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Sammanfattning 
Bakgrunden till projektet som genomfördes under sommaren 2016 har varit att det i förbundet före-

kommit radhusbränder som medfört stora egendomsskador. I flera av dessa fall har det visat sig att 

det byggnadstekniska brandskyddet varit bristfälligt, vilket i den här typen av konstruktioner medfört 

snabba brandförlopp. Syftet med inventeringen har därför varit att kunna vidta åtgärder för att höja 

brandskyddet i de områden som brister upptäckts, med förhoppningen att en framtida radhusbrand 

inte ska innebära totalskada på flera fastigheter i samma länga. 

Projektet inleddes med en litteraturstudie för att få en djupare insikt i problematiken kring radhus-

bränder, samt att få kunskap om relevant bygglagstiftning. Ett första urval över vilka områden som 

var aktuella för inventering gjordes av distriktscheferna, för att sedan brytas ner i en planering där 

det bestämdes hur många radhus i varje område som det var eftersträvansvärt att besöka. Grund-

principen har varit att besöka ett radhus i varje länga, dock har detta inte alltid varit möjligt eller nöd-

vändigt.  

Totalt besöktes 25 stycken radhusområden och av dessa hade 18 stycken brister som det kan komma 

att ställas krav på åtgärder av. Detta innebär att 72% av radhusområdena hade brister, figur I nedan 

visar detta. 

   

De vanligaste bristerna som identifierades var:  

- Öppen takfot som inte var tätad en meter från den avskiljande väggen. 

- Brister i de avskiljande väggarna. 

- Avskiljande väggar som inte var täta till yttertak. 
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Figur I: Andel områden med brister.  



  

   

Figur II nedan visar hur många områden som hade respektive brist, notera att ett område kan ha 

flera av bristerna nedan. 

 

 

 

Figur II: Brister per kategori. 
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1. Bakgrund och syfte 
Bakgrunden till inventeringen är flera allvarliga bränder i Sverige som lett till totalskada på radhus-

längor. Brandförloppen har varit väldigt snabba och därför har det misstänkts att brister kan finnas i 

det byggnadstekniska brandskyddet. 

Syftet med inventeringen är att kunna vidta åtgärder för att höja brandskyddet i de områden där 

brister upptäckts, med förhoppningen att en framtida radhusbrand inte ska innebära totalskada på 

flera fastigheter i samma länga. 
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2. Metod och urval  
Metodiken för att undersöka de olika radhusen skiljer sig åt från område till område och kommer 

presenteras specifikt vid redogörelsen för respektive område.  

Ett första urval över vilka områden som var aktuella för inventering gjordes av distriktscheferna, för 

att sedan brytas ner i planeringen där det bestämdes hur många radhus i varje område som det var 

eftersträvansvärt att besöka. Grundprincipen har varit att besöka ett radhus i varje länga, dock har 

detta inte alltid varit möjligt eller nödvändigt.  

Inventeringen leddes av brandingenjörsstudenten Karl Borg med stöd och intern kvalitetssäkring av 

framförallt brandingenjörerna John Svensson och Ola Carlén. 
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3. Brandspridning i radhus 
På grund av en rad byggnadstekniska brister har det visat sig möjligt för en brand i radhus att sprida 

sig snabbt. I denna bilaga kommer det förklaras hur bristerna kan bidra till brandspridning och hur 

bristerna kan åtgärdas. För fullständig bygglagstiftning hänvisas till Boverkets Byggregler, BBR. 

3.1 Brandcellsgränser 
Kravet som ställs på radhuslägenheter är att brandcellsgränsen skall hålla brandteknisk klass EI60 

mellan lägenheter. Detta innebär att väggen ska vara tät samt bevara sina isolerande egenskaper un-

der en brand i 60 minuter.  

3.1.1 Metod som inte uppfyller EI 60 
Kravet på EI 60 har uppfyllts på olika sätt historiskt, varav vissa lösningar har visat sig mindre lyckade 

med facit i hand. Figur 1 nedan visar ett sätt som visat sig vara mindre lyckat. Anledningen till att det 

inte har fungerat är att när branden väl kommit upp på vinden så sprider den sig i hela utrymmet och 

kan på så sätt påverka takstolarna. Takstolarna som oftast är ihopsatta med spikplåt eller dylikt riske-

rar då att rasa samman vid den kraftiga temperaturen som uppstår i brandgaslagret. Vid raset kan 

takstolarna skapa en tillräckligt stor belastning på brandcellsgränsen till bostaden att den punkteras 

och branden kan sprida sig ner i bostaden. Raset innebär med största sannolikhet att branden spridit 

sig till alla bostäder i längan inom 60 minuter. 

Förslag på åtgärder vid metod som inte uppfyller EI 60 

Åtgärden i detta fall är att uppföra en avskiljande vägg på vinden i minst brandteknisk klass EI 30, se 

avsnittet avskiljande väggar i denna bilaga.  

30 30 

30 t<<30 t<<30 

Tänkt lösning 

Resultat vid brand 

Figur 1: Mindre lyckad metod som inte uppfyller EI 60. 
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3.1.2 EI 60 i vindsbjälklaget 
Metoden med EI 60 i vindsbjälklaget är vanligast när vindsbjälklaget består av betong. Figur 2 nedan 

visar att det tar 60 minuter för branden att ta sig upp på den osektionerade vinden. Röken kommer 

till slut att fylla hela vinden och värmen från brandgaslagret kommer påverka takstolarna, framförallt 

om de utgörs av en lätt träkonstruktion (trä med spikplåt). Takstolarna kommer efter påverkan av 

värme att kollapsa men då vindsbjälklaget är av betong kommer det med största sannolikhet hålla de 

avsedda 60 minuter som det utformats för.  

Förslag på åtgärder vid EI 60 i vindsbjälklaget 

I de fall vindsbjälklaget har en brandteknisk klass EI 60 behöver inga åtgärder på vinden utföras så 

länge vindsutrymmet inte överstiger 400m2 i vilket fall det då krävs sektionering av vinden. 

3.1.3 EI 30 i vindsbjälklag samt EI 30 i avskiljande vägg 
Lösningen med EI 30 i vindsbjälklaget och EI 30 i den avskiljande väggen är vanligast i radhus med 

vindsbjälklag av trä. Figur 3 nedan visar att det tar 30 minuter för branden att ta sig upp på vinden, 

därefter tar det 30 minuter innan den tagit sig igenom den avskiljande väggen till grannfastigheten 

och slutligen tar det 30 minuter innan branden tar sig ner i bostaden under vindsutrymmet. Då vin-

den är avskild kommer röken inte kunna fylla hela utrymmet omedelbart och risken för totalskada i 

en radhuslänga minskar avsevärt.  

 

 

 

 

 

 

Förslag på åtgärder vid vindsbjälklag av EI 30 samt EI 30 i avskiljande vägg 

Tillse att den avskiljande väggen i brandteknisk klass om minst EI 30 är tät och om den är det behöver 

inga åtgärder vidtas. 

60 

60 

Figur 2: EI 60 i vindsbjälklaget. 

30 

30 

30 

Figur 3: EI 30 i vindsbjälklag och avskiljande vägg. 
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3.2 Avskiljande väggar 
För att metoden med EI 30 i vindsbjälklaget och EI 30 i den avskiljande väggen ska fungera krävs det 

korrekta och täta avskiljande väggar. En avskiljande vägg ska vara uppförd på samma vertikala ställe 

som resterande avskiljande väggar i bostaden, figur 4 nedan visar hur det ska se ut och hur det inte 

ska se ut.  

 

De avskiljande väggarna ska även vara täta hela vägen upp till nocken och ända ut till takfoten. Figur 

5 nedan visar exempel på en tät och icke tät vägg.   

Figur 4: Korrekt placerad avskiljande vägg på vinden och felaktigt placerad.  

Figur 5: Täta och icke täta avskiljande väggar. 
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En eventuell kabeldragning genom en avskiljande vägg ska utföras fackmannamässigt och då även 

tätas för att rök inte ska spridas. Figur 6 nedan visar en bra och en dålig tätning. 

Förslag på åtgärder om avskiljande väggar saknas eller inte uppfyller brandtek-
nisk klass 
Väggen ska vara tät och materialvalet är viktigt för att uppnå EI 30 på väggen och då krävs det en 

stomme av träreglar (minst 45x95 mm, cc ≤ 600 mm), på båda sidor försedd med minst 12 mm gips-

skivor. Mellan reglarna ska det finnas minst 95 mm isolering av sten- eller mineralull.  

Om vinden har inretts ska det finnas ett bygglov som beviljats och då ska avskiljningen ha minst 60 

minuters avskiljande förmåga (EI60) mot vindsutrymmen som ligger intill. Ett exempel på en vägg 

som har denna förmåga är en vägg med stomme av träreglar som är försedd med två lager 12 mm 

tjocka gipsskivor på vardera sida om stommen med isolering av sten- eller mineralull. 

  

Figur 6: Bra och dålig tätning av kabeldragning vid avskiljande vägg.  
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3.3 Innertak 
Om en avskiljande vägg inte är byggd tätt mot yttertaket och innertaket utgörs av en tunn träfiber-

board eller plastduk så finns det en risk att branden snabbt tar sig igenom och röken kan sprida sig 

över avskiljningen. Figur 7 nedan visar hur denna spridning kan ske. 

