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Konsekvenserna av en brand i en radhuslänga kan bli stora.                                                       Ett vanligt sätt som en brand kan sprida sig i en radhuslänga.

 

Brandskydd i radhus 
 

Uppsala brandförsvar har 

inventerat brandskyddet i radhusen 

i Tierp, Uppsala och Östhammars 

kommuner. Du får detta 

informationsbrev för att din 

radhuslänga har brister i 

brandskyddet. 

 

Bakgrund 

Som du säkert uppmärksammat sker 

det med jämna mellanrum runt om i 

Sverige bränder i par- och radhus som 

leder till mycket stora egendoms-

skador. Det är inte helt ovanligt att en 

hel radhuslänga brinner ner. I de flesta 

fall beror detta på att brandspridning 

kunnat ske okontrollerat på vinden 

samtidigt som radhusen varit byggda 

med lätta träkonstruktioner i 

vindsbjälklaget. Detta har i sin tur 

försvårat brandförsvarets insats. 

 

Sedan 2012 har brandförsvaret 

genomfört en inventering av brand-

skyddet i radhusen i Tierp, Uppsala 

och Östhammars kommuner. 

Resultatet av inventeringen visar att 

55 % av radhusen har sådana brister i 

brandskyddet att en eventuell brand 

förmodligen skulle ge mycket stora  

egendomsskador. Anledningen att just 

du får denna information är att din 

radhuslänga har brister i brand-

skyddet. 

 

Varför blir det så stora skador? 

Grunden inom brandskydd i Sverige 

är att det ska ta minst 60 minuter för 

en brand att sprida sig mellan två 

lägenheter. Det har visat sig att i vissa 

typer av radhus kan brandspridningen 

mellan lägenheter ske mycket fortare 

än så. Brandspridningen brukar dock 

inte ske genom väggen mellan 

lägenheterna utan det vanliga är att 

branden sprider sig via vinden.  

 

Ofta är radhusen konstruerade på ett 

sätt där vindsbjälklaget är tänkt att stå 

emot 30 minuters brand underifrån, 

och den avskiljande väggen på vinden 

mellan lägenheterna är även den tänkt 

att stå emot 30 minuters brand. Det 

vill säga totalt 60 minuters brand. På 

grund av en rad byggnadstekniska 

brister är det dock möjligt för en 

brand att sprida sig till övriga 

lägenheter via vinden mycket 

snabbare än 60 minuter. 

 

Om ett radhus har en ventilerad takfot, 

det vill säga en ventilationsöppning 

till vinden i anslutningen mellan 

yttertaket och ytterväggarna, är det 

möjligt för en brand att ta sig upp på 

vinden via takfoten, och därigenom 

helt kringgå avskiljningen i vinds-

bjälklaget. Därefter kan branden 

snabbt sprida sig i hela radhuslängans 

vindsutrymme om det inte finns 

avskiljande väggar som är byggda på 

rätt sätt.  

 

Det är vanligt att avskiljande väggar 

på radhusvindar antingen inte är 

byggda tätt mot yttertaket eller att 

väggar saknas helt. Ofta ansluter 

väggarna mot en tunn träfiberboard 

eller plastduk. Denna brinner snabbt 

igenom, och när det sker kan branden 

snabbt sprida sig över väggarna, via 

otätheter, vidare till nästa 

vindsutrymme. Det är även vanligt att 

det finns otäta håltagningar för 

exempelvis kablar eller andra skador i 

väggarna som en brand kan spridas 

genom.  

 

Ofta har radhus en lätt konstruktion i 

takstolarna och vindsbjälklaget. Detta 

innebär bland annat att träbjälkarna är 

sammanfogade med spikplåtar, som 

snabbt lossnar om de blir utsatta för  
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Brandskydd i radhus 
 

brand, vilket i sin tur innebär att 

vinden rasar samman.  

 

Alla dessa brister tillsammans innebär 

att en brand kan sprida sig från en 

lägenhet i en radhuslänga, till alla 

andra lägenheter i samma radhus-

länga, mycket fortare än 60 minuter. 

