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Sammanfattning 

Bakgrunden till projektet som genomfördes under sommaren 2017 har varit att det i förbundet 
förekommit 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 ett snabbt brandförlopp. Syftet med inventeringen har därför varit att kunna vidta åtgärder 
för att höja brandskyddet i de områden som brister upptäcks, 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 
radhusbränder, 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. 
Grundprincipen har varit att besöka ett radhus i varje länga, dock har detta inte alltid varit möjligt 
eller nödvändigt.  

Totalt besöktes 25 stycken radhusområden och av dessa hade 16 stycken brister som det kan komma 
att ställas krav på åtgärder av. Detta innebär att 64% 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 landet som lett till totalskada på 
radhuslängor. Brandförloppen har varit väldigt snabba, och därför har det misstänkts att brister kan 
finnas i det byggnadstekniska brandskyddet mellan lägenheterna. 

Syftet med inventeringen är 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. 
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2. Metod och urval 

Metodiken för att undersöka de olika radhusen skiljer sig åt på varje område och kommer 
presenteras specifikt för varje 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. De fastigheter som är för kryssade på kartan är inte 
relevanta för projektet.  

Inventeringen utfördes av brandingenjörsstudenterna Karl Borg, Denise Pettersson och Axel Tanner 
med stöd och intern kvalitetssäkring av framförallt brandingenjör John Svensson på Brandkåren 
Attunda. 
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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 
under 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 
riskerar 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 
vinden 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 brandteknisk 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 
gipsskivor. 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 
träfiberboard 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 
ansluter mot något annat material som ur brandsynpunkt är sämre, såsom träfiberboard, masonit, 
plastduk 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 
anslutningen mot innertaket är tät. 
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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 
bostäderna i längan ska täta fyra hörn. Figur 12 nedan visar en länga ovanifrån med vart tätning av 
takfoten ska utföras. I fallet nedan har samtliga bostäder takfotsventilation, i de fall det saknas 
takfotsventilation 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 
vindsutrymmet 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 träbjälklag är risken stor att raset punkterar bjälklaget vilket möjliggör 
brandspridningen till boendeutrymmet 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 
avsnittet 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.  



   

 

  11 

4. Sigtuna  

I Sigtuna inventerades och besöktes dessa adresser: Uranusvägen, Merkurigatan, Rymdgatan och 
Siriusgatan. Dessa presenteras i avsnitt 3.1–3.4 nedan.   

4.1. Uranusgatan  

Uranusgatan består av två parallella gator. Det finns tre olika typer av radhus, dessa skiljer sig till 
utseendet men vindens konstruktion är densamma. Nedan i figur 1 visas en karta över området.  

4.1.1. Metod  

På Uranusgatan 1 - 15 fanns åtkomst till vindsutrymmet via vindslucka på första våningen medan 
nummer 8 – 14 och 17 – 39 hade åtkomst till vindsutrymmet via vindslucka på andra våningen. Det 
var endast fastigheterna i kanterna av längorna som hade lucka och därmed åtkomst till vinden och 
det fanns inte inbyggd stege. 

4.1.2. Fastigheter  

Nedan beskrivs Uranusgatans fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. Figur 2 och figur 3 nedan visar fastigheterna utifrån. 

Figur 1. Karta över området. Källa: hitta.se 
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Alla fastigheter på Uranusgatan har vindsbjälklag av betong. Fastigheterna har osektionerade 
vindsutrymmen och öppen takfot, detta illustreras nedan i figur 4. 

Figur 2. Fastigheterna på Uranusgatan 1-15. 

Figur 3. Till vänster Uranusgatan 8 – 14, till höger Uranusgatan 17 – 39. 

Figur 4. Öppen takfot. 
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Takstolarna är en lätt träkonstruktion, se figur 5 nedan. 

4.1.3. Sammanfattning 

Tabell 1 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 1. Sammanfattning av brister på Uranusgatan. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklag av 
betong 

Figur 5. Takstolar uppförda som en lätt träkonstruktion. 
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4.2. Merkurigatan 

Merkurigatan består av ett flertal radhuslängor och gränsar till Västra Galaxvägen. Nedan i figur 6 
visas en karta över området.  

 

4.2.1. Metod 

Fastigheterna har åtkomst till vindsutrymmet inifrån via en lucka på andra våningen utan inbyggd 
stege. 

4.2.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Merkurigatans fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Nedan i figur 7 visas en bild av fastigheterna utifrån.  

 Figur 7. Fastigheterna på Merkurigatan. 

Figur 6. Karta över Merkurigatan. Källa: hitta.se. 
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Vindsbjälklaget är av betong. Utrymmet är osektionerat och takstolarna är en lätt träkonstruktion, 
figur 8 nedan visar detta. 

4.2.3. Sammanfattning 

Tabell 2. Sammanfattning av brister på Merkurigatan. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklag av 
betong 

 

  

Figur 8. Osektionerat vindsutrymme samt takstolskonstruktionen. 
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4.3. Rymdgatan  

Rymdgatan består av ett flertal radhuslängor som maximalt består av 6 fastigheter per länga. Nedan i 
figur 9 visas en karta över området.  

 

4.3.1. Metod 

Radhusen på Rymdgatan har ett vindsutrymme mellan yttertak och bostadsutrymmet. Utrymmet kan 
inte nås inifrån och därför användes en inspektionskamera via takfoten. 

4.3.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Rymdgatans fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. Figur 10 nedan visar fastigheterna utifrån. 

 
Figur 10. Fastigheterna på Rymdgatan. 

Figur 9. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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Fastigheterna har ett öppet utrymme innanför takfoten. Nedan i figur 11 visas det öppna utrymmet 
vid takfoten, bilden är tagen uppifrån uppe på taket. 
 