 
Figur 7: Avskiljande vägg som inte är tät till yttertak. Källa: Uppsala Brandförsvar 

Förslag på åtgärder innertak 
Kontrollera att avskiljande väggarna sluter tätt mot yttertaket. Om innertaket utgörs av råspont är 

det ett korrekt utförande så länge det är tätt mellan vägg och råspont. Om väggarna däremot anslu-

ter mot något annat material som ur brandsynpunkt är sämre, såsom träfiberboard, masonit, plast-

duk eller liknande är det nödvändigt att genomföra åtgärder. Om du har tegeltak kan du utföra detta 

genom att lyfta bort tegelpannorna ovanför avskiljningen och montera reglar ovanpå den avskiljande 

väggen, mellan läkten, i hela avskiljningens längd. Det är viktigt att reglarna sluter så tätt som möjligt 

mot takteglet, vilket kan innebära att ytterligare brandtätning mot takteglet behövs utöver reglarna. 

Det är viktigt att tätningen håller minst samma brandtekniska klass som väggen. 

Detta ökar skyddet genom att minska risken att brandgaser kan ta sig förbi avskiljningen. Går det inte 

att komma åt utifrån, kan du genom brandklassad tätningsmassa eller liknande se till att anslut-

ningen mot innertaket är tät. 

  



  

8 

 

3.4 Takfotsventilation 
De flesta radhus har en ventilerad takfot och utvändigt kan det se ut som figur 8 nedan, där takfoten 

är inringad i grönt. 

Risken med en ventilerad takfot är att rök från en brand sprider sig från bostaden upp i till vinden via 

denna. Röken kan då börja fylla utrymmet och värmen kan som tidigare nämnts påverka takstolarnas 

bärande förmåga. Figur 9 nedan illustrerar hur röken hamnar på vinden via takfoten.   

Om en vind inte är sektionerad kommer röken till slut fylla utrymmet, men om en vind är sektionerad 

så är det viktigt att takfoten är tät en meter från den avskiljande väggen. Om takfoten inte är tät en 

meter från den avskiljande väggen kan röken som går ut via takfoten spridas in i nästa bostads vind 

och då hjälper inte den brandavskiljande väggen. Figur 10 nedan visar den rökfyllda gula vinden där 

rök går ut via takfoten för att spridas in hos grannens vind genom takfoten.   

Figur 8: Takfot utifrån. 

Figur 9: Rökspridning till vinden via takfoten. Källa: träguiden.se 
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Förslag på åtgärder öppen takfotsventilation 
Lösningen på problemet med att rök passerar den avskiljande väggen via takfoten är att täta takfoten 

en meter från den avskiljande väggen. Figur 11 nedan visar en principskiss för hur det ser ut före och 

efter tätning.  

  

Figur 10: Rökspridning över avskiljning via takfot. 

Figur 11: Principskiss för tätning av takfot. 

Före 

Efter 
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Tätningen skall utföras på samtliga avskiljningar i längan, vilket innebär att alla utom yttersta bostä-

derna i längan ska täta fyra hörn. Figur 12 nedan visar en länga ovanifrån med vart tätning av takfo-

ten ska utföras. I fallet nedan har samtliga bostäder takfotsventilation, i de fall det saknas takfotsven-

tilation behöver inte tätning utföras.   

  

3.5 Konstruktion av takstolar 
Takstolarna på radhus är ofta konstruerade genom så kallad lätt träkonstruktion. Detta innebär att 

träbjälkarna sammanfogas med spikplåtar, som snabbt lossnar om de blir utsatta för brand, vilket i 

sin tur innebär att vinden rasar samman. En helt osektionerad vind innebär att alla takstolar utsätts 

för värme och en totalkollaps av hela vinden kan resultera i brandspridning i hela längan, risken för 

detta minskar vid betongbjälklag som det nämnts tidigare.  

3.6 Vindsbjälklag 
Vindsbjälklaget fyller en viktig funktion för att begränsa brandspridning, i synnerhet då vindsutrym-

met är osektionerat. Då vindsbjälklaget består av betong är problemen med brandspridning från vind 

till övriga lägenheter mindre, men då bjälklaget istället är av trä ökar riskerna, till exempel i de fall då 

takstolarna utgörs av en lätt träkonstruktion som beskrevs ovan. Om vinden kollapsar på ett träbjälk-

lag är risken stor att raset punkterar bjälklaget vilket möjliggör brandspridningen till boendeutrym-

met med ett snabbt brandförlopp och eventuell totalskada som följd.  

Förslag på åtgärder vindsbjälklag 
Detta åtgärdas inte, men vindsbjälklaget ligger till grund för hur brandcellgränser ska placeras, se av-

snittet Brandcellsgränser. 

  

1 m 

1 m 

1 m 

1 m 

1 m 

1 m 

1 m 

1 m 

Täta 2 hörn 

Täta 2 hörn 

Täta 4 hörn 

Figur 12: Radhuslänga ovanifrån med markerad tätning av takfot. I detta 
fall är det öppen takfot i alla hörn.  
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4. Sollentuna kommun 

I Sollentuna undersöktes sex stycken radhusområden, dessa var Frejavägen, Porsvägen, Rådjurssti-

gen, Ryavägen, Trädgårdsvägen samt Tegelhagen. Nedan finner ni en redogörelse för respektive om-

råde och vad som upptäcktes. 

4.1 Frejavägen 
Frejavägen ligger i Töjnan och gränsar till den stora vägen Bagarbyvägen, vilket illustreras i figur 13 

nedan. Det inringade området är Frejavägen. 

  

Figur 13: Karta över Frejavägen. Källa: eniro.se 

4.1.1  Metod 
På Frejavägen finns det åtkomst till vinden genom en vindslucka placerad på andra våningen i varje 

bostad. Detta medförde tillträdde till vindarna och hela vindsutrymmet kunde beskådas okulärt. 

4.1.2 Fastigheter 
Nedan beskrivs Frejavägens fastigheter och vilka eventuella brister som upptäcktes. 
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4.1.2.1 Frejavägen 2 – 20  

Husen i denna länga är placerade i olika nivåer vilket figur 14 nedan visar. 

 

Figur 14: Bild utifrån. 

Vindarna är kalluftsventilerade och har därmed takfotsventilation, se figur 15 nedan. 

 

Figur 15: Öppen takfot som inte är tät en meter från avskiljande vägg. 

Det finns även en öppning nere i ytterkant av väggarna vid takfoten där rök skulle kunna sprida sig 

mellan vindarna. Figur 16 och 17 nedan visar detta. 
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Figur 16: Hål i avskiljande vägg vid takfoten. 

 

Figur 17: Hål i avskiljande vägg vid takfoten. 

De avskiljande väggarna på vinden består endast av en tunn masonitskiva som till följd av bristande 

underhåll inte längre är helt tät vilket medför att brandgaser kan sprida sig mellan vindsutrymmena, 

se figur 18 nedan.  
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Figur 18: Masonitskiva som utgör avskiljande vägg. 

4.1.2.2 Frejavägen 3 – 35 

Radhusen i denna länga avskiljs genom nivåförändringar. Oftast sker dessa 2 och 2 men på ett ställe 

sitter 6 stycken lägenheter ihop i samma nivå. Endast en boende var hemma och på denna fastighet 

var det tilläggs isolerat, mer om det längre ned. I figur 19 nedan syns radhuslängan utifrån. 

 

Figur 19: Bild på radhuslängan framifrån. 

På den vind som undersöktes var det tilläggs isolerat. Dock syns ljusstrimmor igenom vid takfoten 

och detta tillsammans med att samtliga andra radhuslängor i området haft kalluftsventilerad takfot 

leder till att det bedöms som att takfoten inte är tät en meter från den avskiljande väggen.  
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Avskiljningen mellan fastigheterna utgjordes av en tunn masonitskiva. På vissa ställen finns det 

springor, vilket innebär att brandgaser kan passera och spridas till angränsande vindsutrymmen. Fi-

gur 20 nedan visar dessa skivor och samt de springor som upptäcktes.  

 

 

Figur 20: Avskiljande vägg i masonit, som inte är helt tät. 
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4.1.2.3 Frejavägen 22 – 44  

Bostäderna i denna radhuslänga är placerade i olika nivåer, där de sitter ihop 4 och 4 eller 2 och 2 

som figur 21 nedan visar.  

 

 

Figur 21: Bild på längan. 

Dessa fastigheter hade ventilerad takfot som inte var tät en meter från avskiljningen, se figur 22 ne-

dan.  

 

Figur 22: Ventilerad takfot som inte är tät en meter från avskiljningen.  
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Det upptäcktes även att den avskiljande väggen inte går hela vägen ut i hörnet, utan det finns ett hål-

rum längst ut vid takfoten, se figur 23 nedan.   

 

Figur 23: Hål i den avskiljande väggen vid takfoten. 

Masonitskivorna i denna fastighet hade  fått en nedsatt förmåga att begränsa rökspridning. Figur 24 

och 25 nedan visar de springor mellan skivorna som uppstått. 

 

Figur 24: Masonitskivor i avskiljningen mellan fastigheter. 
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Figur 25: Hål mellan två masonitskivor i avskiljningen mellan fastigheter.  

För att kontrollera att hålet i den avskiljande väggen längst ut vid takfoten inte enbart fanns på en 

fastighet i radhuslängan genomfördes ytterligare en kontroll i 22 – 44 längan. 

Fortsatt saknade takfoten en meters tätning i anslutning till fastighetsgräns och hålet vid takfoten 

kvarstod, vilket figur 26 nedan visar.  

 

Figur 26: Ventilerad takfot och hål i den avskiljande väggen. 