Denna snabba brandspridning innebär 

att brandförsvaret har mycket svårt att 

förhindra att en totalskada inträffar. 

Det ska påpekas att eventuella brister i 

tak- och vindskonstruktionerna inte i 

huvudsak innebär en risk eller fara för 

personsäkerheten utan att bristerna 

istället medför onödigt stora 

egendomsskador. 

 

Hur är ditt radhus byggt? 

Brandförsvaret har genomfört en 

inventering av brandskyddet i 

radhusen i Uppsala brandförsvars 

område. Vid dessa kontroller har det 

framkommit att din radhuslänga är 

byggt med en eller flera av ovan 

nämnda brister, det vill säga: 

 Avskiljande väggar på 

vindarna sluter inte tätt mot 

yttertaket eller saknas helt. 

 Otäta genomföringar i 

avskiljande väggar. 

 Ventilerad takfot. 

 Lätt konstruktion i takstolar 

och vindsbjälklag. 

 

Vad händer nu? 

Ansvaret för brandskyddet i en 

byggnad ligger enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor helt 

på fastighetsägaren. Då brister i 

brandskyddet har konstaterats är 

brandförsvaret skyldig att vidta 

åtgärder. Detta innebär att samtliga 

radhus där brister i brandskyddet finns 

allt eftersom kommer att föreläggas 

 

 
 

om att vidta åtgärder. Brandförsvaret 

rekommenderar dig dock att redan nu 

förbättra brandskyddet. De åtgärder 

som brandförsvaret har bedömt som 

skäliga att göra, och som bedöms 

skapa ett tillfredsställande skydd, är: 

 Säkerställa att avskiljande 

väggar på vinden mellan 

lägenheterna/fastigheterna har 

minst 30 minuters avskiljande 

förmåga (EI30). 

 Eventuella håltagningar och 

skador i avskiljande väggar, 

exempelvis kabelgenom-

föringar, ska tätas på ett 

brandtekniskt godkänt sätt 

motsvarande minst 30 

minuters avskiljande förmåga 

(EI30).  

 Säkerställa att avskiljande 

väggar sluter tätt mot 

yttertaket.  

 Täta takfoten minst 1 meter 

på vardera sida om 

avskiljande väggar. 

Alla brandskyddsförbättrande åtgärder 

ska vara fackmannamässigt utförda. 

Genomförda åtgärder ska 

dokumenteras med ett skriftligt intyg 

att det är fackmannamässigt utfört och 

skickas till brandförsvaret. 

 

Brandförsvaret har tidigare förelagt en 

radhuslänga om dessa åtgärder. 

Föreläggandet blev överklagat upp till 

högsta förvaltningsdomstolen. 

Samtliga instanser gjorde 

bedömningen att åtgärderna är rimliga 

att genomföra för att säkerställa ett 

skäligt brandskydd.  

 

Särskild information till dig som 

har inrett din vind 

För dig som har inrett ditt vinds-

utrymme till bostad gäller andra krav: 
 

 Bygglov krävs för 

ombyggnationen. 

 Det inredda vindsutrymmet 

ska ha minst 60 minuters 

avskiljande förmåga mot 

intilliggande vindsutrymmen 

(EI60). 

 Utöver den invändiga trappan 

ska det finnas en alternativ 

utrymningsväg. Om den 

inredda vindens fönster är mer 

än 5 meter ovan mark eller på 

tredje våningen kan detta 

exempelvis lösas med fönster 

i takkupa och en utvändig 

fasadstege. 

 

Mer information 

Om du vill ha mer information om 

vilka brister just din radhuslänga har, 

är du välkommen att kontakta 

brandförsvaret på 018-727 31 23 eller 

brandforsvaret@uppsala.se. Mer 

information om problematiken och 

exempel på hur åtgärderna kan 

genomföras finns på www.uppsala.se, 

sökord ”brandskydd i radhus”.  

v i s a m v e r k a r i e n  g e m e n s a m r ä d d n i n g s n ä m n d 
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