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Kv S kiilby tredj e sa mfilligh etsfii renin g, bran dtekniskt
utlfltande angflende brandteknisk avskiljning mellan
radhus

Detta brandtekniska utlitande iir upprdttat av brandingenjtir Henrik Nilsson,
Brandkonsulten AB, pi uppdrag av Sk6lby tredje samfiillighetsfiirening.
Utlitandet syftar till att lyfta fram svaga punkter g6llande skyddet mot
brandspridning mellan radhusen samt att ge ftirslag pi itgiirder fdr att for-
stiirka denna griins.

Underlag fdr utlitandet har varit platsbesdk 2006-06-09, utfort av Henrik
Nilsson och Mattias Skjdldebrand, samt ritningar som studerades pi plats.

Aktuellt brandmotstind och svaga punkter

Grdnsen mellan radhusen i bottenplan utgdrs av en isolerad trtiregelviigg
bekliidd med gipsskivor pi bida sidor. Pi vindsutrymmet utgdrs v?iggen av
element bestf,ende av en isolerad triiregelstomme bekliidd med asfaboard pi
ena sidan och en 22 mm sp6nskiva pi den andra. Elementet iir uppftirt med
en springa i skarven dem emellan pi uppskattningsvis 2-20 mm. Ena sidan
av elementviiggen ar kladd med en asfaboard som sitter fast men ej kloss
intill elementudggen. Elementvdggen iir utftird som ett ljudskydd mellan
radhusen och den beddms ha viss begrZinsast brandmotstf,nd.
Elementvdggen iir dock att betakta som ot6t och brand- och
brandgasspridning beddms som mdjlig genom springan och vidare mellan
elementviiggen och asfaboard-skivan.
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En del av vindsutrymmet vetter mot grannens gard och ligger i vinkel mot
fdnster i grannens vAgg. Vdggen bestar av trtiregelstomme beklidd med
asfaboard och trdpanel. Brandspridning iir siledes mdjlig via fcinster upp till
grannens vindsutrymme.

Takfoten intill griinsen mellan radhusen 2ir oskyddad mot brandspridning.
Brandspridning kan diirfor ske fran fonster till grannens takfot och vidare
till vindsutrymmet.

M0jliga itgiirder
Ovan redovisade svaga punlter i skyddet mot brandspridning mellan radhus
innebiir att det finns risk att en brand som startar i ett radhus sprids vidare
till grannens vind och i fdrliingningen 6ven till alla radhus i berrirt kluster.
Nedan sammanstZills Brandkonsulten AB : s rekommenderade itgiirder som
syftar till att fbrstiirka grZinsen radhusen emellan:

Springan mellan elementen pd vindsutrymmenfylls med mineralulls-
isoleringvarpd brtidor spikas fast utanJbr springan. Spinskivan och
asfaboarden har i sig ett visst brandmotst6nd, varfdr springan utg6r den
svaga punkten i dessa element. Denna f,tgiird 2ir dtirftr ur kostrad-
nyttaperspektiv att betrakta som den mes effeltiva.

Ena sidan av den radhusavskiljande vtiggen pd vindsutrymmet kltis med
gips eller hdrd isoleringsskiva, typ elefantmatta. Atgarden iir relativt
omfattande di montering av skivor i detta utrymme ?ir relativt arbets-
kriivande. Det rekommenderas dtirfdr framfdrallt allt f,tgiirden genom-
fdrs i samband med andra byggnadsarbeten som berdr vinden eller fa-
saden. Exempel pi detta Zir om taket skall ltiggas om, df, risponten till-
fiiiligt kan tas bort, varpi mer utrymme ges fdr montering av skivorna.
Vidare kommer man lafiare &t om triipanelen i fasaden avldgsnas varftir
arbetet skulle underliittas vid byte av trdpanelen. Ytterligare en under-
liittande itgiird Zir att montera en lucka i fasaden ftir tansport av skiv-
materialet.

Lufining i taffit ttitas med brridor intill grrins mellan radhusen.
Atgiirden innebiir att det tar betydligt liingre tid for brandspridning till
grannen att ske via takfoten till vindsutrymmet.

Komplettering at takluckor. Radhusen har befintliga takluckor i
yttertaket i garage-delen. Om en lucka monteras 2iven pfr andra sidan
radhusgrZinsen far rdddningstjiinsten biithe mrijlighet att skydda denna
gr?ins i hiindelse av brand. De far exempelvis mdjlighet att pi ett snabbt
sdtt lokalisera branden och de kan vidare skumbegjuta vindsutrymmet.
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VAgg i vindsutrynme som skiljer radhusen 6t. Skarv, vilken kan
element Er markerad med pil.

Vindsutrymme som vetter mot annat radhus. Del som fr6n insidr
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Takfot vid grens mellan radhusen. Om luforingen i takfoten taas intill gr?insen minskas risken fbr
brandspridning.

Med vdnlig h2ilsning
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