 

4.3.3. Sammanfattning 

Då det var svårt att komma åt utrymmet som skulle undersökas rekommenderas en vidare 
undersökning. Tabell 3 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 3. Sammanfattning av brister på Rymdgatan. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Okänt Underlag saknas 

  

Figur 11. Takfoten. 
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4.4. Siriusgatan 

Siriusgatan är ett stort radhusområde som angränsar till Östra Galaxvägen och Vallstavägen. Nedan i 
figur 12 visas en karta över området. 

4.4.1. Metod 

Inspektion av vindsutrymmet skedde inifrån genom en lucka på andra våningen med inbyggd stege. 

4.4.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Siriusgatans fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. Figur 13 nedan visar fastigheterna utifrån. 

 Figur 13. Fastigheterna på Siriusgatan. 

Figur 12. Karta över området. Källa: hitta.se 
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Fastigheterna har en öppen takfot, se figur 14.  

 

Vindsbjälklaget är av trä och i en del fastigheter fanns det inte en tät avskiljande vägg, figur 15 och 16 
nedan visar detta. 

4.4.3. Sammanfattning 

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

Tabell 4. Sammanfattning av brister på Siriusgatan. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Nej Ja 

Figur 16. Avskiljande vägg, 
gipsskiva som släppt. 

Figur 15.  Avskiljande vägg som inte 
sluter tätt i vänstra hörnet. 

Figur 14. Öppen takfot. 
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5. Järfälla  

I Järfälla inventerades och besöktes dessa adresser: Toppvägen, Rågången, Tröskvägen, Högbyvägen, 
Mandolinvägen och Såningsvägen. Dessa presenteras i avsnitt 4.1–4.6 nedan.  

5.1. Toppvägen 

Toppvägen är ett bostadsområde där en mindre del utgörs av radhuslängor.  
Fastigheterna på Toppvägen är av två olika typer, i rapporten delas dessa in i område 1 och område 
2. Område 1 utgörs av nummer 74 – 88 och 93 – 107 där vindarna saknar avskiljande väggar samt 
område 2 som består av 56 – 72 där vindarna är sektionerade. Figur 17 nedan visar en karta över 
området.  

5.1.1. Metod  

Både område 1 och 2 hade åtkomst till vindsutrymmet inifrån via en lucka med inbyggd stege på 
andra våningen. Samtliga fastigheter hade egen vindslucka.  

5.1.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Toppvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Figur 17. Karta över området. Källa: hitta.se 
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5.1.2.1. Toppvägen 74 – 88 samt 93 – 107  

Mellan vissa fastigheter finns nivåskillnader och de som ligger i samma nivå delar samma 
osektionerade vindsutrymme. I figur 18 nedan visas en bild av fastigheterna utifrån.  

 I figur 19 nedan visas utrymmet på vinden som är osektionerat.  

 

 

 

 

 

Figur 18. Fastigheterna på Toppvägen 74 – 88. 

Figur 19. Osektionerat vindsutrymme. 
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Vindsbjälklaget är av trä och takstolarna är en lätt träkonstruktion. Det finns avskiljande väggar 
mellan en del av fastigheterna, men inte i alla. Fastigheterna har öppen takfot, se figur 20 nedan. 

 

5.1.2.2. Toppvägen 56 – 72  

Mellan alla fastigheter finns en nivåskillnad och i figur 21 nedan visas fastigheterna utifrån. 

Vindsbjälklaget är av trä och vindarna har en öppen takfot, detta illustreras i figur 22. 

 

 

 

Figur 21. Fastigheterna på Toppvägen 56 – 72. 

Figur 20. Öppen takfot. 
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I en del fastigheter upptäcktes installationer i den avskiljande väggen som inte tätats, se figur 23.  

 

5.1.3. Sammanfattning 

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

Tabell 5. Sammanfattning av brister på Toppvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

74 – 88 samt 93 – 107  Avskiljning saknas Avskiljning saknas Ja 

56 – 72  Nej Nej Ja 

Figur 23. Installationer i den avskiljande väggen. 

Figur 22. Öppen takfot. 
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5.2. Rågången 

Rågången angränsar till Lantmäterivägen och samtliga fastigheter i området har samma konstruktion, 
figur 24 nedan visar en karta över området.  

5.2.1. Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls inifrån via en lucka på andra våningen. 

5.2.2. Fastigheter  

Nedan beskrivs Rågångens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 
I figur 25 nedan visas fastigheternas fram- och baksida utifrån. 

 
Figur 25. Fastigheterna på Rågången. 

Figur 24. Karta över området. Källa: hitta.se 
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Vindsbjälklaget är av trä och takfoten är öppen, detta visas i figur 26 nedan.  

 

Det finns en ventilationsspringa i taknocken som inte är tät över den avskiljande väggen. Det 
upptäcktes också att installationer löper genom den avskiljande väggen till grannfastigheten, detta 
tyder på att den avskiljande väggen inte är tät hela vägen upp. Detta visas i figur 27 nedan som är 
från två olika fastigheter. 

 

5.2.3. Sammanfattning 

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

Tabell 6. Sammanfattning av brister på Rågången. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Nej Ja 

Figur 26. Öppen takfot. 

Figur 27.  Ventilationsspringa i taknocken samt installationer. 
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5.3.  Tröskvägen 

Tröskvägen är ett stort radhusområde som angränsar till Viksjöleden. Nedan i figur 28 visas en karta 
över området. 

 

5.3.1. Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls inifrån via en lucka på andra våningen som hade inbyggd stege. 

5.3.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Tröskvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen och i figur 29 nedan visas fastigheterna utifrån. 