Masonitskivorna som ska begränsa rökspridningen mellan grannfastigheter hade i denna fastighet 

delvis slitit sig från infästningen och trillat ned, vilket leder till ett stort öppet hål. Detta visas i figur 

27 nedan.   
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Figur 27: Masonitskiva som lossnat vid den avskiljande väggen. 

I figur 28 nedan syns masonitskivan på nära håll och där ser man hur den metod som användes för 

att fästa dessa skivor har fallerat.  

 

Figur 28: Masonitskivan vid den avskiljande väggen på nära håll.  

4.1.2.4 Frejavägen 46 – 72  

Vissa av lägenheterna i denna radhuslänga sitter ihop i samma nivå medan andra har en nivåskillnad, 

detta visas figur 29 och 30 nedan visar.  
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Figur 29: Framsidan av längan. 

 

Figur 3: Framsidan av längan där de olika nivåerna syns. 

Vid besöket upptäcktes en öppen takfotsventilation som saknade en meters tätning rån den avskil-

jande väggen samt ett hål genom väggen mellan fastigheter vid takfoten.  Figur 31 nedan visar detta. 
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Figur 31: Öppen takfot som inte är tät en meter från avskiljningen samt ett hål i den avskil-
jande väggen vid takfoten. 

Masonitskivan i denna fastighet var inte tät och rök kan därför ta sig vidare till nästa fastighet. Figur 

32 nedan visar detta. 

 

Figur 32: Masonitskivor som utgör den avskiljande väggen. 
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4.1.3 Sammanfattning Frejavägen 
Tabell 1 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 1: Sammanfattning av brister på Frejavägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

2 – 20 Nej Nej Ja 

3 – 35  Nej Nej Ja 

22 – 44  Nej Nej Ja 

46 – 72  Nej Nej Ja 
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4.2 Rådjursstigen 

Rådjursstigen är ett område som är beläget i Töjnan och angränsar till Frejavägen. Figur 33 nedan är 

en karta som visar de gröna längorna som besöktes och de röda som inte besöktes.  

  

Figur 33: Karta över Rådjursstigen. Källa: eniro.se 

4.2.1 Metod 
På Frejavägen finns det åtkomst till vinden genom en vindslucka placerad på andra våningen i varje 

bostad. Detta medförde tillträdde till vindarna och att hela vindsutrymmet kunde beskådas okulärt. 

4.2.2 Fastigheter 
Nedan beskrivs Rådjursstigens fastigheter och vilka eventuella brister som upptäcktes. 

4.2.2.1 Rådjursstigen 2 – 88  

Dessa fyra längor är identiska och därmed besöktes endast två av dessa. Därmed kan de brister som 

upptäckts anses gälla samtliga. Husen i varje länga avskiljs emellanåt genom olika nivåskillnader. Fi-

gur 34 nedan visar en radhuslänga på Rådjursstigen.   

 

Figur 34: Bild på framsidan av en radhuslänga. 

Ut mot takfoten vid den avskiljande väggen finns ett hålrum, se figur 35 nedan.  
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Figur 35: Hålrum vid den avskiljande väggen mot takfoten. 

Fastigheterna har även ventilerad takfot som saknar en meters avskiljning, vilket syns på figur 36 ne-

dan.  

 

Figur 36: Öppen takfot. 

Den avskiljande väggen utgörs av masonit som inte är helt tät, vilket figur 37 nedan visar.  

 

Figur 37: Avskiljande vägg. 

4.2.2.2   Rådjursstigen 1 – 9  

Denna länga avskiljs på mitten genom en förskjutning i sidled, vilket figur 38 nedan visar. 
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Figur 38: Radhuslängan utifrån.  

Vindarna är kalluftsventilerade och takfoten är öppen, se figur 39 nedan. 

 

Figur 39: Öppen takfot. 

I den besökta bostaden återfanns även en installation av någon form av kabel genom den avskiljande 

väggen, se figur 40 nedan. Utöver kabeldragningen var den avskiljande väggen tät. 

 

 

Figur 40: Kabeldragning genom avskiljande vägg. 
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4.2.2.3 Rådjursstigen 11 – 31  

Rådjursstigen 11 – 31 är en länga som inte avskiljs genom någon form av nivåskillnader eller förskjut-

ningar i sidled. Figur 41 nedan visar detta. 

 

Figur 41: Längan utifrån. 

Vindsutrymmena är kalluftsventilerade och takfoten är inte helt tät, detta visas i figur 42 nedan. 

 

Figur 42: Takfot som inte är helt tät. 
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De avskiljande väggarna består endast av en tunn masonitskiva och i den fastighet som besöktes 

fanns det ett hål mitt i den avskiljande väggen, detta visas i figur 43.  

 

Figur 43: Avskiljande vägg av masonit med hål. 
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4.2.2.4 Rådjursstigen 33 – 41A 

Denna länga avskiljs mellan varje bostad med en nivåskillnad som figur 38 nedan visar.  

 

Figur 4: Längan utifrån. 

Takfoten är kalluftsventilerad och öppen .  

De avskiljande väggarna ser ut att vara uppförda korrekt och av gips. Dock har en kabel dragits ge-

nom den avskiljande väggen utan att tätas, vilket figur 39 nedan visar.  

 

Figur 39: Avskiljande gipsvägg med kabel dragen genom väggen. 
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4.2.3 Sammanfattning Rådjursstigen 
Tabell 2 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 2: Sammanfattning av brister på Rådjursstigen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

2 – 88  Nej Nej Ja 

1 – 9  Nej Nej Ja 

11 – 31  Nej Nej Ja 

33 – 41A   Nej Nej Ja 
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4.3 Porsvägen 

Porsvägen är beläget i Vaxmora och kartor över området syns i figur 41 nedan. Det gröna inringade 

områdena utgör radhus medan de som inte ringats in är parhus. Parhusen ingick inte i projektet och 

inventerades därför inte. 

 

Figur 5: Karta över Porsvägen. Källa: eniro.se 

 

4.3.1 Metod 
Radhusen på Porsvägen har en konstruktion som innebär att de har platt tak med låg lutning som 

saknar åtkomst inifrån. Att det inte finns åtkomst inifrån ledde till att vi försökte hitta åtkomst till 
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vindsutrymmet via takfoten med hjälp av en inspektionskamera. Flera tak besöktes men ingen åt-

komst till vindarna hittades. 

Då vissa fastigheter har tilläggsisolerat sina vindsutrymmen och därmed öppnat upp fasaden för att 

kunna utföra tilläggsisoleringen fanns hopp om att öppnandet av en panel som skurits upp för det 

ändamålet skulle kunna ge åtkomst. Öppnandet gav inget resultat då det enda som syntes var isole-

ringen och de nya uppsatta skivorna som ska hålla isoleringen från att nå grannbostaden. 

4.3.2 Fastigheter 
Då ingen åtkomst till vindsutrymmet hittades kunde inga slutsatser dras.  

4.3.3 Sammanfattning Porsvägen 
Tabell 3 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 3: Sammanfattning av brister på Porsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Oklart Oklart Underlag saknas 

 

  



  

32 

 

4.4 Ryavägen 

Ryavägen är beläget i Töjnan och utgörs av de områden som är inringade i svart och grönt i figur 42 

nedan. 

  

Figur 6: Karta över Ryavägen. Källa: eniro.se 

4.4.1 Metod 
Det svarta inringade området i figur 42 ovan utgörs av bostäder med låglutande platt tak medan det 

gröna området utgör en blandning av låglutande platta tak och bostäder som byggt till ett sadeltak.  

I de fall där ett tillbyggt sadeltak fanns var det möjligt att komma åt det inredda vindsutrymmet ge-

nom en trappa från andra våningen, därefter kunde en lucka öppnas för att komma åt kattvinden och 

takfoten. 

För de fastigheter med platta tak och låg lutning kan åtkomst eventuellt finnas till vindsutrymmet 

med hjälp av en kamera via takfotsventilationen, men det ser inte ut som det när de har studerats 

utifrån. Förmodligen är det samma problem med åtkomst vid dessa som på Porsvägen. 

4.4.2 Fastigheter 
Som det nämnts ovan består området av bostäder med olika taktyper, nedan finner ni en redogö-

relse för de som besökts och eventuella brister som upptäckts. Vindsbjälklaget på samtliga fastig-

heter är enligt ritningar av trä. Nedan följer en redogörelse för olika längor. 

4.4.2.1 Ryavägen 36 – 48  

Fastigheter med platta tak där åtkomst till vindsutrymmet inte hittades och slutsatser har därför inte 

kunnat dras. 
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4.4.2.2 Ryavägen 78 – 90  

Fastigheter med platta tak där åtkomst till vindsutrymmet inte hittades och slutsatser har därför inte 

kunnat dras. 

4.4.2.3 Ryavägen 118 – 130  

Fastigheter med platta tak där åtkomst till vindsutrymmet inte hittades och slutsatser har därför inte 

kunnat dras. 

4.4.2.4 Ryavägen 156 – 168  

Fastigheter med platta tak där åtkomst till vindsutrymmet inte hittades och slutsatser har därför inte 

kunnat dras. 

4.4.2.5 Ryavägen 92 – 104  

Denna radhuslänga hade en blandning av olika taktyper på fastigheterna men här redovisas ett besök 

i en av fastigheterna med sadeltak. I denna var takfotsventilationen igensatt, vilket visas i figur 43 ne-

dan. 

 

Figur 7: Takfot tätad en meter från avskiljande vägg. 

Även väggarna var täta och utgjordes av gips. Figur 44 nedan visar en bild av den avskiljande väggen 

inifrån en av kattvindarna. 
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Figur 8: Tät avskiljande vägg. 

