de brister som kommit upp från förra inventeringen. De åtgärdade då ventilationsspringan på hus 22 och 23, samt att de noterade att brandväggen där går ända ut till fasad. Hus
nummer 21 är inte undersökt, men har om inget åtgärdats i efterhand en likadan luftspalt som de
andra två husen. Entreprenadfirman har även tätat luftspalten på några adresser, se bilaga 1.
Radhus
21
22
23

Adress
Gånglåtsvägen 2-16
Gånglåtsvägen 18-32
Gånglåtsvägen 34-48

5.5.

Fastighet
4:644-4:651
4:652-4:659
4:660-4:667

Byggnadsår
1977
1977
1977

Baksida takFramsida takfot fot
Ok
Ingen skiva
Ok
Ingen skiva
Ok
Ingen skiva

Baksida balkong Fasad
-Okänt
-Tätt
-Tätt

Kakelstigen

Kakelstigen består av sju hus i områdets sydvästra del, och här har ventileringen lösts på samma sätt
som på Fajanstigen, alltså med en ventilationsspringa på framsidan och två på baksidan. Den gamla
träpanelen är oftast täckt med plåt. Tre av husen inventerades inte då boende i dessa hus beskrivit
noga hur det såg ut på fram- respektive baksida. Detta stämde också överens med resten av husen
på Kakelstigen. På samtliga hus upptäcktes den allvarligaste typen av brist, det vill säga hål genom
takstolen utanför fasadgränsen. Hus 29-32 har lika stora öppningar på baksidan, medan resten endast har luftspalt på baksida och eventuellt öppen ventilationsspringa.
Radhus
26
27
28
29
30
31
32

Bygg- Framsida takAdress
Fastighet
nadsår fot*
Kakelstigen 53-67 4:165-4:172
1973 Helt öppet**
Kakelstigen 39-51 4:182-4:188
1973 Helt öppet**
Kakelstigen 29-37 4:189-4:193
1973 Helt öppet**
Kakelstigen 17-27 4:203-4:208
1973 Helt öppet**
Kakelstigen 1-15
4:209-4:216
1973 Helt öppet**
Kakelstigen 2-18
4:194-4:202
1973 Helt öppet**
Kakelstigen 20-36 4:173-4:181
1973 Helt öppet**
* - Kan variera beroende på var på huskroppen man kollar

Baksida takfot*
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva
Helt öppet**
Helt öppet**
Helt öppet**
Helt öppet**

** - "Helt öppet" innebär att det finns en stor öppning genom brandcellsväggen

Baksida balkong*
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva
Ingen skiva

Fasad
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
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5.6.

Rumbastigen

Radhuslängorna som ligger i det sydöstra hörnet på området består av tio hus varav ett av husen är
nybyggt efter en brand på 90-talet. Ventileringen av vindarna är löst på flera olika sätt, ibland även
inom samma länga. Hus 33 och 34 har liggande panel mot vindsutrymmet, och därmed ingen eller en
mycket liten luftspalt där. Det kan också finnas otätheter mot fasaden från vindsutrymmet, se bild
nedan. Hus 37 och hus 40 har tätade ventiler enligt åtgärd från entreprenadfirma, se bild. På hus 38
var det svårt att se om det fanns en luftspalt eller inte.

Figur 9 Ventilationsspringa ut från panel på vindsutrymme.

Radhus Adress

Fastighet

33 Rumbastigen 78-96 4:492-4:501
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Framsida
Byggnadsår takfot*
1976 Ok

Rumbastigen 33-47 4:445-4:453
1976 Ok
Rumbastigen 15-31 4:437-4:445
1976 Ok
Rumbastigen 1-13 4:430-4:436
1976 Ingen skiva
Rumbastigen 2-20 4:454-4:463
1976 Ok
Rumbastigen 22-28 4:464-4:467
1976 Ok
Rumbastigen 30-42 4:468-4:474
1976 Ok
Rumbastigen 44-52 4:475-4:479
1976 Ingen skiva
Rumbastigen 54-66 4:480-4:486
1976 Ok
Rumbastigen 68-76 4:487-4:491
90-tal * - Kan variera beroende på var på huskroppen man kollar
**- Öppen baksida, se figur 3

Baksida
takfot*
Ingen
skiva
Ingen
skiva
Öppen**
Öppen**
Öppen**
Öppen**
Öppen**
Öppen**
Öppen**
-

Baksida balkong Fasad
--

Luftspalt

---------

Tätt
Tätt
Luftspalt
Luftspalt
Ev. luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
Luftspalt
-
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6.