 
Figur 29. Fastigheterna på Tröskvägen. 

Figur 28. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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Takstolarna är en lätt träkonstruktion och vindsbjälklaget är av trä. Takfoten är öppen, se figur 30. 

 

Olika typer av installationer upptäcktes, en del går rakt genom väggen och andra via taknocken vilket 
indikerar på att det finns en springa i taknocken och att den avskiljande väggen inte är helt tät, detta 
visas nedan i figur 31.  

Figur 31. Olika typer av installationer som upptäcktes, 
samt springan i nocken på de två nedre bilderna. 

Figur 30. Öppen takfot. 



   

 

  28 

5.3.3. Sammanfattning 

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

Tabell 7. Sammanfattning av brister på Tröskvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Nej, inte samtliga Ja 
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5.4. Högbyvägen 

I rapporten delas radhusområdet Högbyvägen upp i två områden, 1 och 2. Detta på grund av att 
bostadstyperna skiljer sig åt. Område 1 omfattar numren 1 – 185 samt, 2 – 158 och är fastigheter 
med två våningsplan samt vind.  Område 2 omfattar numren 174 – 220, dessa fastigheter har endast 
ett plan och har en vind som vanligtvis inte beträds. Nedan i figur 32 visas en karta över området. 
 

5.4.1. Metod 

Område 1 har åtkomst till vindsutrymme inifrån via lucka på andra våningen, luckan har inbyggd 
stege.  Åtkomst till vindsutrymmet för område 2 är via en lucka på taket, utrymmet var vid besöket 
inte beträdbart eftersom det var fyllt med tilläggsisolering.  

5.4.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Högbyvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Figur 32. Karta över området, visar område 1 samt område 2. Källa: hitta.se 
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5.4.2.1. Höbyvägen 1 – 185 samt 2 – 158  

Fastigheterna har sektionerade vindar där vindsbjälklaget är av trä och takstolarna är en lätt 
träkonstruktion. Nedan i figur 33 visas fastigheterna utifrån. 

 

Takfoten är öppen, se figur 34 nedan.  

 

Figur 33. Fastigheterna på Högbyvägen 1 – 185 samt 2 – 158. 

Figur 34. Öppen takfot. 
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Det finns en ventilationsspringa i taknocken ovanför den avskiljande väggen vilket medför att den 
avskiljande väggen inte blir tät, se figur 35 nedan.  

I en del fastigheter finns tecken på tidigare installationer som går genom den avskiljande väggen, se 
figur 36 nedan. 

Figur 36. Installation genom avskiljande vägg. 

Figur 35. Springa vid taknocken. 
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5.4.2.2. Högbyvägen 174 – 220  

Fastigheterna är gamla skolbyggnader som byggts om till bostäder. Nedan i figur 37 visas 
fastigheterna utifrån samt från taket då det var därifrån åtkomsten till vindsutrymmet fanns.  

 

Fastighetens vindsbjälklag är av trä. Vindarna är inte sektionerade mellan fastigheterna och 
takstolarna är en lätt träkonstruktion, se figur 38. Vindsutrymmet ventileras genom takfoten vilket 
betyder att den är öppen.  

Figur 37. Fastigheterna på Högbyvägen 174 – 218 från 
framsidan och från taket. 
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5.4.3. Sammanfattning 

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

Tabell 8. Sammanfattning av brister på Högbyvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

1 – 185 samt 2 – 158 Nej Nej Ja 

174 – 220  Saknar avskiljning Saknar avskiljning Ja 

 

  

Figur 38. Det öppna vindsutrymmet där man kan se takstolarnas konstruktion. 
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5.5. Mandolinvägen 

Mandolinvägen utgörs av det område som är inringat i figur 39 nedan.  

 

5.5.1. Metod 

Fastigheterna på Mandolinvägen har en vindslucka på andra våningen och som standard går luckan 
inte att öppna eftersom att den är plomberad. Ett fåtal fastighetsägare har valt att använda 
vindsutrymmet och därmed byggt om luckan med inbyggd stege, det var på en av dessa adresser 
inventeringen enklast kunde ske.  

5.5.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Mandolinvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Takstolarnas konstruktion är en lätt träkonstruktion och den avskiljande väggen är tillsynes tät. 
Bostäderna har sektionerade vindsutrymmen med vindsbjälklag av trä. Takfoten är öppen, detta 
visas nedan i figur 40.  

Figur 39. Karta över området. Källa: hitta.se 
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5.5.3. Sammanfattning 

Tabell 9 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 9. Sammanfattning av brister på Mandolinvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Ja Ja 

Figur 40. Öppen takfot. 
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5.6. Såningsvägen 

Såningsvägen utgörs av det område som visas i figur 41 nedan. 

5.6.1. Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls inifrån via en lucka på andra våningen som hade inbyggd stege.  

5.6.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Såningsvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Figur 46. Karta över området. Figur 41. Karta över Såningsvägen. Källa: hitta.se 
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I figur 42 nedan visas fastigheterna utifrån. 

 

Mindre installationer i den avskiljande väggen upptäcktes, vilket gör att den avskiljande väggen inte 
är helt tät. Fastigheterna har vindsbjälklag av trä och öppen takfot, detta visas i figur 43. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. Fastigheterna på Såningsvägen, fram- och baksida. 

Figur 43. Öppen takfot. 
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5.6.3. Sammanfattning 

Tabell 10 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 10. Sammanfattning av brister på Såningsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Nej Ja 
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6. Sollentuna 

I Sollentuna inventerades och besöktes följande adresser: Kantorsgränd, Klockargränd, 
Organistgränd, Nattvardsgränd, Vespergränd, Marsgränd, Merkurigränd, Venusgränd, 
Ottesångsgränd, Markörgränd, Solängsvägen, Sörgårdsvägen, Rekylvägen, Poppelvägen och 
Lomvägen. Dessa presenteras i avsnitt 5.1–5.15 nedan. 