4.4.3 Sammanfattning Ryavägen 
Då Ryavägen består av fastigheter med olika taktyper kan inga generella slutsatser dras. På de bostä-

der som endast har låga tak har vindarna inte kunnat kontrolleras, då åtkomst inte funnits och därför 

är det oklart hur deras konstruktion ser ut. I de fastigheter som har sadeltak varierar konstruktionen 

och den brist som återfanns på vissa ställen var att takfoten inte var tät en meter från den avskil-

jande väggen.  

Tabell 4 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 4: Sammanfattning av brister på Ryavägen. 

Fastighet Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Sadeltak Nej på majoriteten Ja Ja 

Låga tak Oklart Oklart Underlag saknas 
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4.5 Trädgårdsvägen 

Trädgårdsvägen ligger i Töjnan och angränsar till det föregående området Ryavägen. Det svarta in-

ringade området i figur 45 utgör radhus på Trädgårdsvägen. 

  

Figur 9: Karta över Trädgårdsvägen. Källa: eniro.se 

4.5.1 Metod 
För fastigheterna som har lågt lutande platt tak har ingen åtkomst lyckats erhållas i detta skede me-

dan de med påbyggt sadeltak har åtkomst genom lucka ut till kattvinden via den inredda vinden. 

Samtliga längor med tillbyggt sadeltak kunde inte besökas då det inte fanns boende hemma i alla, 

men då konstruktionerna är relativt lika och samma saker upptäcktes vid besöken kan det anses att 

de upptäckter som gjorts speglar majoriteten av fastigheterna.   

4.5.2 Fastigheter 
Som det tidigare har nämnts är området blandat med låga tak och tillbyggda sadeltak, detta innebär 

att varje länga kan bestå av båda taktyper. Nedan kommer en presentation av besöken på fastighet-

erna med sadeltak på Trädgårdsvägen att presenteras.  

Enligt ritningar utgörs samtliga fastigheters vindsbjälklag av trä och i de fall fastigheterna komplette-

rats med sadeltak har det platta taket behållits.  
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I figur 46 nedan presenteras en yttre vy över hur en typisk länga i detta område kan se ut. I figuren är 

det tre tillbyggda sadeltak som sitter ihop i samma nivå, men detta kan variera i området.  

 

Figur 10: Yttre vy av en länga. 

Takfoten var öppen detta  syns i figur 47  

 

Figur 11: Öppen takfot I två olika fastigheter. 

 

Det upptäcktes även vid ett flertal besök men inte alla att gipsen inte gick hela vägen ut till takfoten 

vilket resulterar i ett hål längst ut i den avskiljande väggen mot grannen, se figur 48 nedan.  
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Figur 48: Avsaknad gips längst ut mot takfoten i den avskiljande väggen. 

4.5.3 Sammanfattning Trädgårdsvägen 
Då trädgårdsvägen består av fastigheter med olika taktyper kan inga generella slutsatser dras. På de 

bostäder som endast har låga tak har vindarna inte kunnat kontrolleras, då åtkomst inte funnits och 

därför är det oklart hur deras konstruktion ser ut. I de fastigheter som har sadeltak varierar kon-

struktionen och den brist som återfanns var att takfoten inte var tät en meter från den avskiljande 

väggen.  

Tabell 5 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 5: Sammanfattning av brister på Trädgårdsvägen. 

Fastighet Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Sadeltak Nej Nej på vissa Ja 

Låga tak Oklart Oklart Underlag saknas 
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4.6 Tegelhagen 

Tegelhagen utgörs av fem olika områden och figur 49 nedan visar detta. Där områdena i nummerord-

ning är Minkvägen, Bävervägen, Tegelhagsvägen, Skogstorpsvägen samt Scoutvägen.  

§  

Figur 49: Karta över Tegelhagen. Källa: eniro.se 

4.6.1 Minkvägen 
Minkvägen består av fristående hus samt parhus, varav ingen av dem berörs av projektet. 

4.6.2 Bävervägen 
Bävervägen har en radhuslänga som är inringad i figur 50 nedan. 

   

Figur 50: Karta över Bävervägen. Källa: eniro.se 
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4.6.2.1 Bävervägen 1-7B 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls inifrån genom en lucka i taket på andra våningen. Det observera-

des att takfoten var öppen, vilket figur 51 nedan visar. 

 

Figur 51: Öppen takfot.  

Utöver den öppna takfotsventilationen upptäcktes även en springa i nocken, det gick inte att konsta-

tera om springan gick hela vägen till nästa fastighet eller om den var avgränsad, se figur 52 nedan.  

 

Figur 52: Springa i nock. 

 

4.6.3 Tegelhagsvägen 
Dessa bostäder är inte anslutna till varandra genom vindskonstruktionen och därmed inte aktuella i 

projektet.  
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4.6.4 Skogstorpsvägen 
Bostadsrättföreningens ordförande informerade att deras bostäder hade betongbjälklag på vinden 

och då det var svårt med åtkomst gjordes ingen vidare undersökning. 

4.6.5 Scoutvägen 
Dessa bostäder är inte anslutna till varandra genom vindskonstruktionen och därmed inte aktuella i 

projektet. bv 

4.6.6 Sammanfattning Tegelhagen 
Tabell 6 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 6: Sammanfattning av brister på Tegelhagen. 

Fastighet Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Minkvägen Inga radhus Inga radhus Nej, då inga radhus 

Bävervägen Nej Ja, under förutsätt-

ningen att springan är 

sektionerad 

Ja 

Tegelhagsvägen Inte aktuella i projektet Inte aktuella i projektet Nej 

Skogstorpsvägen Vindsbjälklag av be-

tong 

Vindsbjälklag av be-

tong 

Nej, då vindsbjälklag av 

betong 

Scoutvägen Inte aktuella i projektet Inte aktuella i projektet Nej 
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5 Sigtuna kommun 

I Sigtuna kommun inventerades radhus på Oriongatan.  

5.1 Metod 

Bostäderna på Oriongatan har platta tak med låg lutning och därmed inte åtkomst varken inifrån via 

vindslucka eller genom en taklucka på taket. Enda möjligheten att komma åt dessa bostäders vinds-

utrymme är genom att använda en inspektionskamera via takfoten. Detta innebar att en stege restes 

mot fasaden mellan två fastigheter och inspektionskameran fördes in bakom insektsnätet mot av-

skiljningen. Svårigheten i detta område är att väldigt få fastigheter har takfoten tillgänglig mot gran-

nen eftersom det ofta fanns stora växter eller staket som gjorde att stegen inte gick att resa, vilket 

begränsade vår möjlighet att kontrollera bostäder.  

5.2 Fastigheterna 

Området är en labyrint av olika typer av radhuslängor, dock har alla likadan takkonstruktion och där-

med kan de funna bristerna anses gälla samtliga fastigheter. Figur 53 nedan visar hur området ser ut 

och de gröna längorna är där det gick att få åtkomst till takfoten. 

   

Figur 53: Karta över Oriongatan. Källa: eniro.se 

5.2.1 Samtliga radhus på Oriongatan 
Nedan i figur 54 och 55 syns de vanligaste bostäderna i området, där entrén är placerat antingen på 

våning 2 eller på första våningen. Enligt ritningarna är det trä i vindsbjälklaget på samtliga bostäder. 
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Figur 54: Entré på andra våningen. 

 

Figur 12: Entré på första våningen. 

Takkonstruktionen är densamma oavsett vilken våning entrén är på och det enda som skiljer är den 

höjd som krävs för att nå takfoten.  

Samtliga bostäder på Oriongatan har öppen takfot, detta visas nedan i figur 56. 
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Figur 56: Öppen takfot, närbild där insektsnätet syns tydligt. 

  

Med inspektionskameran kunde man se en takbjälke som går hela vägen ut till takfoten och bildar på 

så vis ett hålrum på vinden där rök kan färdas. Figur 57 nedan är en principskiss av bostaden i genom-

skärning från kortsidan.  

 

Figur 57: Principskiss hål vid takfoten, sett från kortsidan. 

 

Så långt inspektionskameran kunde föras in i utrymmet verkade det inte finnas något gips vid avskilj-

ningen. Avskiljningen verkade endast utgöras av takbjälken, detta innebär att det finns ett flertal hål-

rum vid anslutningar mot reglar och dylikt. 

Träspont 

Yttertak 

Takbjälke 

Takfotsventilation 

Isolering 

Hål som löper genom längan  

Bostad 
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Figur 58 nedan är en principskiss som visar en takbjälke som vilar på en regel och kameran kunde fö-

ras över till andra sidan utan att det tar emot. Figuren är en genomskärning från kortsida. 

 

Figur 58: Principskiss över öppning under takbjälke, sett från kortsidan. 

Figur 59 nedan visar en skiss över den öppning som skapats ut mot takfoten.  

 

Figur 59: Inspektionskamera fotad där hål i avskiljande takbjälke syns. 

5.2.2 Sammanfattning Oriongatan 
Tabell 7 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 7: Sammanfattning av brister på Oriongatan. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Samtliga radhus Nej Nej Ja 

  

Takbjälke 
Vertikal trä-regel 

Trä-regel som går genom längan 

Hål som uppstår under takbjälke 

Yttertak 

Bostadsutrymme 

Takbjälke 
Trä-regel som går genom längan 

Hål som uppstår under takbjälke 

Yttertak 

Bostadsutrymme 

Öppen takfot 
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6. Knivsta kommun 

De områden som undersöktes i Knivsta är Apelsinvägen, Apoteksvägen, Aprikosvägen, Citronvägen, 

Fikonvägen, Forsbyvägen, Häradsvägen, Högåsvägen, Kolugnsvägen, Kölängsvägen, Plommonvägen, 

Russinvägen, Svanvägen, Timotejvägen samt Vårsångsvägen. Nedan finner ni en redogörelse för re-

spektive område och vad som upptäcktes. 

