
Vi förenklar ditt ansvar  
för brandskyddet på vinden.

Så enkelt brandsäkrar  
du vinden:

1.  Boka en besiktning genom att ringa 
0771 19 22 00

2.  Gå igenom våra rekommendationer 
och fatta beslut om åtgärder.

3.  Vinden brandsäkras enligt gällande 
lagar och regler. Det garanterar vi.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd med fokus på 
flerbostadshus. Vi har all nödvändig expertis inom företaget. 
Vi har fått förtroendet att ansvara för brandsäkerheten i 
300 fastigheter med över 30 0000 lägenheter. 



Runt om i Sverige har det genom åren 
inträffat svåra radhusbränder med stora 
konsekvenser. 

Det har ofta visat sig att brandspridning har  
kunnat ske okontrollerat på vinden. Brister i det 
byggnadstekniska brandskyddet medför ett 
snabbt brandförlopp. Detta försvårar räddnings-
tjänstens arbete vid en insats.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster 
har uppmärksammat problematiken.

Bristande brandskydd 
i många vindar.

Varför är det ett problem?

Börjar det brinna i ett radhus får brister i det 
byggnadstekniska brandskyddet stora konsekven-
ser. Branden sprider sig snabbt och påverkar hela 
radhuslängan. 

Grundkravet i svensk bygglagstiftning är att en 
brand inte ska sprida sig vidare till intilliggande bo-
stad/lägenhet inom 60 minuter. I många radhus är 
problemet att brandavskiljningen mellan lägenhe-
terna är försvagad eller obefintlig uppe på vinden.

Snabbt förlopp
Utan brandavskiljande sektioner sprids 
branden snabbt till hela radhuslängan.

Vi tar reda på vad som måste göras.

Vi på Brandsäkra är specialiserade på 
brandskydd. Vi kan det här. Och vi arbetar 
systematiskt. Vi börjar med en besiktning 
och rekommendation för att åtgärda  
myndighetskrav.

Vi vet vad man ska leta efter och vad:

-   Vi kollar om brandcellsgränser är intakta,  
så att en brand får svårt att spridas.

-   Vi inspekterar det byggnadstekniska  
brandskyddet på vinden.

-   Vi ser över om det finns skydd mot att brand 
tränger in under takfoten.

-   Vi väger in risker: hur din fastighet ser ut,  
om den är gammal eller ny, vem som bor där  
– till exempel om det finns verksamheter med 
speciella behov, eller brandfarligt material som 
behöver rensas bort och så vidare.

”Räddningstjänsten konstaterade efter tillsyn att vindarna 
inte uppfyllde kraven. Det saknades brandavskiljare på  

54 vindar. Vi kontaktade Brandsäkra som åtgärdade enligt 
gällande normer. Det gick snabbt, enkelt och smidigt”

Peter, Brf HSB Norrby

”Vi tyckte att det var bra att Brandsäkra tog ansvar. 
Då slipper vi kolla att allt stämmer, att brandskyddet 

funkar, att alla hål är täta.”

Anders, Brf Björken

”Att arbeta med Brandsäkra ger mig en trygghetskänsla. 
Jag har gjort det jag kan. Jag gjorde det jag kunde om 

något nu skulle hända.”

Kerstin, Brf Grinden

Med en genomarbetad analys ger vi en 
rekommendation till dig så att du kan leva 
upp till myndigheternas krav.

Varför är det ett problem?

Börjar det brinna i ett radhus får brister i 
det byggnadstekniska brandskyddet stora 
konsekvenser. Branden sprider sig snabbt 
och påverkar hela radhuslängan. 

Grundkravet i svensk bygglagstiftning är 
att en brand inte ska sprida sig vidare till 
intilliggande bostad/lägenhet inom 60 
minuter. I många radhus är problemet att 
brandavskiljningen mellan lägenheterna är 
försvagad eller obefintlig uppe på vinden.