6.1. Kantorsgränd 

Kantorsgränd gränsar till Klockargränd och Organistgränd. Nedan i figur 44 visas en karta över hela 
området där Kantorsgränd är det markerade området. 

 

6.1.1. Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls inifrån via en lucka på andra våningen med inbyggd stege. 

6.1.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Kantorsgränds fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

I figur 45 nedan visas fastigheterna utifrån. 

Figur 54. Karta över Kantorsgränd. 

Figur 44. Karta över området. Källa: hitta.se 
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Fastigheterna på Kantorsgränd har vindsbjälklag av betong. Takfoten är öppen och detta visas i figur 
46 nedan.  

 

 

 

Tätade installationer genom den avskiljande väggen visas nedan i figur 47.   

 

Figur 45. Fastigheterna på Kantorsgränd framifrån. 

Figur 46. Öppen takfot. 

Figur 47. Installationer genom den avskiljande väggen som tätats. 
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6.1.3. Sammanfattning 

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

Tabell 11. Sammanfattning av brister på Kantorsgränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Ja Nej, då vindsbjälklag av 
betong 
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6.2. Klockargränd 

Klockargränd angränsar till Kantorsgränd och Organistgränd, nedan i figur 48 visas en karta över 
området där Klockargränd är det markerade området. 

 

6.2.1. Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls inifrån via en lucka med inbyggd stege.  

6.2.2. Fastigheter 

Nedan presenteras Klockargränds fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen.  

Figur 49 nedan visar fastigheterna utifrån.  

 

Figur 59. Karta övar området. 

Figur 48. Karta över området. 
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Fastigheterna på Klockargränd har vindsbjälklag av betong och takstolarna är en lätt träkonstruktion, 
vilket figur 48 nedan visar. 

 

Det upptäcktes olika typer av installationer genom den avskiljande väggen som inte tätats, de visas 
nedan i figur 49. 

Figur 48. Fastigheterna på Klockargränd. 

Figur 48. Takstolarnas konstruktion som är en lätt träkonstruktion. 
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Takfoten är öppen, vilket visas i figur 50 nedan.  

 

 

6.2.3. Sammanfattning 

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

Tabell 12. Sammanfattning av brister på Klockargränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Nej Nej, då vindsbjälklag av 
betong 

Figur 49. Installationer i avskiljande vägg som inte tätats 

Figur 50. Öppen takfot. 
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6.3.  Organistgränd 

Organistgränd angränsar till Klockargränd och Kantorsgränd, nedan i figur 51 visas en karta över 
området där Organistgränd är det markerade området. 

 

6.3.1. Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls inifrån via en lucka med inbyggd stege.  

6.3.2. Fastigheter  

Nedan beskrivs Organistgränds fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Figur 51. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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I figur 52 nedan visas fastigheterna utifrån. 

 

Fastigheterna har vindsbjälklag av betong och takfoten är öppen, se figur 53 nedan.  

 

 

Takstolarnas konstruktion utgörs av en lätt träkonstruktion. Den avskiljande väggen är tät och de 
installationer som hittades genom denna hade tätats, se figur 54 nedan. 

Figur 52. Fastigheterna på Organistgränd. 

Figur 53. Öppen takfot. 



   

 

  47 

 

6.3.3. Sammanfattning 

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

Tabell 13. Sammanfattning av brister på Organistgränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Ja Nej, då vindsbjälklag av 
betong 

 

  

Figur 54. Del av takstolarnas konstruktion och den avskiljande väggen. 
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6.4. Nattvardsgränd  

Nattvardsgränd gränsar till Vespergränd och Ottesångsgränd där det inringade området i figur 55 
nedan visar fastigheterna på Nattvardsgränd. Bostäderna klassas troligtvis som flerbostadshus men 
då dessa adresser valts ut utfördes besök trots detta. 

 

6.4.1. Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls via en lucka på taket. Stege fanns på fastighetens ena kortsida, 
egen stege behövdes för att nå denna. 

6.4.2. Fastigheter  

Nedan beskrivs Nattvardsgränds fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Figur 55. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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Nedan i figur 56 visas fastigheterna utifrån. 

 

Fastigheterna på Nattvardsgränd har vindsbjälklag av betong. 
Takfoten är öppen, se figur 57 nedan. 

 

Vindarna är osektionerade och takstolarna utgörs av en lätt träkonstruktion. Detta visas nedan i figur 
58. 

Figur 56. Fastigheterna på Nattvardsgränd. 

Figur 57. Öppen takfot. 
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6.4.3. Sammanfattning 

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

Tabell 14. Sammanfattning av brister på Nattvardsgränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklaget 
är av betong 

Figur 58. Osektionerad vind. 
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6.5. Vespergränd 

Vespergränd gränsar till Nattvardsgränd och Ottesångsgränd där det inringade området i figur 59 
nedan är fastigheterna på Vespergränd. Det är oklart om bostäderna klassas som flerbostadshus eller 
radhus men inventering genomfördes ändå. 

 

6.5.1. Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls via en lucka på taket. Stege fanns på fastighetens ena kortsida och 
egen stege behövdes för att nå denna. 

6.5.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Vespergränds fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Figur 59. Karta över området. Källa: hitta.se 
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Nedan i figur 60 visas fastigheterna utifrån.

 

Fastigheterna på Vespergränd har vindsbjälklag av betong. Takfoten är öppen, figur 61 nedan visar 
detta. 