6.1  Apelsinvägen 

Apelsinvägen utgörs av området som är inringat i figur 60 nedan. 

 

Figur 60: Karta över Apelsinvägen. Källa: eniro.se 

6.1.1 Metod 
Åtkomst erhölls genom att en stege restes mot det lägre taket och sedan kunde det högre taket nås 

därifrån. En inspektionskamera användes då det inte fanns tillträde till vindsutrymmet varken inifrån 

via vindslucka eller lucka på taket. 

6.1.2 Fastigheterna 
Eftersom att längorna är lika varandra kan de brister som upptäcks på de två besökta längorna anses 

gälla samtliga bostäder.  

6.1.2.1  Apelsinvägen 2 – 96  

Samtliga bostäders vindar ventileras genom öppen takfot, ingen bild lyckades tas på detta. Utöver 

detta upptäcktes att den gipsskiva som fanns vid mitten av avskiljningen inte gick ut mot kanten. Då 

gips saknades ut mot takfoten gick det att föra kameran under takbjälken och över till nästa vindsut-

rymme. Detta visas i figur 61 nedan. 
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Figur 61: Hål som uppstår under takbjälken där gips inte finns. 

Då kameran inte gick att föra längre mot mitten är det svårt att avgöra skicket på den avskiljande 

väggen längre in.  

6.1.3 Sammanfattning Apelsinvägen 
Tabell 8 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 8: Sammanfattning av brister på Apelsinvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Samtliga radhus Nej Nej Ja 

 

  

Takbjälke 
Gipsskiva 

Hål som uppstår under takbjälke 

Yttertak 

Bostadsutrymme 

Öppen takfot 
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6.2 Apoteksvägen 

Radhusen på Apoteksvägen utgörs av samma bostadsrättsförening men det finns två olika taktyper 

på deras radhus. Apoteksvägen 30 – 104 som är inringat i svart i figur 62 nedan har lågt sadeltak me-

dan Apoteksvägen 35 – 49 som är inringat i grönt har lågt platt tak. 

 

Figur 62: Karta över Apoteksvägen. Källa: eniro.se 

6.2.1 Metod 
Oavsett om taket är av sadeltyp eller platt med låg lutning är åtkomst endast möjlig genom att an-

vända en inspektionskamera som man går in med via takfoten. Svårigheten var att utrymmet hade 

väldigt begränsat med plats att navigera kameran i, vilket resulterade sämre kvalitet på bilderna. 

En del av de boende på numren 30 – 104 hade öppnat upp sitt innertak upp till yttre taket. Detta 

gjorde att kameran kunde föras in därifrån mot avskiljningen, dock inte mot mitten där det var för 

mycket isolering för att det skulle gå. Ut mot takfoten fanns det ingenting som såg ut som en avskilj-

ning så långt som sladden på kameran räckte.  

6.2.2 Sammanfattning Apoteksvägen 
Då det var svårt med åtkomsten till vinden har inga slutsatser kunnat dras.  

6.2.3 Begränsad framkomlighet 
Apoteksvägen har även hinder som kan försvåra en eventuell insats och dessa illustreras i figur 63 

nedan. Vid nummer 1 finns det en basketkorg samt en lyktstolpe vid räddningsbommen som gör det 

svårt att få in en släckbil på området då det är en väldigt snäv kurva och omöjligt få in en steg-

bil/hävare då basketkorgen är i vägen. 

Vid nr 2 i figuren nedan står en blomlåda som gör det omöjligt att använda vägen som insatsväg, ord-

förande i föreningen blev informerad om detta och sa att den skulle tas bort.  
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Figur 63: Hinder i området,  nr 1 är en basketkorg och nr 2 är en blomlåda. 
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6.2 Aprikosvägen 

Aprikosvägen utgörs av radhuslängor där en del har betong och andra träbjälklag på vinden. De med 

betongbjälklag är inringade med röd färg och de med träbjälklag på vinden är inringade med blå färg i 

figur 64 nedan.  

 

Figur 64: Karta över Aprikosvägen. Källa: eniro.se 

6.2.1 Metod 
För de fastigheter med betongbjälklag på vinden erhölls åtkomst via stege på kortsidan medan de 

som har träbjälklag på vinden hade åtkomst genom en vindslucka på insidan. 

6.2.2 Fastigheterna 
Nedan följer en beskrivning av de olika fastigheterna och vilka brister som eventuellt återfanns. 

6.2.2.1 Aprikosvägen 1 – 77 samt 85 – 99 

Bostäder i samma nivå enligt figur 65 nedan. 

 

Figur 65: Yttre vy. 

 

Åtkomst erhölls via en stege på kortsidan av fastigheten enligt figur 66 nedan. 
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Figur 66: Stege på kortsidan. 

Bjälklaget är av betong. Utrymmet på vinden är osektionerat och bärs upp av en stålkonstruktion, se 

figur 67 nedan.  

 

Figur 67: Osektionerat vindsutrymme. 

 

6.2.2.2 Aprikosvägen 101 – 123  

Vindsbjälklaget i dessa fastigheter är av trä enligt ritningarna. Samtliga besökta bostäder i längorna 

hade takfotsventilation, vilket innebär att takfoten är öppen, detta visas i figur 68 nedan.  

 

Figur 68: Öppen takfot. 
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Ännu en brist som återfanns vid besök i en radhuslänga var att det längst ut mot takfoten saknades 

gips vilket innebar att det fanns ett utrymme där det var helt öppet. 

Vid nocken i dessa bostäder går det en springa till grannfastigheten där det är svårt att avgöra om 

det finns en avskiljning eller inte, dock ser det inte ut att finnas någon sådan vilket figur 69 nedan vi-

sar. 

 

 

Figur 69: Springa i nocken vid avskiljande vägg. 

Den avskiljande väggen utgörs på vissa ställen inte av gips, sedan är det svårt att avgöra hur det ser 

ut bakom. Figur 70 nedan visar detta. 

 

Figur 70: Avskiljande vägg av gips. 
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6.2.3 Sammanfattning Aprikosvägen 
Tabell 9 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 9: Sammanfattning av brister på Aprikosvägen. 

 

  

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

1 – 77 samt 85 – 99 Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklag av 

betong 

101 – 123  Nej Nej Ja 
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6.3 Citronvägen 

Citronvägen utgörs av tre olika typer av radhusområden där nummer 12 – 36 som är inringat i blått i 

utgör hus med vindsbjälklag av trä men vindar utan ventilerad takfot, 57 – 139 som är inringat i grönt 

utgör längor med betongbjälklag på vinden. Slutligen har 3 – 55 som är inringat i svart vindsbjälklag 

av trä samt ventilerad takfot. Samtliga områden visas i figur 71 nedan. 

 

Figur 71: Karta över Citronvägen. Källa: eniro.se 

6.3.1 Metod 
Citronvägen 3 – 55 och 12 – 36 har samtliga åtkomst till vinden via vindslucka på andra våningen me-

dan 57 – 139 har en lucka på taket som nås via stege på kortsidan.  

6.3.2 Fastigheter 
Nedan beskrivs de tre olika områdena och eventuella brister redogörs. 

6.3.2.1 Citronvägen 3 – 55 

Detta område har som tidigare nämnts sadeltak med åtkomst inifrån. Längorna sitter ihop med 

varandra i samma nivå och ser ut som figur 72 nedan. 

 

Figur 72: Yttre vy av en radhuslänga. 
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Fastigheterna hade öppen takfot. Figur 73 nedan visar detta. 

 

Figur 73: Öppen takfot. 

Det upptäcktes även att innertaket som utgjordes av någon form av tunn träskiva inte slöt tätt vid 

avskiljningarna, framförallt där olika skivor skarvades med varandra. Figur 74 nedan visar innertaket 

vid den avskiljande väggen. Den visar även en närbild där glipan som uppstår syns. 

Figur 74: Innertak vid den avskiljande väggen. 

 

Vid nocken på bostäderna fanns det en springa där det var svårt att avgöra hur genomgående denna 

var, se figur 75 nedan.  

 

Figur 75: Springa i nocken. 
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6.3.2.2 Citronvägen 12 – 36  

Dessa bostäder saknar takfotsventilation och sitter ihop i samma nivå, vilket figur 76 nedan visar. 

 

Figur 76: Yttre vy. 

Vindsbjälklaget utgörs av trä och de avskiljande väggarna ser i allmänhet väldigt bra och täta ut, de 

oklarheter som finns är den springa som löper i nocken. Innertaket består även av en tunnare trä-

skiva som vid skarvarna över den avskiljande väggen inte sluter helt tätt, se figur 77 nedan. 

 

Figur 77: Glipor mellan innertak och avskiljande vägg. 

Springan i nocken är svår att avgöra om den är avskild mellan varje fastighet eller inte, se figur 78 ne-

dan.  
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Figur 78: Springa i nocken vid den avskiljande väggen. 

6.3.2.3 Citronvägen 57 – 139  

Dessa radhus ligger alla i samma nivå, vilket figur 79 nedan visar. 

 

Figur 79: Yttre vy. 