Slutsatser

En av de största slutsatserna som kan dras av denna inventering är att utformningen på vindsutrymmet i radhus kan skilja sig stort inom samma område, och att man därför inte så enkelt kan läsa utifrån hur byggnaden ser ut på vindsutrymmet. Detta skapar ett problem för räddningstjänsten både i
ett förebyggande och i ett operativt skede. Samtidigt som det är svårt att kunna veta om man ska
ställa krav på åtgärder är det då även svårt att veta hur byggnaden beter sig vid en brand. I värsta fall
har man ingen avskiljning alls på vindsutrymmet, vilket då kan leda stora konsekvenser vid bränder.
Man har även svårt att med stickprov försöka fånga in alla brister som kan förekomma. I stora radhusområden krävs i så fall många stickprov, alternativt att man kontrollerar samtliga hus, vilket tar
mycket tid i anspråk. Genom att kontrollera samtliga huskroppar har denna inventering lett till en
god översikt om hur vindsutrymmena i radhus i Brunna ser ut.
Genom denna fullständiga inventering har vissa mönster kunnat framträda. Till exempel är samtliga
hus på Kakelstigen öppna i avskiljningarna mellan lägenheterna. Dessutom är två hus på Fajanstigen
också helt öppna. Båda husen angränsar till det hus som brann i januari 2014, vilket leder till att det
är högst troligt att huset som brann ner var konstruerat på liknande sätt. Då ges en uppfattning om
hur snabbt en brand i ett sådant hus kan sprida sig, och därmed vilka resurser som krävs för att förhindra en totalskada vid en liknande händelse.
Ett av husen på Porslinsstigen har också samma hål i avskiljningarna, och det andra huset bör också
se ut på liknande sätt. Det var svårt att avgöra vid inventeringen eftersom det inte gick att se på
grund av att ventilationsspringan i takfoten var tät. Denna brist är av stor vikt att åtgärda, eftersom
de andra åtgärderna inte har någon verkan så länge den stora öppningen finns.

6.1.

Efterföljande åtgärder

Det är viktigt att gå ut med information om vad denna inventering kommit fram till så fort som möjligt. Detta eftersom flera redan planerat genomföra de först föreslagna åtgärderna och ska slippa
göra flera separata ingrepp.
Det skulle också kunna köras en informationskampanj om brandrisker i hemmet för de som bor i de
utsatta områdena, likt "Aktiv mot brand" eller "Brandsäkert hem". Detta skulle kunna förhindra att
en ny brand startar innan man hunnit åtgärda de brister som finns i vindskonstruktionerna.
De åtgärder som föreslagits för att täta luftspalten mot fasaden är att täta med hjälp av expanderande brandskum. Brandskummet injiceras genom borrade hål i fasaden precis vid brandcellsgränsen.
En annan lösning kan då istället vara att montera en vertikal läkt mellan de horisontella läkterna för
att på så vis täta luftspalten. Fördelen är då att materialkostnaden blir förhållandevis liten. Nackdelen
är att det krävs att panelen öppnas upp för att genomföra åtgärden.
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7.

Bilaga 1 – Översikt över åtgärder utförda av JFK Entreprenad

Nedan följer en lista på vilka adresser där JFK Entreprenad åtgärdat första bristen, dvs. tätning av
ventilationsspringa.
Polkettstigen
1 Rumbastigen
1
2
Rumbastigen
2
Polkettstigen
Polkettstigen

4 Rumbastigen

4

Polkettstigen

6 Rumbastigen

5

Polkettstigen

8 Rumbastigen

7

Polkettstigen

10 Rumbastigen

8

Polkettstigen

12 Rumbastigen

9

Polkettstigen

14 Rumbastigen

10

Polkettstigen

28 Rumbastigen

13

Polkettstigen

32 Rumbastigen

15

Polkettstigen

34 Rumbastigen

18

Polkettstigen

36 Rumbastigen

19

Polkettstigen

38 Rumbastigen

20

Polkettstigen

46 Rumbastigen

25

Polkettstigen

55 Rumbastigen

26

Polkettstigen

57 Rumbastigen

27

Polkettstigen

59 Rumbastigen

28

Polkettstigen

61 Rumbastigen

29

Polkettstigen

63 Rumbastigen

31

Polkettstigen

77 Rumbastigen

33

Polkettstigen

79 Rumbastigen

35

Polkettstigen

81 Rumbastigen

37

Polkettstigen

83 Rumbastigen

38

Polkettstigen

85 Rumbastigen

39

Polkettstigen

87 Rumbastigen

40

Polkettstigen

89 Rumbastigen

41

Polkettstigen

91 Rumbastigen

42

Polkettstigen

93 Rumbastigen

43

Polkettstigen

95 Rumbastigen

44

Rumbastigen

45

Rumbastigen

46

Rumbastigen

47

Rumbastigen

56

Rumbastigen

60

Rumbastigen

62
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Rumbastigen

64

Rumbastigen

66

Rumbastigen

84

Rumbastigen

86

Nedan redovisas vilka adresser där både ventilationsspringan och luftspalten åtgärdats av JFK Entreprenad.
Gånglåtsvägen
18
22
Gånglåtsvägen
Gånglåtsvägen

24

Gånglåtsvägen

26

Gånglåtsvägen

28

Gånglåtsvägen

32

Gånglåtsvägen

34

Gånglåtsvägen

36

Gånglåtsvägen

38

Gånglåtsvägen

40

Gånglåtsvägen

42

Gånglåtsvägen

46

Gånglåtsvägen

48

Polkettstigen
Polkettstigen

55
57

Polkettstigen

59

Polkettstigen

77

Polkettstigen

79

Polkettstigen

81

Polkettstigen

83

Polkettstigen

85

Polkettstigen

87

Polkettstigen

91

Polkettstigen

93

Polkettstigen

95