Vindarna är osektionerade och takstolarnas konstruktion utgörs av en lätt träkonstruktion, detta 
visas i figur 62 nedan. 

 

Figur 60. Fastigheterna på Vespergränd. 

Figur 61. Bild mot takfoten inifrån och utifrån. 

Figur 62. Osektionerat vindsutrymme där takstolarna utgörs av en 
lätt träkonstruktion. 
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6.5.3. Sammanfattning 

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

Tabell 15. Sammanfattning av brister på Vespergränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklaget 
är av betong 
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6.6. Ottesångsgränd 

Fastigheterna på Ottesångsgränd är av samma typ som fastigheterna på Vespergränd och 
Nattvardsgränd. Det fanns därför ingen anledning till närmare undersökning av vindsutrymmet då 
detta bedömdes vara identiskt med Vespergränd och Nattvardsgränd, se avsnitt 5.4–5.5.  

Ottesångsgränd gränsar till Nattvardsgränd och Vespergränd, det inringade området i figur 63 nedan 
visar fastigheterna på Ottesångsgränd. 

 

Figur 64 nedan visar fastigheterna utifrån och de ser likadana ut som fastigheterna på Vespergränd 
och Nattvardsgränd. 

 Figur 64. Fastigheterna på Ottesångsgränd. 

Figur 63. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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6.6.1. Sammanfattning 

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

Tabell 16. Sammanfattning av brister på Ottesångsgränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Avskiljning saknas Avskiljning saknas Nej, då vindsbjälklaget 
är av betong 
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6.7. Marsgränd 

Marsgränd ligger i samma område som Merkurigränd och Venusgränd.  
I rapporten delas Marsgränd in i två olika områden på grund av att fastigheterna skiljer sig åt. 
Område 1 består av fastigheterna med nummer 2 – 42 och område 2 av nummer 5 – 43. Nedan i 
figur 65 visas en karta över hela området där det inringade området visar fastigheterna på 
Marsgränd. 

6.7.1. Metod 

Fastigheterna på Marsgränd har inte vindslucka inifrån som standard. En del har valt att öppna upp 
en egen lucka och det var genom dessa inventeringen skedde. Fastigheterna i område 1 med 
nummer 4 – 42 hade i de fall en vindslucka fanns den på andra våningen och område 2 med nummer 
5 – 43 hade den på första våningen. Alla luckor hade inbyggd stege.  

6.7.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Marsgränds fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

 

Figur 65. Karta över Marsgränd. Källa: hitta.se. 
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6.7.2.1. Marsgränd 4 – 42  

Mellan vissa fastigheter finns en nivåskillnad och en förskjutning i sidled. Nedan i figur 66 visas 
fastigheterna utifrån.  

 
Fastigheterna har vindsbjälklag av trä och takstolarnas utgörs av en lätt träkonstruktion. Takfoten är 
öppen, detta visas i figur 67 nedan.  

 

 

Figur 66. Fastigheterna på Marsgränd 4 – 42. 

Figur 67. Öppen takfot. 
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Den avskiljande väggen är hel och tät vilket kan ses i figur 68 nedan. 

 

6.7.2.2. Marsgränd 5 – 43 

Område 2 består av 3 radhuslängor, varav två stycken längor med fem fastigheter och en länga med 
10 fastigheter. Mellan vissa fastigheter finns en nivåskillnad och förskjutning i sidled, nedan i figur 69 
visas fastigheterna. 

 

 

Vindsbjälklaget är av trä och takfoten är öppen, se figur 70 nedan.  

Figur 68. Tät avskiljande vägg. 

Figur 69. Fastigheterna på Marsgränd 5 – 43.  
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Den avskiljande väggen i fastigheterna är tät, se figur 71 nedan. 

 

6.7.3.  Sammanfattning 

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

Tabell 17. Sammanfattning av brister på Marsgränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

4 – 42 Nej Ja Ja 

5 – 43  Nej Ja Ja 

Figur 70. Öppen takfot. 

Figur 71. Avskiljande vägg som är tät. 
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6.8. Merkurigränd 

Merkurigränd ligger i samma område som Marsgränd och Venusgränd.  
I rapporten delas Merkurigränd in i tre olika områden, detta då fastigheterna skiljer sig åt. Område 1 
utgörs av fastigheterna med nummer 2 – 8, område 2 av nummer 10 – 36 och område 3 av nummer 
1 – 27. Nedan i figur 72 visas en karta över hela området där det inringade området visar 
fastigheterna på Merkurigränd. 

 

6.8.1. Metod 

Fastigheterna på Merkurigränd har inte vindslucka inifrån som standard. En del har valt att öppna 
upp en egen lucka och det var genom dessa inventeringen skedde. Alla luckor hade inbyggd stege. 

6.8.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Merkurigränds fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Figur 72. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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6.8.2.1. Markurigränd 2 – 8  

Fastigheterna avskiljs ibland genom nivåskillnad. I figur 73 nedan visas fastigheterna utifrån. 

 

 
Vindsbjälklaget är av trä och takfoten är öppen, se figur 74 nedan.  

 

 
 
  

Figur 73. Fastigheterna på Merkurigränd 2 – 8. 

Figur 74. Öppen takfot. 



   

 

  62 

Takstolarna utgörs av en lätt träkonstruktion och den avskiljande väggen är tät, se figur 75 nedan.  

 

6.8.2.2. Merkurigränd 10 – 36  

Fastigheterna avskiljs ibland genom nivåskillnad. I figur 76 nedan visas fastigheterna utifrån. 

 

Vindsbjälklaget är av trä och takfoten är öppen, detta visas nedan i figur 77 nedan.  