Vindsbjälklaget var av betong. Utrymmet var osektionerat och hade ventilerad takfot, detta visas i 

figur 80 nedan. 

 

Figur 80: Osektionerad vind, där den ventilerade takfoten är inringad. 
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6.3.3 Sammanfattning Citronvägen 
Tabell 10 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 10: Sammanfattning av brister på Citronvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

3 – 55  Nej Nej Ja 

12 – 36  Inte takfotsventilerad Nej Ja 

57 – 139  Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklag av 

betong 

 

 

6.3.4 Begränsad framkomlighet 
Mellan Citronvägen 36 och 139 återfanns en blomlåda som stod mitt i vägen och skulle kunna vara 

ett problem vid en utryckning, se figur 81 nedan. 

 

Figur 81: Hinder på vägen. 
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6.4 Fikonvägen 

Fikonvägen angränsar till Citronvägen och består endast av bostäder med betongbjälklag på vinden, 

figur 82 nedan visar en karta över området. 

 

Figur 82: Karta över Fikonvägen. Källa: eniro.se 

6.4.1 Metod 
Åtkomst till vinden erhölls genom att klättra på en stege som sitter på kortsidan för att sedan öppna 

en lucka på taket.  

6.4.2 Fastigheter 
Alla bostäder var i samma nivå, se figur 83 nedan. 

 

Figur 83: Yttre vy. 
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Vindsbjälklaget var av betong. Vindsutrymmet var osektionerat och hade öppen takfotsventilation, se 

figur 84 nedan.  

Figur 84: Osektionerat och takfotsventilerat. 

 

6.4.3 Sammanfattning Fikonvägen 
Tabell 11 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 11: Sammanfattning av brister på Fikonvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklag av 

betong 
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6.5 Forsbyvägen 

De bostäder som undersöktes på Forsbyvägen är en länga med nr 9A-9F, figur 85 nedan är en karta 

över området. 

 

Figur 85: Karta över Forsbyvägen. Källa: eniro.se 

6.5.1 Metod 
Åtkomst till vinden erhölls via en vindslucka inifrån. 

6.5.2 Fastigheter 
Radhuslängan på Forsbyvägen hade efter varannan bostad en förskjutning i sidled till nästa två fastig-

heter. Vindsbjälklaget har inte kontrollerats på dessa bostäder 

Bostäderna hade ventilerad takfot som de hade försökt täta. På nedre bilden i figur 86 syns dagsljus 

tränga in och takfoten är därför inte tät, se figur 86. 
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Genom den avskiljande väggen går installationer vilket gör att den inte är helt tät. Figur 87 och 88 ne-

dan visar röret som dragits genom den avskiljande väggen. 

Figur 86. Visar takfoten i olika ljus. 
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Figur 87: Rör genom avskiljande vägg. 

 

Figur 138: Rör genom avskiljande vägg. 

Genom det hål som skapats för dragning av antennkabeln gick det att se hur väggen var konstruerad 

och det såg ut att vara flera lager gips. Figur 89 nedan visar detta.  
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Figur 89: Den avskiljande väggens material. 

6.5.3 Sammanfattning Forsbyvägen 
Tabell 12 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 12: Sammanfattning av brister på Forsbyvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

9 – 9F Nej Nej Ja 
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6.6 Häradsvägen 

Häradsvägen utgörs av fem stycken radhuslängor, se figur 90 nedan. 

 

Figur 90: Karta över Häradsvägen. Källa: eniro.se 

6.6.1 Metod 
Åtkomst erhölls genom att klättra på en stege upp på ett förråd/soprum för att sedan använda en 

fast monterad stege till taket där en taklucka fanns. Figur 91 nedan visar åtkomsten från kortsidan. 

 

Figur 91: Åtkomsten till vinden via kortsidan. 

6.6.2 Fastigheter 
Radhusen utav intresse är 3C-3R och vindsbjälklaget är av betong. Samtliga bostäder har ett osekt-

ionerat vindsutrymme med takfotsventilation som ser ut som figur 92 nedan.  
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Figur 92: Osektionerat vindsutrymme med öppen takfot. 

 

6.6.3 Sammanfattning Häradsvägen 
Tabell 13 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 13: Sammanfattning av brister på Häradsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklag av 

betong 
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6.7 Högåsvägen 

Högåsvägen utgörs av tre stycken radhuslängor, se figur 93 nedan. 

 

Figur 93: Karta över Högåsvägen. Källa: eniro.se 

6.7.1 Metod 
Varje enskild fastighet har en lucka upp till vinden vilket innebär att de yttre bostäderna har en lucka 

vardera på gaveln och de bostäder som är i mitten har en taklucka. Luckorna på gavlarna gick inte att 

öppna då de har blivit övermålade med färg och denna behövde avlägsnas i springorna innan de gick 

att öppna. Istället valde vi att ta den fast monterade stegen till taket och gå in genom takluckan där. 

Figur 94 nedan visar takluckan. 

 

Figur 94: Taklucka för mellersta fastigheten. 

6.7.2 Fastigheter 
Vindsbjälklaget utgjordes av trä och kontrollerades genom att frilägga en del utav isoleringen. Radhu-

sen hade ventilerad takfot som de hade försökt täta, dock var den inte helt,  detta visas i figur 95 ne-

dan. 
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Figur 95: Takfotsventilation. 

Innertaket bestod av en svart duk av någon form av plast eller gummi som vid uppförandet av bostä-

derna var täckt av gips vid avskiljningarna. Till följd av bristande underhåll eller dålig installation har 

gipsskivorna trillat ner. Detta innebär att innertaket kan lyftas och andra sidan av den avskiljande 

väggen kan nås vilket innebär att väggen inte är tät. Figur 96 och 97 visar detta. 

 

Figur 96: Gipsskiva som böjts och lämnat hål ovanför sig samt vid skarven till nästa skiva. 
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Figur 97: Gipsskiva som trillat ner och ytterligare en som hänger löst.  

6.7.3 Sammanfattning Högåsvägen 
Tabell 14 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 14: Sammanfattning av brister på Högåsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Nej Nej Ja 
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6.8 Kolugnsvägen 

De bostäder som skulle undersökas var Kolugnsvägen 1 – 155 vilket är de som är inringade i figur 98 

nedan. De bostäder som är markerade med grönt är parhus. 

 

Figur 98: Karta över Kolugnsvägen. Källa: eniro.se 

6.8.1 Metod 
Samtliga bostäder hade åtkomst inifrån via en vindslucka. 

6.8.2 Fastigheter 
De fastigheter som besöktes hade samma brister och dessa presenteras nedan. 

Fastigheterna i området sitter ihop i samma nivå och figur 99 nedan visar ett parhus i området som 

har samma konstruktion som radhusen.  

 

Figur 99: Yttre vy över Kolungsvägen. 

Vindsbjälklaget utgörs av trä vilket kontrollerades genom att försiktigt frilägga en liten yta. 
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Takfoten är öppen men har tätats mot grannen vilket figur 100 nedan visar. 

 

Figur 100: Takfot som är tät en meter från den avskiljande väggen. 

Innertaket är en svart duk av någon form av plast eller gummi och har tätats med gipsskivor vid de 

avskiljande väggarna för att stoppa rök från att ta sig förbi avskiljningen. Med tiden har de lossnat 

och hänger löst vilket frilägger väggen och innebär att rök kan färdas över den avskiljande väggen. 

Figur 101 nedan visar detta samt en närbild från sidan.  

 

 

Figur 101: Gipsskiva vid avskiljande vägg som trillat ner och frilägger den avskiljande väggen. 
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Det upptäcktes även att gipsskivorna i taket skarvats dåligt och på så sätt kan rök sprida sig över den 

avskiljande väggen. Figur 102 nedan visar en dålig skarv. 

 

Figur 102: Dålig skarvning av gipsskivor. 

Det gick även att lyfta innertaket och föra en hand till avskiljningen, vilket figur 103 nedan visar. 

 

Figur 103: Innertaket går att lyfta och avskiljningen kan nås. 

6.8.3 Sammanfattning Kolugnsvägen 
Tabell 15 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 15: Sammanfattning av brister på Kolugnsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Ja Nej Ja 
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6.9  Kölängsvägen 

Kölängsvägen utgörs av en radhuslänga med nummer 2 – 14. Bostäderna är som det syns i figur 104 

nedan förskjutna i sidled mellan nr 4 – 6 samt nr 8 – 10.  

 

Figur 104: Karta över Kölängsvägen. Källa: eniro.se 

6.9.1 Metod 
Åtkomst till vindsutrymmet erhölls genom en lucka inifrån garaget. 

6.9.2 Fastigheter 
Utifrån ser det ut som att det skall finnas takfotsventilation men inifrån syns ingen, vilket figur 105 

nedan visar. 

 

Figur 105: Avsaknad av takfotsventilation inifrån. 

Den avskiljande väggen i bostäderna gick hela vägen upp till nocken och ut till takfoten, vilket figur 

106 nedan visar.  
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Figur 106: Tät avskiljande vägg. 

 6.9.3 Sammanfattning Kölängsvägen 
Tabell 16 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 16: Sammanfattning av brister på Kölängsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Ja Ja Nej 
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6.10 Plommonvägen 

Plommonvägen består av flertalet radhuslängor och för enkelhetens skull kommer områdena delas 

upp och presenteras enligt figur 123 nedan. Område 1 är nummer 26 – 62, område 2 är 64 – 178 och 

område 3 är 83 – 145. Områdena visas i figur 107 nedan. De bostäder inringade med rött i figuren 

nedan har vindsbjälklag av betong. 