 

 

Figur 75. Takstolarnas konstruktion samt en del av den avskiljande väggen. 

Figur 76. Merkurigränd 10 – 36 utifrån sett. 

Figur 77. Öppen takfot. 
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Takstolarnas utgörs av en lätt träkonstruktion. I vissa bostäder gick gipsskivan inte hela vägen ut till 
takfoten, vilket visas i figur 78. 

 

I övrigt var den avskiljande väggen tät, se figur 79. 

 

Figur 78. Hål i avskiljande vägg vid takfoten som är belyst med en ficklampa. 

Figur 79. Tät avskiljande vägg. 
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6.8.2.3. Merkurigränd 1 – 27  

Fastigheterna avskiljs ibland genom en nivåskillnad. Fastigheterna har även två tak där det endast har 
funnits åtkomst till det högre, figur 80 nedan visar fastigheterna utifrån och de två taken är 
markerade. 

 
Fastigheterna har vindsbjälklag av trä och takfoten är öppen, vilket visas i figur 81.  

 
 

 

Figur 81. Öppen takfot  

 

Figur 80. Fastigheterna på Merkurigränd 1 – 27 där det högre och lägre taket är markerat. 
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Takstolarna har en lätt träkonstruktion med spikplåt, se figur 82. 

 
 
Den avskiljande väggen är hel och tät, se figur 83 nedan. 

 

6.8.3.  Sammanfattning 

Tabell 18 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 18. Sammanfattning av brister på Merkurigränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

2 – 8  Nej Ja Ja 

10 – 36  Nej Nej Ja 

1 – 27  Nej Ja Ja 

Figur 82. Takstolarnas lätta träkonstruktion med spikplåt. 

Figur 83. Tät avskiljande vägg. 
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6.9. Venusgränd 

Venusgränd ligger i samma område som Marsgränd och Merkurigränd. Venusgränd består av två 
radhuslängor om 6 respektive 7 fastigheter. Det inringade området i figur 84 nedan visar 
fastigheterna.  

  

6.9.1. Metod 

Venusgränd har inte vindslucka inifrån som standard. En del har valt att öppna upp en egen lucka och 
det var genom dessa inventeringen skedde. Luckan i de fall det förekom fanns då på andra våningen 
och hade inbyggd stege. 

6.9.2. Fastigheter 

Nedan beskrivs Venusgränds fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

I figur 85 nedan visas fastigheterna utifrån. 

Figur 84. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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Fastigheterna på Venusgränd har vindsbjälklag av trä och takfoten är öppen Se figur 86 nedan.  

 

 

Figur 85. Fastigheterna på Venusgränd. 

Figur 86. Öppen takfot. 
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Konstruktionen av takstolarna är en lätt träkonstruktion med spikplåt, se figur 87 nedan. 

 

De avsklijande väggarna var inte täta hos samtliga besökta fastigheter. 

6.9.3. Sammanfattning 

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

Tabell 19. Sammanfattning av brister på Venusgränd. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

Samtliga Nej Nej Ja 

 

  

Figur 87. Takstolarnas konstruktion. 
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6.10.  Solängsvägen 

Solängsvägen består av två typer av radhus och i rapporten delas därför Solängsvägen upp i två 
områden. Område 1 omfattar numren 19 – 43 och område 2 omfattar numren 20 – 116. Nedan i 
figur 103 visas en karta över Solängsvägen. 

 

6.10.1. Metod 

De flesta fastigheterna i område 1 har åtkomst till vindsutrymmet utifrån via lucka på framsidans 
innergård, några har öppnat upp en lucka utomhus på baksidan. Utrymmet är en krypvind. Båda 
typerna av luckor krävde egen stege. 
Fastigheterna i område 2 har ingen vindslucka som standard. En del har öppnat upp en lucka från 
balkongen på andra våningen och en del inifrån på andra våningen.  

6.10.2. Fastigheter  

Nedan beskrivs Solängsvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. 

Figur 88. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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6.10.2.1. Solängsvägen 19 – 43 

I område 1 på Solängsvägen finns två radhuslängor där samtliga hus är förskjutna i sidled i 
förhållande till varandra, vilket kan ses i figur 89 nedan. 

 

 
Fastigheterna har vindsbjälklag av trä. Vindsutrymmet har avskiljande väggar mellan varje fastighet 
och ventileras genom den öppna takfoten, se figur 90 nedan.  

 

 

Mellan varje fastighet finns en förskjutning i sidled vilket försvårar rökspridning via takfoten. Det 
rödmarkerade i bilden motsvarar avskiljande vägg och det gröna öppen takfot, detta illustreras i figur 
91 nedan.  

Figur 89. Fastigheterna på Solängsvägen 19 – 43. 

Figur 90. Öppen takfot. 
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Den avskiljande väggen är inte tät då det finns hål i den avskiljande väggen hos vissa fastigheter. I 
figur 92 nedan syns den avskiljande lättbetongväggen i grått samt den lätta takstolskonstruktionen. 

 

 

 

Figur 91. Bild av fastigheterna ovanifrån, den öppna 
takfoten och avskiljande väggen är markerade. 

Figur 92. Takstolarnas konstruktion samt den avskiljande lättbetongväggen i 
grått. 
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6.10.2.2. Solängsvägen 20 – 116 

Mellan en del fastigheter finns en förskjutning i sidled samt en nivåskillnad. Nedan i figur 93 visas 
fastigheterna utifrån. 

 

Vindsbjälklaget är av trä och takstolskonstruktionen är en lätt träkonstruktion. Takfoten är öppen, se 
figur 94 nedan.  

Det går en stålbalk genom den avskiljande väggen och det är oklart hur den skarvas vid nästa granne, 
detta visas i figur 95 nedan. 