 

Figur 107: Karta över Plommonvägen. Källa: eniro.se 

 6.10.1 Metod 
De bostäder som är inringade i rött i figur 107 ovan har betongbjälklag och där erhålls åtkomst ge-

nom en lucka på kortsidan via en stege. Dessa luckor är dock låsta så nyckel behövs. 

Övriga bostäder har träbjälklag och vindarna kan nås inifrån via en vindslucka.  

6.10.2 Fastigheter 
Plommonvägen kommer som nämndes ovan delas in i tre områden i denna rapport. Nedan följer en 

redogörelse för de tre områdena. 

6.10.2.1  Plommonvägen 28 – 62 (område 1) 

Bostäderna i detta område utgörs av tvåvåningshus med sadeltak som saknar takfotsventilering. Fi-

gur 108 nedan visar en typisk länga i detta område.  
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Figur 108: Yttre vy av en länga i område 1. 

Vid besöket upptäcktes att innertaket bestod av en tunn skiva som inte slöt helt tätt vid avskiljning-

arna. Där skivor skarvades var det oftast inte tät.  

Takfotsventilering saknades i bostäderna, figur 109 nedan visas detta. 

 

Figur 109: Dagsljus tränger in i bostaden. 

På en fastighet upptäcktes att gipsskivorna som skulle täta den avskiljande väggen inte gick hela 

vägen upp till nock utan såg ut som figur 110 nedan.  



  

76 

 

 

Figur 110: Gips täcker inte hela den avskiljande väggen. 

Dessa bostäder har även en springa i nocken som är en form av ventilationslösning, men det är svårt 

att veta om den är avskild mellan bostäderna eller inte. Figur 1 nedan visar detta.  

 

Figur 111: Springa i nocken på avskiljande vägg. 

6.10.2.2  Plommonvägen 64 – 178 (område 2) 

Område två består av några längor där fastigheterna har vindsbjälklag av trä (76 – 82 samt 138 – 154) 

och resterande fastigheter har vindsbjälklag av betong.  
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Träbjälklag (nummer 76 – 82 samt 138 – 154) 

Fastigheterna har ett våningsplan med sadeltak och träbjälklag på vinden. Figur 112 nedan visar hur 

en bostad kan se ut.  

 

Figur 112: Yttre vy av en bostad. 

Bostäderna hade takfotsventilation, vilket figur 113 nedan visar. 

 

Figur 113: Öppen takfot. 

Vid nocken går det en springa och det är oklart om den är sektionerad mellan varje bostad eller om 

den löper genom alla, figur 114 nedan visar denna springa. 
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Figur 114: Springa i nocken. 

Innertaket utgörs av tunna träskivor där hål uppstår över den avskiljande väggen, framförallt vid skar-

var av olika skivor. Detta illustreras i figur 115 nedan.  

 

Figur 145: Innertaket vid den avskiljande väggen. 
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Betongbjälklag (nummer 64 – 74, 84 – 122, 126 – 136 och 156 – 178) 

Åtkomsten till vindsutrymmet erhålls via en stege på kortsidan, figur 116 nedan visar detta. 

 

Figur 116: Lucka till vinden. 

Vindsbjälklaget är av betong. Vindsutrymmet är osektionerat och takfoten är kalluftsventilerad. Figur 

117 nedan visar detta.  

 

Figur 117: Osektionerad vind med ventilerad takfot. 

 

6.10.2.3   Plommonvägen 83 – 145 (område 3) 

Området består av tvåvåningshus med sadeltak där åtkomst erhålls via en lucka inifrån. Nedan i figur 

118 visas en typisk bostad. En del av bostäderna är förskjutna i sidled i förhållande till varandra.  
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Figur 118: Yttre vy på ett radhus i området. 

Bostäderna har ventilerad takfot, figur 119 nedan visar detta.  

 

Figur 119: Öppen takfot. 

I en länga upptäcktes även att någon form av kabel dragits genom den avskiljande väggen, figur 120 

nedan visar hur detta såg ut. 
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Figur 120: Installation genom den avskiljande väggen. 

I vissa bostäder fanns det endast gips på en sida om reglarna, se figur 121 nedan. 

 

Figur 121: Endast gipsskivor på ena sidan av den avskiljande väggen. 

På dessa bostäder återfanns även springan vid nocken, se figur 122 nedan. 
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Figur 122: Springa vid nocken. 

Innertaket bestod  av tunna träskivor som inte var helt täta mot takstolarna vid skarvarna. 

 

6.10.3  Sammanfattning Plommonvägen 
Tabell 17 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 17: Sammanfattning av brister på Plommonvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

28 – 62  Ja Nej Ja 

76 – 82 och 138 – 152 Nej Nej Ja 

64 – 74, 84 – 122, 126 

– 136 och 156 – 178  

Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklag av 

betong 

83 – 145  Nej Nej Ja 
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6.11 Russinvägen 

Russinvägen utgörs av en länga som består av enplanshus med sadeltak. Figur 123 nedan visar en 

översikt av området. 

 

Figur 123: Karta över Russinvägen. Källa: eniro.se 

6.11.1 Metod 
Åtkomst till vindarna erhölls via en lucka på insidan av bostaden. 

6.11.2 Fastigheterna 
Bostäderna var enplanshus med sadeltak, figur 124 nedan visar en av dem.  

 

Figur 124: Yttre vy av bostaden. 

Vindarna var ventilerade genom takfoten vilket innebär att takfoten är öppen, figur 125 nedan visar 

detta. 
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Figur 125: öppen takfot. 

Springan i nocken som noterats på tidigare adresser återfanns även på Russinvägen, vilket figur 126 

nedan visar.  

 

Figur 126: Springa i nocken. 
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6.11.3 Sammanfattning Russinvägen 
Tabell 18 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 18: Sammanfattning av brister på Russinvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Nej Ja Ja 
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6.12 Svanvägen 

Svanvägen angränsar till Apoteksvägen och fastigheterna är identiska med Apoteksvägen 35 – 49. Fi-

gur 127 nedan visar en översikt. 

 

Figur 127: Karta över Svanvägen. Källa: eniro.se 

6.12.1 Mer arbete behövs 
Vindsutrymmet undersöktes med hjälp av en inspektionskamera och då utrymmet var litet och kom-

plicerat var det svårt att se något. Tyvärr har inga slutsatser därför kunnat dras. 

  



  

87 

 

6.13 Timotejvägen 

Timotejvägen består av tre olika hustyper, dess placeringar visas i figur 128 nedan. Röda inringade 

områden har vindsbjälklag av betong, blåa inringade har vindsbjälklag av trä och svart inringade har 

vindsbjälklag av trä med åtkomst inifrån. 

 

Figur 128: Karta över Timotejvägen. Källa: eniro.se 

6.13.1 Metod 
Metoden för att komma åt vindsutrymmet varierade beroende på bostadstyp. För de fastigheter som 

hade betongbjälklag på vinden fanns det stegar på kortsidan upp till en lucka i gaveln som var låst 

med nyckel. 

För fastigheterna med åtkomst inifrån var det heller inte några konstigheter utan problem uppstod 

för de som hade vindsbjälklag i trä, dvs de som är inringade i blått. Dessa bostäder har varken åt-

komst inifrån eller utifrån genom några luckor, utan här användes en inspektionskamera som styrdes 

in via takfotsventilationen.  

6.13.2 Fastigheter 
Nedan beskrivs vad som observerades vid besöken i bostäderna på Timotejvägen.  

6.13.2.1  Timotejvägen 89 – 108  

Åtkomst till dessa bostäder erhölls via stege på kortsidan av bostaden till en lucka som öppnades 

med nyckel.  

Vindsbjälklaget är av betong. Vinden är osektionerad och takfoten är öppen, vilket syns på figur 129 

nedan. 
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Figur 129: Öppen takfot. 

 

6.13.2.2 Timotejvägen 23 – 30 samt 81 – 88  

Åtkomst till dessa två längor erhölls genom en lucka inifrån. Figur 130 nedan visar hur dessa fastig-

heter ser ut. 

 

Figur 130: Yttre vy. 

Vindsbjälklaget var av trä. De avskiljande väggarna bedömdes vara täta vid besöket, se figur 131 ne-

dan.  
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Figur 131: Avskiljande vägg. 

6.13.2.3  Timotejvägen 1 – 22 samt 31 – 80  

För kontroll av dessa bostäder restes en stege mot det låga taket och en inspektionskamera använ-

des via takfotsventilationen.  

Takfoten är helt öppen och det finns ingen tätning på någon sida om avskiljningen vid takfoten. Ut-

rymmet precis innanför takfoten var även det helt öppet vilket figur 132 nedan visar. 

 

Figur 132: Precis innanför panelen. 

När kameran fördes längre in mot mitten precis vid avskiljningen upptäcktes gipsskivor på mitten av 

den takstol som fanns vid avskiljningen. Gipsskivorna fanns endast mot mitten och gick inte ut till tak-

foten och det var helt öppet under takbjälken. Se figur 133 nedan.  

Takbjälke 
Isolering 

Hål som uppstår under takbjälke mel-

lan isolering och takfot 

Yttertak 

Bostadsutrymme 

Öppen takfot 
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Figur 133: Öppningen under takbjälke. 

6.13.3 Sammanfattning Timotejvägen 
Tabell 19 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 19: Sammanfattning av brister på Timotejvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

89 – 108  Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklag av 

betong 

23 – 30 samt 81 – 88  Vinden är inte takfot-

sventilerad 

Ja Nej 

1 – 22 samt 31 – 80 Nej Nej Ja 

 

  

Takbjälke 

Gipsskiva som täcker takbjälke 

Trä-regel som går genom längan 

Hål som uppstår under takbjälke 

Yttertak 

Bostadsutrymme 

Öppen takfot 
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6.14 Vårsångsvägen 

Vårsångsvägen består av fem stycken identiska längor, dessa är inringade i svart i figur 134 nedan. 

 

Figur 134: Karta över Vårsångsvägen. Källa: eniro.se 

6.14.1 Metod 
Åtkomst till samtliga bostäder erhölls genom en lucka inifrån bostaden. 

6.14.2 Fastigheter 
De fastigheter som besöktes hade samma brister och dessa presenteras nedan. 

Utvändigt såg bostäderna ut som figur 135 nedan. 

 

Figur 135: Yttre vy. 

Bostäderna hade vindsbjälklag av betong, viket syns på figur 136 nedan. 
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Bostäderna hade öppen takfot, se figur 136 nedan.  

 

Figur 136: öppen takfot. 

Där innertaket av plast anslöt med den avskiljande väggen var det stora otätheter till andra sidan av 

den avskiljande väggen. Vindsluckan var av brandklass B15. 

 

Figur 15: Vindslucka med brandklass B15. 

 6.14.3 Sammanfattning Vårsångsvägen 
Tabell 20 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 20: Sammanfattning av brister på Vårsångsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Nej Nej Nej, då vindsbjälklag av 

betong 
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7 Järfälla kommun 

De områden som skulle undersökas i Järfälla var Apollovägen, Blåeldsvägen samt Capellavägen. 

7.1 Apollovägen 
Figur 137 nedan visar Apollovägen. Området inringat i blått är radhus där alla bostäder i radhus-

längan är i olika nivåer medan de svarta är i samma nivå.   

 

Figur 137: Karta över Apollovägen. Källa: eniro.se 

7.1.1 Metod 
Det enda sättet att komma åt vindsutrymmet var genom att använda en inspektionskamera via tak-

foten på bostäderna. 

7.1.2 Fastigheter  
Då samtliga besökta bostäder såg likadana ut kommer de inte redovisas länga för länga. 

Hela takfoten är öppen och tegletväggen som syns nedan i figur 138 upphör efter en tegelrad ovan-

för det som syns i figuren. 



  

94 

 

 

Figur 138: Öppen takfot, sett från balkongen. 

Avskiljningarna utgörs endast av takbjälkarna vilket innebär att de springor som finns i råsponten kan 

leda rök över avskiljningarna. 

Det var svårt att komma in mot mitten av bostaden och få en komplett bild av hur avskiljningen såg 

ut. Det fanns en fastighet där det fanns en öppning på insidan av balkongen mot avskiljningen. Figur 

139 nedan visar öppningen via balkongen.  

 

Figur 139: Åtkomst mot mitten av avskiljningen via balkong. 

Det som upptäcktes med hjälp av inspektionskameran var att det in mot mitten fanns det en gips-

skiva, den slutade dock ut mot takfoten och balkongen. Till höger om gipsskivan (ut mot takfoten) 

fanns det träplankor med håligheter innan takbjälken täckte hela utrymmet igen.  
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7.1.3 Sammanfattning Apollovägen 
Tabell 21 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 21: Sammanfattning av brister på Apollovägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Nej Nej Ja 
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7.2 Blåeldsvägen 
Figur 140 nedan visar Blåeldsvägen. De området som är inringat i blått utgör radhus där alla bostäder 

i radhuslängan ligger i olika nivåer, det svarta inringade är alla i samma nivå. 

 

Figur 140: Karta över Blåeldsvägen. Källa: eniro.se 

7.2.1 Metod 
Det enda sättet att komma åt vindsutrymmet var genom att använda en inspektionskamera via tak-

foten på bostäderna. 

7.2.2 Fastigheter 
Då samtliga besökta bostäder såg likadana ut kommer de inte redovisas länga för länga. 

Hela takfoten är öppen och teglet som syns nedan i figur 141 upphör en tegelrad ovanför det som 

syns. 
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Figur 141: Öppen takfot, sett från balkongen. 

Avskiljningarna mellan fastigheterna utgörs endast av takbjälkarna vilket innebär att de springor som 

finns i råsponten kan leda rök över avskiljningarna. 

Samma upptäckter som på Apollovägen gjordes på Blåeldsvägen.  

7.2.3 Sammanfattning Blåeldsvägen 
Tabell 22 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 22: Sammanfattning av brister på Blåeldsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

Alla Nej Nej Ja 
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7.3 Capellavägen 
Capellavägen utgörs av tre olika typer av längor som i grunden är väldigt lika Blåeldsvägen samt Apol-

lovägen. De som är inringade i svart i figur 142 nedan är de bostäder där det inte finns åtkomst till 

takfoten via balkongen. Bostäderna inringade i blå färg har byggt till sadeltak och de med grön färg 

har åtkomst till takfoten via balkongen.  

 

Figur 142: Karta över Capellavägen. Källa: eniro.se 

I rapporten delas området upp i tre underrubriker eftersom fastigheterna skiljer sig åt.  

7.3.1 Capellavägen 23 – 37  
Denna länga hade byggt till sadeltak på sina bostäder och åtkomst fanns inifrån genom en vindslucka. 

Figur 143 nedan visar denna länga. 

 

Figur 143: Yttre vy. 

Längans bostäder hade öppen takfotsventilation och de hade försökt täta en meter från den avskil-

jande väggen. Figur 144 nedan visar detta. 
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Figur 144: Dagsljus som tränger in vid nästan tät takfot. 

I övrigt såg det bra ut och inga andra brister hittades att anmärka på.  

7.3.2 Capellavägen 6 – 72  
Dessa bostäder var identiska med Apollovägen och Blåeldsvägen och samma sak med springor i 

råsponten kunde lokaliseras på dessa adresser. Se kapitel 7.1 och 7.2 för mer information. 

7.3.3 Capellavägen 9 – 21 samt 39 – 113  
Dessa bostäder skiljer sig från resterande eftersom det inte går att komma åt takfotsventilationen via 

balkongen eftersom att balkongerna inte utgör en del av taket, som tidigare bostäder. 

Försök gjordes via taket då väldigt få fastighetsägare var hemma men det var väldigt mycket isolering 

i de två avskiljningar som kontrollerades och det gick inte att se någonting med kameran.  

Dessa nummer behöver därför undersökas mer noggrant.  
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7.3.4 Sammanfattning Capellavägen 
Tabell 23 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 23: Sammanfattning av brister på Capellavägen. 

Nummer Takfot tät en meter 

från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 

mellan fastigheter? 

Kan det komma att 

ställas krav på åtgär-

der? 

23 – 37  Nej Ja Ja 

6 – 72  Nej Nej Ja 

9 – 21  Oklart Oklart Underlag saknas 
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Bilaga A. Vad händer nu? 
Efter slutförd inventering och rapportens publicering inleds ett analysarbete av underlaget som sam-

manställts. Syftet med analysen är att göra prioriteringar av vilka brister som anses vara mest allvar-

liga och vilka områden som i så fall i första hand behöver vidta åtgärder för att uppnå ett skäligt 

brandskydd. Då inventeringen omfattar hundratals fastigheter runt om i förbundet är det inte möjligt 

att handlägga samtliga omedelbart.  

Krav 

I de fall där Brandkåren Attunda anser att brandskyddet inte uppfyller kraven kan det vara aktuellt 

med förelägganden. Föreläggande innebär att Brandkåren Attunda ställer krav på enskilda fastighets-

ägare eller samfällighetsföreningar om att genomföra en åtgärd. Ett föreläggande kan alltid överkla-

gas om ni anser att beslutet inte är korrekt och information om tillvägagångssättet för detta står på 

föreläggandet som skickas ut med post.  

Enskild fastighetsägare eller samfällighetsföreningar kan besluta att vidta åtgärder baserat på rappor-

tens innehåll även utan något krav från Brandkåren Attunda om så önskas för att förbättra brand-

skyddet. Vid frågor kring åtgärder kan samråd med Brandkåren Attunda genomföras vid behov.  

Åtgärder 

De åtgärder som Brandkåren Attunda anser skäliga och bedöms skapa ett tillfredsställande skydd 

samt kan komma att ställas som krav till fastighetsägare och samfällighetsföreningar listas nedan. 

Samtliga åtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. 

- Täta takfötterna på varje sida om den avskiljande väggen som finns mellan varje fastighet. 
Tätningen ska vara minst 1 meter på varje sida om avskiljningen, alternativt motsvara två 
takstolar i bredd på var sida. 

- Se till att avskiljande väggar på vinden mellan varje fastighet har förmåga att stå emot minst 
30 minuters brand (EI30). 

- Avskiljande väggar går upp till yttertak. 

Att tänka på innan du brandsäkrar 

Brandkåren Attunda rekommenderar att man tar kontakt med en ventilationskonsult i samband med 

tätning av takfötter och för avskiljning på vinden. 

Brandkåren Attunda har så långt det är möjligt undersökt om dessa åtgärder påverkar ventilationen 

och eventuellt skapar problem med fukt. Bedömningen är att de oftast inte gör det, men det är upp 

till fastighetsägaren att säkerställa detta. 

Brandkåren Attunda kan inte hållas skadeståndsskyldiga om förslagna åtgärder försämrar ventilat-

ionen eller ger fuktproblem. Det är fastighetsägaren som bär det fulla ansvaret för sin fastighet. 

 

 