 

Figur 93. Fastigheterna på Solängsvägen 20 – 116. 

Figur 95. Stålbalk genom avskiljande vägg. 

Figur 94. Öppen takfot. 
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Den avskiljande väggen är inte är tät upptill, se figur 96. 

 

Olika typer av installationer går genom den avskiljande väggen och har inte tätats, se figur 97 nedan.                       

 

6.10.3. Sammanfattning 

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

Tabell 20. Sammanfattning av brister på Solängsvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

19 – 43  Nej Nej Ja 

20 – 116  
Nej 

Nej Ja 

 

  

Figur 96. Avskiljande vägg som inte är tät. 

Figur 97. Installationer genom avskiljande vägg som inte tätats. 
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6.11. Markörvägen 

Markörvägen angränsar till Rekylvägen och Poppelvägen. I rapporten delas Markörvägen upp i två 
olika områden, där område 1 omfattar nummer 1-23 och område 2 omfattar nummer 2-18 . Detta 
eftersom fastigheternas konstruktion skiljer sig åt. I figur 98 nedan visas en karta över området. 

 

6.11.1 Metod 

Samtliga fastigheter har åtkomst till vindsutrymmet genom en lucka inifrån med inbyggd stege. 

6.11.2 Fastigheter 

Nedan beskrivs Markörvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen.  

6.11.2.1 Markörvägen 1 – 23  

Område 1 består av fastigheter i två plan där förskjutningar i sidled och nivåskillnader mellan en del 
fastigheter förekommer. I figur 99 nedan syns fastigheternas utsida. 

 

Figur 98. Karta över området. Källa: hitta.se. 

Figur 99. Fastigheterna på Markörvägen 1 – 23. 
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Fastigheterna har vindsbjälklag av trä och vindsutrymmena ventileras genom takfoten, som endast är 
öppen i mitten av varje fastighet. Takfoten visas nedan i figur 100. 

 

Takstolarna är en lätt träkonstruktion. Vindsutrymmena saknar till största del avskiljning, se figur 101 
nedan. 

 

  Mellan en del fastigheter hade försök till avskiljande vägg gjorts. Dessa avskiljande väggar är inte täta 
på grund av större håligheter, se figur 102 nedan. 

 

Figur 100. Öppen takfot i mitten av bostaden. 

Figur 102. Avskiljande väggar med håligheter. 

Figur 101. Vindsutrymme som saknar avskiljning. 
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6.11.2.2 Markörvägen 2 – 18  

Område 2 består av fastigheter i tre plan där det finns en förskjutning i sidled och en nivåskillnad i 
mitten av längan. I figur 103 nedan syns fastigheterna utifrån. 

 

Vindsbjälklaget är av trä och takstolarnas konstruktion är en lätt träkonstruktion. Takfotsventilation 
saknas och vindsutrymmet har avskiljande väggar som inte är täta på grund av stora hål, se figur 104 
nedan.  

  

Figur 103. Fastigheterna på Markörvägen 2 – 18. 

Figur 104. Otäta avskiljande väggar. 
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6.11.3 Sammanfattning 

Tabell 21 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 21: Sammanfattning av brister på Markörvägen 

 

  

Nummer Takfot tät en meter från 
avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

1 – 23  Ja Nej Ja 

2 – 18  
Saknar takfotsventilation 

Nej Ja 
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6.12  Sörgårdsvägen  

Fastigheterna på Sörgårdsvägen 5A-5D är identiska med fastigheterna på Markörvägen 2 – 18. Vidare 
undersökning gjordes inte, då boende bekräftade att de avskiljande väggarna hade samma hål som 
Markörvägen 2 – 18. I figur 105 nedan syns en karta över radhuset på Sörgårdsvägen. 

 

6.12.1 Sammanfattning 

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

Tabell 22. Sammanfattning av brister på Sörgårdsvägen. 

 

 

 

  

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

5A - 5D  Saknar 
takfotsventilation 

Nej Ja 

Figur 105. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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6.13  Rekylvägen 

Rekylvägen angränsar till Markörvägen och Poppelvägen. I figur 106 nedan visas en karta över 
området. 

  

6.13.1 Metod 

Fastigheterna på Rekylvägen har åtkomst till vindsutrymmet genom en lucka på andra våningen där 
det finns en inbyggd stege. 

6.13.2 Fastigheter 

Nedan beskrivs Rekylvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen.  
Fastigheterna har förskjutningar i sidled och nivåskillnader mellan en del fastigheter, vilket syns i 
figur 107 nedan. 

 

Figur 106. Karta över området. Källa: hitta.se. 

Figur 107. Rekylvägen sett utifrån. 
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Fastigheterna har vindsbjälklag av trä och vindsutrymmena ventileras genom takfoten, som endast är 
öppen i mitten av varje fastighet. 

Vinden saknar avskiljning och i vissa fall har försök till avskiljande väggar gjorts, dessa är dock inte 
täta på grund av stora hål, se figur 108 nedan.  

 

6.13.3 Sammanfattning 

Tabell 23 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 23. Sammanfattning av brister på Rekylvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

1 – 25 Ja Nej Ja 

 

  

Figur 108. Avskiljande vägg som inte är tät. 
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6.14  Poppelvägen 

Poppelvägen angränsar till Markörvägen och Rekylvägen. I figur 109 nedan visas en karta över 
området. 

  

6.14.1 Metod 

Åtkomst till vindsutrymmet erhölls via en lucka på andra våningen som har inbyggd stege. 

6.14.2 Fastigheter 

Nedan beskrivs Poppelvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen. Fastigheterna har vindsbjälklag av trä och det saknas avskiljningar i vindsutrymmet, 
vilket figur 110 nedan visar. 

  

Figur 109. Karta över Poppelvägen. Källa: hitta.se. 

Figur 110. Vindsutrymme som saknar avskiljande väggar.  
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 Fastigheterna har vindsbjälklag av trä och vindsutrymmena ventileras genom takfoten, som endast 
är öppen i mitten av varje fastighet. Takfoten visas nedan i figur 111 där öppningen är inringad.  

 

6.14.3 Sammanfattning 

Tabell 24 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 24. Sammanfattning av brister på Poppelvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

19A-21D Ja Nej Ja 

 

  

Figur 111. Öppen takfot i mitten av bostaden. 
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6.15  Lomvägen 

I rapporten delas Lomvägen in i två olika områden eftersom fastigheterna har helt olika konstruktion. 
Område 1 omfattar nummer 69 – 481 där fastigheterna antingen har sadeltak eller platt tak. Område 
2 omfattar nummer 483 – 601 där samtliga har platta tak. I figur 112 nedan visas en karta över 
området.  

6.15.1 Metod 

Fastigheterna med sadeltak i område 1 har åtkomst till vindsutrymmet via en trappa upp till den 
inredda vinden, därifrån finns åtkomst ut till kattvindarna genom luckor. Vindsutrymmet i husen med 
platt tak kan i de flesta fall endast kommas åt med inspektionskamera från balkongen, men ett fåtal 
har valt att öppna upp en lucka.  

I område 2 saknas åtkomst till de flesta vindsutrymmen, i ett fåtal fastigheter har en lucka med 
åtkomst från balkongen öppnats.  
 

6.15.2 Fastigheter 

Nedan beskrivs Lomvägens fastigheter samt vilka eventuella brister som upptäcktes vid 
inventeringen.  

6.15.2.1 Lomvägen 69 – 481  

Nedan visas en bild på en av fastigheterna med sadeltak till vänster och platt tak med låg lutning till 
höger, se figur 113.  

Figur 112. Karta över området. Källa: hitta.se. 
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Sadeltak 
Fastigheterna med sadeltak har en inredd vind med kattvind. Kattvinden har öppen takfot, se figur 
114 nedan.  

Vindsbjälklaget är av trä och takstolarnas konstruktion är en lätt träkonstruktion. Figur 115 nedan 
visar en kattvind.  

 

Figur 113. Fastigheterna utifrån, med sadeltak till vänster och platt tak 
med låg lutning till höger. 

Figur 114. Öppen takfot. 
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Platt tak med låg lutning 

I fastigheterna med platt tak är vindsutrymmet uppdelat i fack, principen visas i figur 116 nedan. 

 

Vindsbjälklaget är av trä. Takfoten är öppen både mot panelen och ner mot balkongen, se figur 117 
nedan. 

 

Figur 115. Kattvind samt takstolarnas konstruktion 

Figur 116. Vindsutrymmets princip. 

Figur 117. Öppen takfot. 
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I figur 118 nedan syns balkarna som löper genom facken samt vindsutrymmet. 

 

Genomföringen av balken till gränsande fastighet är tät, se figur 119. 

 

Figur 118. Ett av facken på vinden i en av bostäderna med platt tak. 

Figur 119. Avskiljande vägg med tätning runt balk. 
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Den avskiljande väggen går inte hela vägen ut mot panelen vilket innebär att rök kan fördas här., 
detta visas i figur 120 nedan.  

 

I figur 121 som är tagen upp mot takfoten från balkongen, syns att den avskiljande väggen inte går 
hela vägen ut mot panelen. 

 

Figur 121. Avskiljande vägg som inte går hela vägen ut. 

Figur 120. Avskiljande vägg som inte 
sluter tätt hela vägen ut i kanten. 
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6.15.2.2 Lomvägen 483 – 601  

Nedan i figur 122 visas fastigheterna utifrån.

  

Fastigheterna har vindsbjälklag av trä och takstolarnas konstruktion är en lätt träkonstruktion, se 
figur 123 nedan.  

 

I fastigheterna har försök till avskiljande väggar gjorts, dessa går inte hela vägen ut mot panelen och 
är inte täta upptill, se figur 124 nedan.  

Figur 122. Fastigheterna på Lomvägen 483 – 601. 

Figur 123. Vindsutrymmet samt takstolarnas konstruktion. 
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5.15.3 Sammanfattning 

Tabell 25 nedan är en sammanfattning av de brister som upptäcktes vid inventeringen. 

Tabell 25. Sammanfattning av brister på Lomvägen. 

Nummer Takfot tät en meter 
från avskiljningen? 

Tät avskiljande vägg 
mellan fastigheter? 

Kan det komma att 
ställas krav på 
åtgärder? 

69 – 481  Nej Nej Ja 

483 – 601  Ja Nej Ja 

 

  

Figur 124. Avskiljande vägg som inte är tät. 



   

 

  I 

Bilaga A. Vad händer nu? 

Efter slutförd inventering och rapportens publicering inleds ett analysarbete av underlaget som 
sammanställts. Syftet med analysen är att göra prioriteringar av vilka brister som anses vara mest 
allvarliga och vilka områden som i så fall i första hand behöver vidta åtgärder för att uppnå ett skäligt 
brandskydd. Då inventeringen omfattar tusentals 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 
fastighetsägare eller samfällighetsföreningar om att genomföra en åtgärd. Ett föreläggande kan alltid 
överklagas 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 
rapportens innehåll även utan något krav från Brandkåren Attunda om så önskas för att förbättra 
brandskyddet. 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 
ventilationen eller ger fuktproblem. Det är fastighetsägaren som bär det fulla ansvaret för sin 
fastighet. 


